


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal liet best georiënteerd 

UIT ONZE VOORJAARSVEILING 
2 T/M 9 APRIL 

Uit de afdeling Postiiistorie: 

Mengfrankermg tweede met derde emissie op aangetekende brief naar Duitsland, luxe, zeer zeldzaam 
tax f 10 000,-

Uit de afdeling Nederland: 

43b 50 et, geelbruin 
postfris luxe 

tax. f 4 000,-

29 2,50 gld, rood en 
blauw postfris, luxe 

tax f5 000,-

postpakket-
verreken 1-2 

tax f 17500,-

dnegaats roltandmg, luxe 
postfris paar 
tax 10 000,-

Uit de afdeling Engelse Koloniën: 

Siam 90-91 ongebruikt 
tax f 10 000,-

India 21, luxe 
tax f2 500,-

Hong Kong f Ha 
tax f 1 500,-

Na overmaking van ƒ 15,- op giro 461000 ontvangt u de catalogus. 

Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 



Slet 
feetaaW 

PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

adres 

'Speciak-7-Wonderdoos' 
f 249,= 

Philapost durft het aan om u een Wonderdoos aan te bieden voor het bedrag van f 249,= 
zonder u te vertellen wat er in zit! 

Logisch! 
Philapost levert inmiddels aan meer dan 10.000 verzamelaars in Nederland en België postzegels en 

luxe insteekalbums en weet precies wat u van een Wonderdoos mag verwachten. 

Spanning, Avontuur & Onverwachte Verrassingen. 

Groot Insteekalbum van f 39,95 voor f 9,95 ? 

Test nü de Top Kwaliteit Insteelolbums van Philapost: 

Grootformaat Superdik Insteekalbum 60 bladzijden (30 bladen). 
Normale Lage Philapostprijs f 22,50 (Normale Winkelprijs f 39,95). 

Nu f 9,95 per album'*' bij aanschaf van de 'Speciale-?-Wonderdoos'. 
(*) Max imaal 5 stuks per persoon, per adres, per Wonderdoos 

Uiteraard heeft u zoals altijd volledige en 
onherroepelijke Teruggave Garantie op de 
'Speciale-?-Wonderdoos' en Insteelcalbums. 

Betaal pas na ontvangst en na goedkeuring 
van de Speciale-Vraagteken-Wonderdoos 
met de bijgesloten acceptgirokaart! 

P h i l a p o s t : De k l a n t v r i e n d e l i j k s t e v a n N e d e r l a n d ! 

BEL 

FAX 

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

0 1 0 - 5 1 1 8 3 2 1 
24 uur per dag 7 dagen in de week 

POST Postbus 96, 2650 AB 

Berkel en Rodenrijs 

BESTEL Antwoordnummer 15008 

2650 VH Berkel en Rodenrijs 

BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 

Berkel en Rodenrijs 

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

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 83 
LEVERINGSVOORWAARDEN PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE 
BIJGESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST 
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 'S GRAVENHAGE ONDER NUMMER 235724 



GEACHTE VERZAMELAARS EN POSHEGELBEZinERS 
Enkele jaren waren de prijzen dusdanig laag dat ik het beter vond niet aan te kopen. 
Dit is echter verleden tijd! 

[ • ! • VOOR INTERESSANTE COLLECTIES 
BETAAL IK WEDEROM T OP-PRIJZEN 

Wat is interessant? 
a. Eerste emissie Nederland en brieven Nederland; voor de oorlog zonder plakker, mooi 

gebruikt; zeldzaamheden, maar ook mooie collecties met plakker. 
b. Dit geldt voor alle Europese landen, Scandinavië, Italië, Duitsland. 
c. Rest van de wereld, Azié, Siam, Engelese koloniën, USA, etc. 
d. Alles wat waarde vertegenwoordigt, engros, wereldcollecties, voorraden, met een 

minimum van ƒ 10.000,-. Betaling contant!! 

Gaarne aanbiedingen 

D r s . C . QUirIJnS Weerdesteln 52, 1083 GC Amsterdam 
tel. 020 6420512 (24 uur per dag op de Voice Mail) of 06 53 732850, idem Voice Mail 
17 wordt dezelfde dag teruggeheldl 

CONSIGNING TO AUCTION? 
TRY ÜCBßN ßVCrfOl^^ (U.K.) 

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

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 your latest catalogue. 

Name 

Address 

Country 

Tel/Fax No 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Nummering postfris volgens Yvert et Tellier 

Portugal 
438/52 
588/92 
616/25 
663/70 
675/82 
684/87 
688/95 
696/01 
702/05 
707/15 
716/23 
724/25 
730/33 
734/39 
748/49 
750/51 
764/65 
766/69 
770/73 
774/88 
789/90 
795/96 
797/04 
805/06 
807/10 
811/12 
813/16 
817/25 
829/30 
831/34 
837/40 
841/42 
843/44 
845/48 
849/50 
853/56 
857/58 
868/69 
870/72 
881/82 
884/85 

888/90 
891/93 
898/03 
904/07 
914/15 
922/25 
929/31 

52 50 
37 50 
4150 
4 5 -
5 0 -
5 75 

53 50 
15 50 
10 75 

12150 
33 50 
7 75 

43 50 
28 75 
2 50 
3 25 
4 75 

15 50 
3 5 -
2 5 -
7 75 
9 25 

46 50 
2 50 

2 0 -
4 75 

42 50 
26 50 
8 50 

3 5 -
48 50 
2 25 
2 25 
7 75 
6 -
775 
6 75 
5 75 
2 -
425 
2 25 
8 25 
3 -
3 -
4 75 
6 -
2 25 
4 75 
5 25 

932/34 
949/52 
960/62 
963/65 
968/70 
974/76 
977/80 
981/83 
984/86 
1004/06 
1014/16 
1017/20 
1021/23 
1035/37 
1048/50 
1054/56 
1057/59 
1067/72 
1076/79 
1080/82 
1083/85 
1086/88 
1089/92 
1093/96 
1101/06 
1110/15 
1116/18 
1119/22 
1126/28 
1129/31 
1132/35 
1136/43 
1147/49 
1153/55 
1156/61 
1203/05 
1217/19 
1220/27 
1228/33 
1234/39 
1240/42 
1243/45 
1246/48 
1252/54 
1255/57 
1258/60 
1263/64 
1268/70 
1278/80 
1281/84 

3 -
3 50 
4 75 
2 75 
8 40 
3 50 
3 50 
7 75 
3 50 
175 
3 -
4 25 
3 -
4 25 
5 50 
? -
3 50 
6 -
4 75 
3 -
2 75 
4 25 
3 50 
5 50 
5 50 
4 75 
3 -
4 75 
3 25 
3 50 
3 -
8 50 
3 50 
3 -
3 50 
3 -
3 -
9 75 
4 75 
4 25 
3 -
4 — 
4 25 
4 25 
4 -
4 25 
4 25 
4 25 
4 -
3 -

1285/86 
1287/88 
1296/98 
1299/01 
1302/04 
1320/22 
1323/27 
1350/53 
1358/63 
1364/67 
1433/38 
1439/44 
1458/59 
1460/65 
1476/81 
1509/10 
1512/13 
1518/21 
1522/25 
1537/40 
1544/46 
1548/51 
1556/59 
1565/68 
1572ff3 
1574/79 
1583/86 
1596/99 
1600/03 

1605/07 
1610/13 
1614/17 
1623/26 
1623W26A 
1628/31 
1636/38 
1646/49 
1668/71 
1672 
1673/75 
1681/84 
1687/89 
1694/96 
1700/03 
1711/12 
1713/15 
t705A/19A 
1721/24 
1734 
1740/43 

3 50 
3 -
3 60 
3 25 
3 -
3 25 
4 75 
3 25 
3 50 
4 25 
3 25 
3 -
3 -
3 -
4 -
3 -
3 -
4 75 
4 25 
7 25 
3 50 
4 25 
4 -
4 -
5 -
5 50 
6 75 
4 -
4/5 
4 -
4/5 
5 50 
4 75 
8 -
3 25 
3 50 
4 75 
4 75 
7 75 
3 -
4/5 
3 50 
3 50 
2 50 
6 -
2 75 
4/5 
3 25 
5 50 
4 75 

1744 
1750/52 
1758/61 
1763/64 
1769 
1770/73 
1774 
1780/83 
1784/89 
1790 
1802 
1803/06 
1809/12 
1816/19 
1821/24 
1825 
1826/31 
1832 
1835 
1836/39 
1842 
1843/46 
1847/50 
1854/57 
1858/61 

1873/78 
1879 
1880/83 
1885/88 
1889/92 
1904/07 
1908/10 
1914/17 
1918 
1919/22 
1923 
1929/32 
1933/36 
1940/43 
1944 
1946/51 
1952/55 
1958 
1959/61 
1962/65 
1966/69 
1970/73 
1974 
1995/98 

6 -
3 -
6 -
3 25 
4 75 
4 75 
5 50 
4 25 
3 50 
3 50 
4 25 
3 25 
3 50 
3 50 
4 -
4 25 
3 50 
4 -
3 50 
4 25 
4,25 
4 -
3 50 
3 50 
3 25 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
5 25 
3 50 
4 25 
3 -
3 50 
3 -
4 -
3 -
3 50 
3 25 
3 25 
3 50 
7 25 
3 25 
3 50 
3 25 
3 25 
7 -
3 25 

3 50 
4 25 

1999/04 
2010/13 
2014/17 
2019/21 
2022/25 
2030/33 
2035/38 
2041/43 
Compleet 
distriboteors 
2 
2A 
3 
4 
5 
6 
7 
Bloks 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

425 
4 75 
4 25 
4 75 
4 25 
4 75 
3 50 

3 5 -
6 -
3 50 
3 25 

12 50 
3 50 

27 50 
3 50 
3 50 

14 50 
4 -
4 75 
4 75 
9 -
3 50 
3 50 
4 25 
3 50 
6 -
6 50 
4 75 
4 75 
650 
650 
4 75 
4 -
725 
650 
8 50 
4 -
7 25 
725 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
58 
59 
68 
72 
83 
96 
97 
98 
1506A 
1514A 
1517A 
1529A 
1536A 
1547A 
1554A 
1561A 
1571A 
1582A 
1590A 
1593A 
1604A 
1619A 
1622A 
1627A 
1635A 
1639A 
1650A 
Boekles 
C1718A 
C1780A 
C1796A 
C1836A 
C1837A 
C1886 
C1887 
C1934 
C1935 
C1986 
C1987 
C2010 

6 50 
4 -
7 75 
5 50 
4 75 
7 75 
8 50 
4 75 
7 25 
7 25 
7 25 
6 -
4 75 
6 -
3 50 
6 75 
4 25 
3 75 

12 50 
7 25 
7 25 
7 25 
7 25 
6 -
6 -
6 -
7 25 
7 25 
7 25 
6 -
6 -
6 -
7 25 
6 -
6 -
6 -
6 -

5 50 
6 -
4 25 
4 75 
7 25 
4 25 
6 75 
3 50 
7 25 
4 75 
7 75 
4 25 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

K w a n g o d r e e f 1 9 5 
3 5 6 4 P D U t r e c h t 
Te l . 0 3 0 - 2 6 1 8 7 2 0 
F a x 0 3 0 - 2 6 1 8 7 2 0 



V e i l i n g 5 6 7 / 5 6 8 die gehouden werd op 19 - 20 - 21 - 22 en 23 januari jJ. 
was opnieuw een enomi succes! Eerste gedeelte collectie 'John de Leeuw* 

bracht incl. opgeld ruim ƒ 500.000- op! Totale omzet van deze twee veilingen incl. opgeld 

ruim twee miljoen en zes honderd duizend gulden! 

De unieke ongebruikte serie 1852 bracht: 

Inclusief opgeld btjna f 30.000 — 

Voorts brachten zeldzame zegels van diverse Europese landen topprijzen op 

o.a. Italië: 3 Lire Toscane gebruikt Yv. Frcs. 300.000 - ƒ28.000-
Italië: L.P. Servicio diState ongebruikt Yv. Frcs. 9.000- ƒ 2.000-
Noorwegen: 4Skillingno. 1 ongebruikt Yv. Frcs. 57.500- ƒ 6.800-
Zweden: 55 en 80 Ore ongebruikt Yv. Frcs. 25.000- ƒ 3.200-

Voor de a.s. mei veiling kunt u tot begin maart a.s. nog inzenden! 

sü*-"^ .̂ 
VAN DIETEN 

POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prmsessegracht 3 - 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Onze 173ste veiling 
zal worden gehouden op 
5 en 6 juni a.s. 
in hotel IBIS te TILBURG. 

Deze veiling bevat vele mooie, geheel intact 
gelaten landencoUecties alsmede vele betere 
nummers en topseries van Nederland en OR 
w.o. een luxe ongebruikte serie Postbewijs. 
Nadere bijzonderheden volgen op een later 
tijdstip. 

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

P O S T Z E G E L V E I L I N G H O E S 
I n t e r n a t i o n a l e v e i l i n g e n s i n d s 1 9 4 5 

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

Stampcomer Banekebv 
STAMPCORNER BANEKE B.V. 
P.O. BOX 8902 1006 JC AMSTERDAM 
Tel. 020-6138397/Fax 020-6147088 

PRIJSLIJST VOOR KWALITEITS KILOWAREN \ 
BEVATTEN DE MEEST RECENTE ZEGELS 

—LJ—==s 

WEST EUROPESE LANDEN GRFZEGELS 

Berlijn II 
België vele 97 
Benelux 
Cept 
DDR 
Bund II 
Bund III 
Engeland Z /kerst 

100gr 250 gr 500 gr 

2 0 , -
2 0 -
3 5 -
2 0 -
3 0 , -
4 8 , -
1 0 , -

England greetings 26,— 
Frankrijk met h w 40,— 
Grekenland 25,— 
Holland II 2 0 , -
Italie 3 0 , -
lerland 20,— 
Ierland Z /Kerst 35,— 
Kanaaleilanden mix 18,— 
Liechtenstein 80,— 
Luxembourg 25,— 
Malta 20,— 
Oostenrijk 35,— 
Spanje 20,— 
Zwitserland II 25,— 
Zwitserland III 35,— 
SCANDINAVISCHE LANDEN 
Denemarken 15,— 
Finland t/m Kerst 97 15,— 
Finland boekjes zegels 32,— 
Noorwegen 23,— 
IJsland 45,— 
Zweden 10,— 
Scandinavien 18,— 

4 0 -
4 0 , -

m-
8 0 , -
9 5 , -
22,50 

6 0 , -
9 0 , -
6 0 , -
4 0 , -
7 0 , -
4 0 , -
9 0 , -
3 5 , -

6 o ! -
4 0 , -
8 0 , -
4 0 , -
6 0 , -
8 0 , -

3 0 , -
3 0 , -
8 5 , -
5 0 . -

110,-
22,50 
4 5 , -

75 
75 

-
-
-

40 

_ 
160 

-
-

130 
-
-

70 

110 
75 

150 
75 

110 
150 

55 
55 

160 
-
-
-

85 

— 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

II = 50% grfz/50% toeslag 
III = alleen toeslagzegels 

NETTO PRIJS 1 
18 kg Bundmissie ƒ 555,— 
18 kg Amerika Missie f 475,— 
18 kg Wereldmixture ƒ 750,-
18 kg Japan Missie ƒ 500,-
18 kg Australië Missie ƒ 1050,-

BUITEN EUROPA-UNDEN GRFZEGELS 

Australië 
Amenka 
Canada 
Japan 
Nw Zeeland 
Indonesië 

Verzegelde pakketten 
Australië treedom 
Denmarken 
Noorwegen Tubfr 
Scandinavien 
Bund Rotzegel 

Missiekilo's 
Amenka 
Australië 
Japan 
Honganje 
Engeland 
Holland 
Franknjk 
Ierland 
Noonivegen 
Finland 
Italië 
Luxembourg 
Oostenrijk 
Scandinavien 
W-Europa 
New Zeeland 
Wereldmixture 
Duitsland 

lOOgr 250 gr 500 gr 
12,-
2 2 , -
2 3 , -
2 2 , -
2 0 , -
1 8 , -

25,-
5 0 , -
6 2 , -
4 5 , -
4 5 , -
4 0 , -

4 5 , -

I k g 500gr 
9 5 , - 5 0 , -
8 5 , -
9 5 , -

1 0 0 , -
8 5 , - 45, 

1 kg 500 gr 
4 0 , - 2 6 , -
65,-
40 , -

36,-
25 , -

3 6 , - 2 0 , -
3 0 , - 2 0 , -
2 5 , - 1 5 , -
6 6 , -
56,-
6 0 , - 3 6 , -
45,-
60,-

25,-
30,-

6 0 , - 3 5 , -
50,-
5 0 , -
6 0 , -
6 6 , -
6 5 , -
4 5 , -

30,-
3 0 , -
3 5 , -
4 0 , -
3 5 , -
2 5 , -

Levenngs- en betalingscondities 
Levenng alleen bi) vooruitbetaling 
op postgiro 1644981 
op ING bank 696413434/ of Rabobank 118702815 

Prijzen zijn in Holl guldens en incl portokosten 
Orders onder de ƒ 50,— worden met aangenomen 
Korting 10% bij afname van 10 verschillende items 
Een 5% extra korting voor orders boven de ƒ 750,-

86 

|Pnst7.epelhandel UDcnlnestliden: 1 

\ H. A .Meijer kijk en vergelijk, maandag 12.00-18.30 
pi.Z. Voorburgwal 262 dinsdag / woensdag 10.00-18.30 
1012 RS Amsterdam donderdag 10.00-20.30 

The Netherlands echt dc gOedkoopste ! vrijdag 11.00-18.30 
p / f a x 020-6274888 zaterdag 10.00-18.30 
|BetaIingen: abn-Amro Diemen546745571 aanbiedingen jaargangen pOStfris zondag 12.00-16.00 \ 

Inederland * 
|curacao/ned.antiIlen * 
lindonesie 
laustralie 
Ibundesrep.duitsland * 
Iberlijn * 
d.d.r. * 
Idenemaricen * 
Ifinland 
frankrijk * 
Igroenland * 
Ihalie 
lliecfatenstein * 
lluxemburg * 
tóeuw zeeland 
hoorwegen 
bostenrijk * 
Spanje 
Isoyjet unie 
bjecho Slowakije 
bukije 
ijsland 
Zwitserland * 
europa cept 
Geen zegels uit 
bloks,portzegels, 
dienstzegels 

1945/60 
3895,00 
1699,00 

8789,00 

149,00 
821,00 

2498,00 

3035,00 
2361,00 

664,00 
779,00 

2240,00 

1527,00 
1277,00 
3035,00 
975,00 

Alleen 
goedkope 
tandingen 
papiersoort 

1961/70 
289,00 

46,00 
554,00 
649,00 
231,00 
145,00 
940,00 
135,00 
936,00 
518,00 
121,00 
167,00 
191,00 
120,00 
354,00 
436,00 
152,00 
560,00 

1129,00 
466,00 
151,00 
287,00 
499,00 

frankrijk 
ook 
zonder 
luchtpost 

1971/80 
222,00 
234,00 

1899,00 
344,00 
652,00 
449,00 
609,00 
199,00 
639,00 
649,00 

98,00 
233,00 
290,00 
226,00 
290,00 
239,00 
245,00 
661,00 

1067,00 
806,00 
413,00 
139,00 
266,00 
999,00 

europa cept 
zonder bloks 
volgens 
zonnebloem 

1981/95 
699,00 

1049,00 
3949,00 
1539,00 
1789,00 
842,00 
820,00 
919,00 
888,00 

2189,00 
684,00 

1444,00 
531,00 
644,00 

1601,00 
919,00 
552,00 
461,00 
648,00 

1342,00 
803,00 
755,00 
571,00 

3169,00 
tsjecho-sl 
en soyj.un. 
tot einde 
republiek 

1945/95 
5095,00 
2999,00 

11454,00 

1384,00 
3269,00 
5789,00 

4030,00 
3353,00 
2898,00j 
2349,00 
3184,00 

3199,00 
2299,00 
4159,00 
5419,00 

n zeeland 
97 zonder 
michel 
bl60/62 

1996 
72,00 
87,50 

265,00 
221,00 
181,00 

77,00 
87,00 

114,00 
83,00 

116,00 
76,00 
60,00 

219,00 
78,00 
62,00 

115,00 

69,00 
69,00 

200,00 
voorlopers 
europa 
voor 
spotprijs 

1997 
60,00 

121,00 

215,00 

94,25 
94,75 

196,50 
69,50 

87,00 
77,50 

212,50 
104,75 
59,00 

90,00 
77,50 

230,00 
nederland 1 
inclusief 
cornets 

Bestellen per post: | 
Postzegel - en munthandel 1 
H.AMeijer 
Pr.Beatrixlaan 195 
l l l l gc Diemen 
abn amro diemen:546745571 | 

1 Levering: 1 
Onder fl 250,00:Portofll 1,50 
Boven fl 250,00:geen porto 
Vooruitbetaling 2% korting | 
Levering albums en cataJogie 
alle merken:per post altijd porto 
Met klantenkaart 10% korting 
Speciale aanbiedingen insteek-
albums leuchlturm | 
Ook per jaargang en per sene 1 
leverbaar.S.v.p. mancolijst. 
jaargangprijstijst op aanvraag 
*=vok gestempeld leverbaar. 
zieidecember advertentie,blz782 \ 
eneeke koloniën: 1 
Wij hebben een ruime voor
raad engelse koIonien(pf-^gst) 
prijsind.: 15/20 cent per yv.franc 
Stuur uw mancolijst. | 
Levering zolang voorraad strekt 1 
Prijswijzigingen voorbehouden 
prijs m guldens. 
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BIJ DE VOORPAGINA: 
Malta, vandaag de dag een populaire vakantiebestemming 
voor veel Nederlanders, heeft een interessante postale ge
schiedenis Verzamelaars van Malta kunnen nu at veertig jaar 
terecht bij de Malta Study Circle, ooit begonnen als een select 
groepje filatelisten, en nu een volwassen gespecialiseerde ver
eniging met meer dan 200 leden. Elders in dit nummer meer 
aandacht voor Malta. 

Voorzitter 101 
De naam van de nieuwe voorzitter von de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen is bekend: het is de heer G.A. 
Geerts uit Gouda. 

« i i - f e ; 

Malta 103 
De rijke postgeschiedenis van Malta boeit 
vele verzamelaars. De echte liefhebbers 
onder hen sluiten zich aan bij de Malta 
Study Circle, een groep specialisten die 
kan bogen op zijn veertigjarig bestaan. 

Grondvret 142 

§, 
Volgende maand geeft PTT Post een ze-
)el uit ter gelegenheid van het feit dat 
londerdvijftig jaar geleden de Grondwet 

van 1848 tot stand kwam. Mr A. van der 
Flier onderzoekt in dit nummer de moge
lijkheden van het thema Grondwetzegels. 

AOVERTEMTIE-miPEX 
Advantage 
Apeldoornse postz handel 
Arthur Ryan . ..._.—. 
Aucldand City Stamps 
Boneke 
Barefoot 
Booklets Intemafional 
Bredenhof/De Berm 

Dutthstamp 

HBA 
Herstheit, Ron 
Hertog, Karel den 
Hoes 
Hollands Glone 

Hoogvliet postz handel 
Kiennorst 
Kind, van der 

156 
99 
93 

141 
86 

128 
133 
128 
85 

133 
. 137 

113 
107 
110 
107 
99 
86 

144,145 
141 
133 
152 
152 

Leopardi 
LimDurg, postz veiling . . . 
Ladder 
lodemik 
Meijer 
Mei| veilingen AA van der 
Meinhordt 

Ni|S,de 
NIPA 
NVPH 
Ocean Auttions 

Postzegel, de 
Poveia 
Philapost 
Philotico .. . . 
PostheeW 
Postzegel PortTjen Centrale 

PTT post 

157 
152 
137 
118 
86 

107 
127 
82 

157 
107 
160 
84 

117 
118 
IIB 
152 
B3 
99 

IIB 
120 121 

99 
113 

Quirijns Amsterdam 
Qutrijns, drs C 
Rietdi|k 
Rijnmond, postz veiling. 
Regiment (jeniefroepen 
Sote Nederland 
Select Post 
Smifs Philofely 
Stanley Gibbons 
Sfehzer Rudolf 
Trefpunt, het 
Venroyse postz handel 
VIpost 
Vlief, van 
Walser 
WM, post hondel 
Wien, postzegelhandel 
Wiggers de Vries 

116 
84 
95 
138 
133 
128 
159 
128 
152 
156 
84 
118 
107 
156 
156 
99 
99 
102 87 



U I T DE lAIERELD 
W Ü y DE FIL/VTELJE 

BARCELONA: SPANJES FILATELISTISCHE 
HOOFDSTAD IN 1998 

Voor het eerst in achttien 
jaar is Barcelona (Span
je) weer de stad waar de 
Spaanse nationale ten
toonstelling zal worden 
gehouden. Onder de titel 
Exfiina 98 wordt van 19 
tot en met 27 september 
in de Catalaanse hoofd
stad het Campionat d'Es-
panya de Filatèlia ge
houden. Dat feit zal uit
voerig worden herdacht: 
met een zegel van 
1.50 p., een briefkaart 
van dezelfde waarde en 
twee souvenirvelletjes 
van respectievelijk 64 en 
140p. 
Niet toevallig wordt op 
dit materiaal aandacht 
besteed aan de kathe
draal van Barcelona en 
het thema spoorwegen: 
het bewuste Godshuis 
bestaat 700 jaar, terwijl 
het in 1998 honderdvijf-
tig jaar is geleden dat de 
eerste spoorweg op het 
Iberisch schiereiland 
(Barcelona-Mataró) 
werd geopend. 

Links de kathedraal van Barce
lona IS in volle glorie op dit 
blok|e van 140 p. afgebeeld 

SPETTERENDE NVPH-SHOW MOET 
'TENTOONSTELLINGSGAr DICHTEN 

Het laatste werkelijk gro
te postzegelevenement in 
ons land - Fepapost 94 -
ligt inmiddels ruim drie 
jaar achter ons. De eerst
volgende internationale 
tentoonstelling zal waar
schijnlijk in 2002 een feit 
zijn, als de honderdvijf-
tigste verjaardag van de 
Nederlandse postzegel 
kan worden gevierd. 
Tussen die twee evene
menten zit dus een gat 
van acht jaar, en dat is te 
veel naar de smaak van 
de irojka die in ons land 
over filatelie gaat: de 
NVPH, de Bond en PH 
Post. 
Daarom wordt er van 8 
tot en met 11 oktober 
1998 een spetterende 
show georganiseerd 
voor iedereen die van 
postzegels houdt: de 
Vierde NVPH Postzegel-
show. 
De uitstekende locatie -
het Nederlands Congres
gebouw in Den Haag -
en de vele evenementen 
die op de vier dagen zul
len worden georgani
seerd maken van de 

show een gebeurtenis die 
de ware filatelist niet 
mag missen. 
De vier dagen waarop 
de Vierde NVPIH Postze-
ge/s/iow wordt gehouden 
nebben elk een eigen 
thema. Op 8 oktober 
wordt er ruim baan ge
maakt voor de jeugd, op 
9 oktober is het motto 
'Sterren stralen overal', 
op 10 oktober wordt de 

POSTZEGEL 
S H O W 

MET VELE £VENENENTE^ 

Dag van de Postzegel 
gehouden en op de slot
dag, 11 oktober, is het 
thema 'Familiedag'. 
Bij de NVPi-l Postzegel-
show ligt de nadruk niet 
op 'de kaders'. In plaats 
daarvan wordt getracht 
vooral 'nieuw publiek' 
naar binnen te lokken: 
beginners, jeugd en 
mensen die het verzame
len van postzegels op de 
waakstand hebben 
staan. Er wordt gemikt 
op een bezoekeraantal 
van rond de vijfduizend 

merkelijk is 
dat de show 
niet gratis 
toegankelijk 
is; de entree 
zal naar het 
zich laat 
aanzien tien 
gulden be
dragen. Een 
echt be
zwaar hoeft 
dat niet te 
zijn: een gra
tis catalogus 
en waarde
bonnen kun
nen voor een 
aantrekkelij
ke compen
satie zorgen. 

STUDIEGR.OEP VOOR VERZAMELAARS 
VAN ITALIË EN GEBIEDEN OPGERICHT 

Eind vorig jaar is in 
Utrecht een nieuwe stu
diegroep opgericht, be
stemd voor verzamelaars 
die alle aspecten van de 
Italiaanse filatelie willen 
bestuderen. Onder deze 
definitie vallen niet alleen 
de zegels van het moe
derland zelf, maar ook 
die van nevengebieden 
zoals de oud-ltaliaanse 
staten, San Marino, Va-
tikaan en de vroegere 
koloniën. 
Er wordt een clubblad 
opgezet, er zullen gere
geld veilingen worden 
georganiseerd en er 
worden van tijd tot tijd 
bijeenkomsten belegd op 
het bureau van de Bond 
in Utrecht. Er zijn verga
deringen gepland op 14 
februari, 16 mei, 5 sep
tember en 7 november 
van dit jaar. Ook zal er 
worden geprobeerd 
rondzendverkeer van de 
grond te krijgen. 
Het voorlopig bestuur 
bestaat uit Vincent Pran
ge (voorzitter/veiling
meester), Leo van der 
Meer (secretaris/pen
ningmeester). LH. van 
den Brun (ledenadminis
tratie) en mevr. Nella 
Garelli (rondzending). 
De contributie is vastge

steld op 35 gulden per 
jaar (15 gulden voor 
huisgenoten). 
Meer informatie is ver
krijgbaar bij de heer L.H, 
van den Brun, Van Kins-
bergenstraat33, 2518 
GV Den Haag, telefoon 
070-3460328. 

imÉBMmt 

CE N T E N A R I O D A M Ï S ^ 
' « ADMCMXXI»,'1 i 

AFINSA FILATÈLIA 
IS VERHUISD 

Spanjes grootste postze
gel- en muntenbedrijf, 
Afinsa, is verhuisd. Het 
nieuwe adres luidt: 
Afinsa Filatèlia 
C/Lagasca, 18 
E-28001 Madrid 
Spanje 

EERVOLLE ONDERSCHEIDING VOOR 
VERENIGINGSBESTUURDER L. VAN DIJK 

i 1 éÊk M w 1 
* 

| , 

Bondscommissaris Paul Braun (links) voorziet de revers van de heer 
Van Di|k van de gouden Bondsspeld 

Tijdens de opening van 
de eind vorig jaar ge
houden postzegelten
toonstelling Reiger-
post 97 kreeg de heer L. 
van Dijk de gouden 
Bondsspeld uitgereikt. 
Het eremetaal, dat werd 
opgespeld door Bonds

commissaris Paul Braun, 
werd de heer Van Dijk 
toegekend voor het be-
stuurswerk dat hij gedu
rende meer dan vijfen
twintig jaar heeft verrich 
voor de Philatelisten Ver
eniging Heerhugowaard 
en Omstreken. 



N MEMORIAM 
)RSE.A.MENNEGA 

Dp dinsdag 27 januari 
)verleed drs.ErikA. 
Aennega [75). Zijn plot
elinqe overlijden schokt 
Je filatelistiscne wereld, 
zant al trad Erik Menne
)a de laatste jaren wat 
ninder op de voorgrond, 
ichter de schermen was 
lij op vele terreinen ac
lef als deskundige, voor
]| op hetgebiedvon de 
lora. Voor het maand
lad 'Philatelie' corri

)eerde hij elke maand 
»pnieuw, steeds even 
lauwkeurig, alert en at
ent, de teksten vóór ze 
)p de pers gingen. Hij 
vist de meest vreemde 
imschrijvingen steeds 
veer te herkennen en 

duidelijk te maken. 
Mennego, die jarenlang 
een bestuursfunctie bij de 
Utrechtsche Philatelisten
Vereeniging vervulde, is 
met name voor zijn ver
diensten voor de themati
sche filatelie meerdere 
malen onderscheiden: in 
1966 werd hem de Van 
de Venmedaille toege

kend, in 1968 kreeg hij 
als eerste (na Spooren
berg zelf) de Spooren
bergmedaille en in 1991 
werd zijn naam toege
voegd aan de Lutkeveld
trofee als dank voor zijn 
werk voor de Nederland
se Vereniging van The
matische Filatelie. 
Erik Mennega beperkte 
zich niet totTilatelie al
leen; hij had vele hob
by's en combineerde ze 
waar mogelijk, waar
door hij anderen telkens 
weer op nieuwe invals
hoeken kon wijzen. 
Erik Mennega stierf in 
feite in het harnas: net te
rug van een wintersport
vakantie en met de tekst
proeven van het maand
blad van deze maand in 
huis. Hij heeft ze niet 
meer kunnen corrigeren. 

4PCLEDEN STORTEN HONDERD DOLLAR: 
WASHINGTON 2006 MOET DOORGAAN' 

iet qaat om een be
cheiden bedrag, maar 
Ie leden van Nether
ands Philatelists ofCali
orn/o (NPC) willen met 
lun gift van honderd 
lollar aan de organisa
ie van de tentoonstelling 
Washington 2006 dan 
>ok een symbolisch ge
)aar maken. 
Geschrokken door de be
ichten dat het startkapi
aal voor de in Washing

ton te houden expositie 
was 'verdampt'  het zou 
zijn gebruikt om de te
korten van de onlangs 
gehouden Pacific 9/ 
enigszins terug te drin
gen  kwamen de NPC
leden in actie. Op een 
eind vorig jaar gehou
den ledenvergadering 
werden de sombere 
vooruitzichten voor 
Y/ashington 2006 uit
voerig besproken, met als 

resultaat het besluit om 
nu al een donatie van 
honderd dollor te doen. 
De NPC is de eerste om 
toe te geven dat het om 
een onbetekenend be
dragje gaat, 'Maar,'  zo 
schrijft fJans Kremer, se
cretaris van de vereni
ging in een brief aan de 
organisatoren van de in 
2006 te houden tentoon
stelling  'als meer orga
nisaties en personen ons 
voorbeeld volgen kunnen 
we Washington 2006 
misschien toch nog een 
goede start geven. 

UGEMENE VOORWAARDEN PTT: 
OSTZEGELS MOGEN NOG STEEDS 

:r IS verwarring over de 
pelregels die PTT Post in 
icht neemt bij het ver
zerken van postpakket
3n die 'ouderwets' met 
)0stzegels) gefrankeerd 
/orden. Per 1 januari 
/ordt er door PTT naar 
lestreefd het gebruik van 
lostzegels op pakketten 
3 ontmoedigen. In de 
'Hbrochure 50.64.2 
taat onder Pakketten 
binnenland): 'Frankeren 
iet postzegels is niet 
fieer mogelijk'. 
'TT Post ziet pakketten 
iet liefst gefrankeerd met 
peciale pakketzegels; 
en elektronisch systeem 
an dan nagaan waar 

de pakketten uithangen. 
Tot dusver zijn nog geen 
gevallen bekend van 
pakketten die louter van
wege het feite dat ze van 
postzegels waren voor
zien door de PTT werden 
geweigerd. Dat kan ook 
moeilipc, want in de 
nieuwste uitgifte van de 
Algemene voorwaarden 
voor het vervoer van 
postzendingen (editie 
1998) valt onder punt 
6.1 onder het het volgen
de te lezen: 'Geldige 
postzegels op de adres
zijde van postzendingen 
aangebracht, gelden als 
betaling.' Duidelijker kan 
het bijna niet... 

A Betolwg T/sa DciifhiJdigile t r d n y n jrwlllrdr fci) bgt wwgMO VMi de w t » i riimitt, 
zxxn sduidteliik uiden wonh oftneaf/skosmen HiciQcidcr n h ook de mngri#hflrt 
H beafias per Tutmu idi lcnf In dat gcvd w r i a i ^ P T T Poet depoacmv ▼■" wa 
«drag du naar venaadmiiii gemiddeld per fkctuuipcnodc aan F T T Fttac wnduddlgd 
al nin Vaot de beuling van vcrscfauldtsde bednten vooc bci «vnoer van aannwd' 
endmgen aoodec aaaniUende dK&iieD u an 17 1, onder a. na loc|Miatng. Gddise 
osizescla op de adRszqdc van pouuïadinscn aan«ebaclM, leldcn ala bcnfing. 

Iit de Algemene voorwaarden voor hel vervoer van postzendingen 
an PTT Post (editie 1998) 

PTVERS VERENIGT 
U (IN DE UIPPT)! 

Goed nieuws voor post
beambten en telecom
medewerkers die postze
gels, postwaardestukken 
of telefoonkaarten verza
melen: ze kunnen hun 
blikken nu over de grens 
richten. 
De in Frankrijk gevestig
de UIPPT roept fien op 
zich aan te sluiten bij 
deze organisatie, om op 
die manier contacten te 
leggen met verzamelen
de collega's over de ge
hele wereld. 
Het doel van de U/PTT is 
het uitwisselen van infor
matie en het aanvullen 
van eikaars collecties. 
Meer inlichtingen wor
den verstrekt door de 
UIPPT, gevestigd op het 
volgende adres: 

Union Internationale des 
PhilatélistesPetT 
38 rue Vignon 
F75009 Paris 
Frankrijk. 

JAARLIJKSE SCHRIJFWEDSTRIJD VAN DE 
NVPV KOMT ER WEER AAN 

Ook in 1998 organiseert 
de Nederlandscne Ver
eeniging van Postzegel
verzamelaars (NVPV) 
haar jaarlijkse 'Schrijf
wedstrijd'. Voor de win
naars van de vier cate
gorieën zijn prijzen be
schikbaar van Davo De
venter, PTT Post Filatelie 
Haarlem en Uitgeverij 
Detail Groningen. 
Er zijn twee hoofdcate
gorieën: artikelen en bla
den. Binnen die catego
rieën wordt onderscheid 
gemaakt naar herkomst: 
van een bij de NVPV 
aangesloten vereniging 
of van een andere in Ne
derland actieve club. In 
elke categorie zijn drie 
prijzen beschikbaar: een 
cadeaubon van honderd 
gulden (Davo), een jaar
collectie Nederlandse ze
gels (PTT Post Filatelie) en 
een boek over themati
sche filatelie (Detail). 
Prijzen toegekend aan 
een artikel gaan naar de 
auteur, terwijl de bladen
prijzen naar de uitgeven
de vereniging gaan. 
Dit zijn de categorieën: 

1. het beste filatelistische 
artikel van een lid van 
de NVPV, in 1997 
gepubliceerd in een 
NVPVafdelingsblad; 

2. het beste NVPVafde
lingsblad van 1997' 

3. het beste filatelistische 
artikel van een lid van 
een Nederlandse fila
telistenvereniging, in 
1997 gepubliceerd in 
het blad van die ver
eniging; 

4. het beste Nederlandse 
filatelistische vereni
gings of afdelings
blad van 1997. 

De jury van de Schrijf
wedstrijd 1998 bestaat 
uit Aad Knikman (hoofd
redacteur 'Philatelie'), 
Kick Minderaa (hoofdre
dacteur 'Mijn Stokpaard
ie') en Hans TSchroots 
('Postzegelrevue'). Na
mens de NVPV heeft 
Aart van Soest zitting in 
de jury. 
Verenigingen die willen 
meedingen naar een 
prijs moeten het blad met 
het in te zenden artikel 
(categorieën 1 en 3) in 
viervoud of vier nummers 
van de jaargang 1997 
(categorieën 2 en 4) aan 
het volgende adres zen
den: 
Schrijfv/edstrijd NVPV 
Chamavenlaan 9 
7312 HE Apeldoorn. 
Per vereniging of afde
ling mogen maximaal 
twee artikelen voor de 
categorieën 1 of 3 wor
den ingezonden. De in
zending sluit op 16 
maart aanstaande. De 
ingezonden artikelen 
worden eigendom van 
de NVPV en kunnen 
door de NVPV worden 
gepubliceerd. 
De prijsuitreiking vindt 
plaats op 18 april 1998, 
tijdens de Algemene Le
denvergadering van de 
NVPV. 
Voor meer informatie 
kunt u schrijven naar 
NVPV, Chamavenlaan 
9, 7312 HE Apeldoorn. 

ABONNEMENTS
RESTITUTIE 1997 

Abonnees van 'Philatelie' 
die gedurende het gehe
le jaar 1997 lid waren 
van meer dan één bij 
'Philatelie' aangesloten 
vereniging hebben recht 
op restitutie van het te
veel betaalde abonne
mentsgeld. 
Lezers die vorig jaar res
titutie over het jaar 1996 
ontvingen, krijgen het 
bedrag automatisch op 
hun girorekening gestort. 
Deze abonnees hoeven 
hun restitutie dus niet 
aan te vragen! De over
sch i jvi ngsopd rächten 
worden in de loop van 
de maand maart bij de 
giro ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar 
geen restitutie ontvingen. 

maar daarvoor nu wel in 
aanmerking komen, 
doen het volgende. 

Stuur vóór 1 mei 1998 
een briefkaart aan de 
penningmeester van 'Phi
latelie', de heer H.P.G. 
van der Lienden, Kinke
lenburg 83, 3328 AH " 
Dordrecht. Vermeld op ^ 
deze briefkaart: _ 
o. de naam van de ver ~ 
enigingen waarvan u het = 
gehele jaar lid bent ge ^ 
weest (let op  alleen ver It! 
enigingen die bij 'Phila ^ 
telie' zijn aangesloten  ^ 
komen in aanmerking); 2 
b. het nummer van de gi ï 
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. OQ 

Als u niet uitdrukkelijk 
schriftelijk om restitutie 
vraagt, vindt geen terug
betaling plaats! 



SAMENSTELL ING R.C. BAKHUIZEN VAN OEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

PRIORITY-ZEGELS VAN 100 EN 160 
BESTAAN IN TWEE VARIANTEN! 

Op 2 januari, tegelijk 
met de in het vorige 
nummer beschreven 
nieuwe luchtpostbloden 
(die geen aerogrammen 
meer mogen heten, maar 
nu priori/j^bladen wor
den genoemd), versche
nen hvee nieuwe Neder
landse zegels in combi
natie met een priorify/ 
priorita/re-label. De ze
gels - een van 100 
(Delftsblauwe koe tegen 
een tegelwand) en een 
van 160 cent (tegel met 
Oud-Hollandse voorstel
ling) verschenen in twee 
varianten: in blokken van 
vijf paren (label plus ze
gel) en in rollen van vijf
tig paren 'aan de rol' in 
een doosje Het gaat om 
zelfklevende zegels. 
De zegels zijn ontworpen 
door Catherine van der 
Eerden. Op de achterzij
de staan instructie
teksten en barcodes. 

Blokjeszegels 

100 cent: 
De blokjes met vijf zegels 
van 100 cent plus vijfTa-
bels zijn in de linkerbo
venhoek voorzien van 
het PTT Post-logo in rood 
(opgebouwd uit magenta 
en geel). Door de vier 
verschillende drukvorm-
aanduidingen die op de 
blokjes kunnen voorKO-
men (zie tabel) bestaan 
er OOK vier verschillende 
versies van het blokje. 
Behalve de in de tabel 
vermelde bijzonderhe
den kan ook nog gewag 
worden gemaakt van de 
volgende gegevens 
Op de linkerrand van het 
modelvel, naast blok 9, 
zien we eerst drie ma
genta blokĵ es en daarna 
een reeks driehoekjes in 
de kleuren (van boven 
naar beneden) magenta, 
cyaanblauw, magenta, 
donkerblauw, magenta 
en zwart. Naast blok 13 
treffen we magenta, gele 
en magenta driehoekjes 
aan, gevolgd door een 
magenta scnuine balk. 
Op de rechterrand, 
naast de blokken 4 en 8, 
zien we dezelfde reeks 
figuren maar nu 180 
graden gedraaid ten op
zichte van het middel
punt van hetdrukvel. 
In de vier hoeken van het 

drukvel zijn paskruizen 
aangebracht. 
Op de achterkant van 
het drukvel, naast blok 5, 
is een blauwe schuine 
balk te zien, en twee 
driehoekjes en drie blok
jes. Naast blok 12 - dit
maal 180 graden ge
draaid - zien we hetzelf
de nog eens. Er staan 
paskruizen in alle vier 
hoeken. 
De cilinders zijn gemaakt 
volgens het He//-procédé; 
ze zijn dus gegraveerd. 

160 cent: 
Bij de blokken met vijf ze
gels van 160 cent plus vijf 
labels treffen we in de lin
kerbovenhoek weer het 
PTT Post-logo aan, ook nu 
weer opgebouwd uit de 
kleuren magenta en geel 
Ten aanzien van deze 
waarde g^eldt hetzelfde 
als voor de zegel van 
100 cent: de vier ver
schillende drukvormva
rianten zorgen voor vier 
verschillende blokjes. 
De labels op de bfokjes 
van 160 cent zijn in don-
kerblauw-2 gedrukt met 
daaronder in lichtblauw 
de tekst 5+5 samen woor 

Priority-zegels (blokjes) 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren (voorzijde) 

Kleuren (achterzijde) 

Aantal punten hor/ver 
en de hoek van het 
raster met de denk
beeldige horizon 

100 cent 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

1 zwart 
2 magenta 
3 donkerblauw 
4 cyaanblauw 
5 geel 
A blauw 

1 12 /15 40° 
2 6 5/10 30° 
3 6 5/10 30° 
4 7 / 6 50° 
5 10 / 6 60° 
A 12 /15 40° 

Velrandbi/zonderheden: 
Drukvelindeling 
Zegels per blokje 
Telcijfers 
Artikelnumnner 
Artikelnummer naast 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum naast 
Drukvormnummers 

Drukvormnrs naast 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
'Klassieke' gom 
Zelfklevende gom 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatie 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordemr 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

4x4 blokken 
5, plus 5 labels 
n v t 
980261 (zwart) 
zegel 3 
2januan 1998 
zegels 4 en 5 
L1A1A1A1A1A 
R1A1A1A1A1A 
L1B1B1B1B1B 
R1B1B1B1B1B 
label 2 

Harrison 
H S ' " ' ' ' " % 
niet-fosforescent 
rasterdiepdruk 
1 
met vast te stellen 
-45/45 
nee 
nee 
nee 
nee 
D2c / Harnson 
7 

36 0x25 0 mm 
stans ('slitvorm') 
geen 

ongestanst 
2511 1997 
13226 

3 miljoen 
onbepaald 
onbepaald 

02-01-1998 

160 cent 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

1. lichtblauw 
2 donkerblauw-1 
3 donkerblauw-2 
4 rood 

A blauw 

1 12 /15 40° 
2 10 / 65 60° 
3 6 5/10 30° 
4 6 5/10 30° 

A 12 /15 40° 

4x4 blokken 
5, plus 5 labels 
n v t 
980262 (hchtbl) 
zegel 3 
2januan1998 
zegels 4 en 5 
L1A1A1A1A 
R1A1A1A1A 
LI BI BI BIB 
R1B1B1B1B 
label 2 

Harnson 
H S ' ' ' " ' " % 
niet-fosforescent 
rasterdiepdruk 
1 
met vast te stellen 
-45/45 
nee 
nee 
nee 
nee 
D2c / Harnson 
? 

36 0x25 0 mm 
stans ('slitvorm') 
geen 

ongestanst 
28 11 1997 
13227 

2 miljoen 
onbepaald 
onbepaald 
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uw prioritypost (buiten 
Europa). 
Op de linkerrand van het 
modelvel zien we naast 
blok 9 eerst drie licht
blauwe blokjes en daar
na een reeks driehoekjes 
in de kleuren (van boven 
naar beneden) licht
blauw, donkerblauw-1, 
lichtblauw, donker
blauw-2 en lichtblauw. 
Naast blok 13 treffen we 
lichtblauwe, rode en 
lichtblauwe driehoekjes 
aan. gevolgd door een 
lichtDlauwe schuine balk. 
Op de rechterrand, 
naast de blokken 4 en 8, 
zien we dezelfde reeks 

figuren, maar nu 180 
graden gedraaid ten op
zichte van het middel
punt van het drukvel. Al
le hoeken van het drukve 
hebbenn paskruizen 
Op de achterkant, naast 
blok 5, is een blauwe 
schuine balk aange
bracht, en twee drie
hoekjes en drie blokjes. 
Naast blok 12 zien we 
hetzelfde nog eens (180 
graden gedraaid). Er 
staan paskruizen in alle 
vier hoeken. 
Ook bij deze waarde 
zijn de cilinders gemaak 
volgens het Hell-procéóé 
(gegraveerd). 

Priority-zegels (rolzegels) 

Bijzonderheden 

Druif van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Aantal punten hor/ver 
en de hoek van het 
raster met de denk
beeldige honzon 

100 cent 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 donkerblauw 
4 cyaanblauw 
5 geel 

1 12 /15 40° 
2 6 5/10 30° 
3 6 5/10 30° 
4 7 / 6 50° 
5 10 / 6 60° 

VelrandbIJzonderheden: 
Drukvelindeling 

Zegels per doosje 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
'Klassieke' gom 
Zelfklevende gom 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatie 

Accordering: 
H^odelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordemr 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 
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2 Stroken van 
achtmaal 7 paren 
(label+zegel) 
50, plus 50 labels 
77 
2januan 1998 

Harnson 
HS77777<% 
niet-fosforescent 
rasterdiepdruk 
<-> met vast te stellen 
-45/45 
nee 
nee 
nee 
nee 
D2c / Harnson 
7 

36 0x25 0 mm 
stans ('slitvorm') 
geen 

ongestanst 
08 12 1997 
13228 

10 miljoen 
onbepaald 
onbepaald 

02-01-199 r 
• 

160 cent 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
L(inks) 

1 lichtblauw 
2 donkerblauw-1 
3 donkerblauw-2 

1 12 /15 40° 
2 10 / 65 60° 
3 6 5/10 30° 

2 stroken van 
achtmaal 7 paren 
(label+zegel) 
50, plus 50 labels 
97 
2januan1998 

Harnson 
HS'''''''>'>% 
niet-fosforescent 
rasterdiepdruk 
<-> met vast te stellen 
-45/45 
nee 
nee 
nee 
nee 
D2c / Harnson 
? 

36 0x25 0 mm 
stans ('slitvorm') 
geen 

ongestanst 
0312 1997 
13229 

8 miljoen 
onbepaald 
onbepaald 

Bakhuizen van den Bnnk 
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Jit de tabel blijkt dat er 
wee kleuren donker-
>lauwzijn gebruikt- don-
:erblauw-1 en donker-
)lauw-2. De kleur don-
;erblauw-1 is voor de te-
jel in het zegelbeeld ge-
>ruikt en donkerblauw-2 
oor het label. De licht-
)lauwe kleur in de zegel-
ekening wordt in zijn 
leheel weggedrukt door 
lonkerblauw-1; licht-
)lauw is daardoor niet 
ipart te zien! 

'OOèn 160 cent: 
)e zegels van 100 en 
60 cent hebben een 
lantal gemeenschappe-
jke kenmerken. 
Aiddden over de zegels 
5 een verticale, vijf milli-
neter brede fosforbalk 
langebracht. De blokken 
ijn bij wijze van 'perfo-
atie' voorzien van een 
slitvorm', zowel voor de 
abels voor de zegels zijn 
ip deze wijze uitge-
tanst. 

Rolzegels 

Van de Pr/ori/y-zegels 
zijn ook rolzegel-versies 
verkrijgbaar. Uiteraard 
ontbreekt de extra tekst 
5+5... etc. en zijn ook 
de PTT Post-logo's afwe
zig. Voor de zegel van 
160 cent betekent dat 
dat er één kleur minder 
nodig was! 
Onder elke kolom (zowel 
op de boven- als op de 
onderhelft van de baan) 
zien we een zwart, res
pectievelijk lichtblauw 
vierkantje. 

100 cent: 
Bij de zegel van 100 cent 
staan in de middenstrook 
onder kolom 2 een schui
ne magenta balk en ma
genta en gele driehoek
jes, onder kolom 3 ma
genta, zwarte, magenta, 
donkerblauwe en ma
genta driehoekjes, onder 
kolom 4 cyaanblauwe en 
magenta driehoekjes ge
volgd door drie magenta 
blokjes. Onder de ko
lommen 5, 6 en 7 zien 

we dezelfde reeks figu
ren maar dan 180 ge
draaid. 
Bij de zegel van 160 cent 
is in de middenstrook, 
onder kolom 3, een 
schuine lichtblauwe balk 
zichtbaar, alsmede drie
hoekjes in lichtblauw en 
donkerblauw-2," verder 
staan er driehoekjes on
der kolom 4 (lichtblauw, 
donkerblauw-1 en licht
blauw, gevolgd door 
drie lichtblauwe blokjes). 
Onder de kolommen 5, 6 
en 7 treffen we dezelfde 
reeks figuren aan, maar 
dan 180 graden ge
draaid. 

Ook bij de rolzegels 
loopt er midden over de 
zegels een vijf millimeter 
brede fosforbalk. 

Onderscheid 
b l o k k e n / r o l l e n 
De tekening van de rol
zegels is - als we uitgaan 
van de drukcilinders - 90 
graden gedraaid ten op
zichte van de zegels uit 
de blokken. Dit verschil 
vinden we uiteraard te
rug in zowel de drukrich-
ting als de papierrichting 
(zie de tabellen). 
Maar dat is nog niet al
les - bij gebruikmaking 
van de Heil Helio 

GEDULD EN GEEN 
ORIGINELEN SVP 

De samensteller van 
de rubriek Verzamel-
gebied Nederland 
ontvangt veel post. 
Het kan daardoor 
enige tijd duren voor 
u een reactie op uw 

brief ontvangt. Maak 
het onze medewerker 
gemakkelijk(er) door 
ieder geval uw tele
foonnummer in uw 
brief te vermelden. 
Sluit geen originelen 
bij, maar goede kleu-
renkopieën, desge
wenst vergroot. 
Redactie Philatelie 

Klischograph zijn voor 
de afzonderlijke kleuren 
vaak vaste instellingen 
qua hoeken en dicfithe-
den gebruikelijk. Cyaan-
blauw krijgt bijvoorbeeld 
een langgerekte staande 
'ruit' op de cilinder. 
Bij de vervaardiging van 
de cilinders voor de rol
zegels heeft men geen 
rekening gehouden met 
dit feit: alle hoeken en 
dichtheden zijn - als we 
uitgaan van de cilinders 
- volstrekt gelijk aan die 
van de zegels uit blok
ken, maar dan wel ne-

gentig qraden gedraaid! 
it betekent dat er zelfs 

van losse zegels en la
bels kan worden vastge
steld of ze uit blokken, 
danwei van rollen af
komstig zijn. 
Zo heeft het cyaanblauw 
bij de zegels van 
100 cent uit blokken 
staande 'wybertjes', ter
wijl ze bij de zegels uit 
roden een liggende stand 
hebben! Zegels en labels 
komen dus in twee va
rianten voor. 
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NOOIT EERDER VERTOOND: POSTZEGEL 
VAN NUL CENl EEN DAG GELDIG! 

Op 13 januari 1998 viel 
bij veel Nederlanders de 
Postcafalogus 1998 in de 
bus. Meteen al na het 
omslaan van de eerste 
pagina was er iets heel 
bijzonders te zien: een 

. ~ blokje met daarin een 
^ postzegel van nul cent 

die slechts één dag gel
dig is. Deze noviteit - ze
ker voor ons land, en 
waarschijnlijk ook wel 
voor de rest van de we
reld - danken we aan de 
beursgang van PTT Post. 
Op de dag van de beurs
notering kan de zegel 
van O cent worden ge
bruikt alsof het om een 
zegel van 80 cent qaat. 
De tekst op het blokje at
tendeert de ontvangers 
van de gids erop dat ze 
iets van waarde in han
den hielden: Deze post
zegel is 80 cent waard 
op de daq dat PTT Post 
naar de Beurs gaat. Dit 
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juweeltje geldt dan als 
postzegel voor brieven 
en kaarten tot en mef 20 
gram met een bestem
ming binnen Nederland. 
Astublieft! 
De zegel van O cent - de 
waarde O cent is samen
gesteld uit edelstenen op 
fluweel (vandaar waar
schijnlijk het gebruik van 
het woord 'juweeltje') is 
gevat in een blokje dat 
12.4 bij 17.4 centimeter 
meet. Blokjes die het 
overleven zullen meestal 
smaller uitvallen, want 
het cadeautje van PTT 
Post was op een voor fi
latelisten gruwelijke wij
ze bij de gids ingesloten: 
mee-gelumbeckt. 
Blokje en zegel zijn ont
worpen door Traast en 
Gruson in Schiedam. 
Om de gebruiker in staat 
te stellen de zegel uit het 
blokje te wippen is een 
'slitvorm' aangebracht; 

Beursgangblokje 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kieuren 

Rastermaat en rastertioek 

Velrandbijzonderheden: 
Biokjes per drukvei 
Artikeinummer 
Eerste datum verkrijgbaartieid 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 

Papiersoort 

Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonaien 
Op/naiichten beeidzijde 
Op/nalichten gomzijde 
'Klassieke' gomtype 
Aangebracht door 

Perforatie: 
Soort perforatie 
Tanden hor/ver 
Zegelformaat 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaarheid 

Geldigheid 

*: de brochure waarmee hel blokje 
werd verspreid viel bij een groot 

13-01-1998* 

Blokje van 0 cent 

JESP 
offset 
Mitsubishi 
L(inks) 

1. geel 
2. magenta 
3. cyaan 
4. zwart 
1.120 60» 
2. 120 15° 
3. 120 75° 
4. 120 45° 

viermaal vier 
971600 
13 januari 1998* 

onbekend 
170 grams Vellum 
Permanent Laser 
niet-fosforescent 
offsetpapier 
1 
niet vast te stellen 
-45/45 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

gestanst ('slitvorm') 
n.v.t. 
36.0x25.0 mm 

gestanst 
27-10-1997 
12675 

6.58 miljoen blokjes 
uitsluitend via direct-
mail (brochure PTT) 
1dag(??-??-1998) 

met de zegel van 0 cent 
aantal mensen op deze 

datum in de bus; andere bezorgdata zijn uiteraard mogelijk 
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deze rechte stans loopt 
over een nagebootste, 
gedrukte tanding. Als de 
zegel uit het blokje wordt 
verwijderd is het op het 
eerste gezicht net of we 
met een echte zegel te 
maken hebben. 

Aan de linkerkant van 
het drukvei is een Brun-
ner-balk aangebracht. 
Halverwege die boven-
en ondervelrand zien we 

f ^ 

w^ ^V^^^^^^H 

Het grootste deel van de ruim 6 
miljoen 'nul cent'-zegels werd 
verspreid in deze brochure van 
PTT Post, de Postcafalogus 1998 

paskruizen; tussen en 
halverwege de blokken 
zitten verticale sniistre-
pen (zowel op de Doven-
als op de onderrand). 
Boven blok 4 zijn 'krab
bels'aangebracht ROB). 
Halverwege de rechter-
velrand zijn vier kleur-
blokken over elkaar heen 
gedrukt. 
Links op de zegel is een 
fosforbalk aangebracht. 

Tipje v a n d e sluier 
Het mag opmerkelijk 
worden genoemd dat er 
niet eerder ruchtbaar
heid is gegeven aan 
deze 'cadeau-actie' van 
PTT Post, want in het Bel
gische blad De Postzegel 
van december 1997 
lichtte E. Schepens in zijn 
rubriek Nieuws uit Ne
derland al een tipje van 
de sluier op: 

Een prachtig initiatief 
Wij hebben ons laten vertel
len dat de Nederlandse PTT 
Post de intentie heefi bepn 
december in iedere woning 

van Nederland, een envelop 
te deponeren met hierin een 
zegel van 0.00 cent, die 
vanaf 17 december tot 10 
januari 1998 zal mogen ge
bruikt worden voor de fran
kering van eindejaarskaar-
ten in binnenlandse dienst. 
Als dit bericht inderdaad 
met de werkelijkheid strookt, 
dan kunnen wij dit enkel er 
alleen toejuichen, alhoewel 
idj vrezen dat een groot 
aantal van deze zegels in de 
albums van de verzame
laars zal terechtkomen. 

Hoewel in het bericht de 
plank enigszins wordt 
misgeslagen is de inhouC 
toch van belang: om er 
in het het decembernum
mer van De Postzegel a\ 
over te kunnen berichten 
moet de 'informatie' eind 
oktober 1997 al beschik
baar zijn geweest. Ook 
het gebruikte artikelnum
mer [97] 600) wijst erop 
dat de zegel van nul cent 
oorspronkelijk voor 
1997 was bedoeld. 

Zó netjes zullen maar weinig verzamelaars het blokje met de zegel van nul cent in handen krijgen; door 
de gekozen wijze van verspreiding (meegelijmd in de Posfcataloaus 1998 die medio januari in miljoenen 
brievenbussen viel) was het moeili|K om het cadeautje 'maagdeli|k' te pakken te krijgen... 



NIEUWE POSTADRESWIJZIGINGSKAART 
î AN TACHTIG CENT VERSCHENEN 

De gewijziqde financiële 
^oorwaaroien voor de 
luur van postbussen 
lebben tot gevolg dot er 
^eel postadreswijzigin-
jen worden doorge-
raerd. PTT Post heeft 
raor deze adreswijzigin-
en een apart postwoar-
estuk uitgegeven. 

De ingedrukte zegel 
leeft dezelfde tekening 
als die op de briefkaart 
ran 80 cent (een ont-
^'erp dot we ook kennen 
ran blokje ] O voor uw 
'oneven uit 1993). 
De nieuwe postadreswij-
iigingskaart is gedrukt in 
^ijrkleuren offset. 
De afzonderlijke kleuren 
i\\n gerasterd en hebben 
astermaat 90. 
De rasterhoeken zijn als 

volgt: cyaanblauw 45, 
respectievelijk 15, ma
genta 60, geel 75, zwart 
A5 en rood ongerasterd. 
Drukrichting is B(oven). 
Naast het zegelbeeld is 
een brede fosforbalk 
aangebracht. De karton
richting is <-> (liggend). 
Het modelvel omvat vier
maal vier kaarten; het 
werd niet voor accoord 
getekend. 
Het drukvel is opgesplitst 
in blokken van tweemaal 
twee kaarten met tussen 
de blokken een witte uit
sparing. Onder op het 
drukvel is een horizon
taal geplaatste Brunner-
balk aangebracht. On
der de Brunner-balk 
staan de in hun eigen 
kleur gedrukte woorden 

Attentie! 
De samensteller van 
deze rubriek ontvangt 
veel post. Het kan dus 
enige tijd duren voor 
u een reactie van hem 
ontvangt. Maak het 
hem gemakkelijk(er) 

door in ieder geval 
uw telefoonnummer 
in uw brief te vermel
den. Sluit geen origi
nelen bij, maar goe
de kleurenkopieën, 
desgewenst vergroot. 
Reaactie Philatelie 

cyan, magenta, zwart, 
geel en P/^S(kop-
staand). Tussen de kaar
ten staan op de drukvel-
randen verticale, respec
tievelijk horizontale snij-
lijntjes. Op de zijranden 
is tussen de rijen 1 en 2, 
respectievelijk 3 en 4 een 
paskruis met cirkel te 
zien; op die plaatsen zou 
je eigenlijk sniilijnen ver-
wacriten. Op de overige 
plekken zitten de snijlij-
nen er wel, zelfs twee 
tussen de rijen 2 en 3. 
Op de in het rood be
drukte achterzijde van 
het vel is de Brunner-balk 
aan de onderzijde ge
plaatst. Kopstaand onder 
de Brunner-balk zien we 
het woord magenta. 
De bedrukking van de 
kaarten is Spartaans: 
grove horizontale rode 
balken met daarin uitge
spaard de tekst Wijzi
ging postadres - verder 
alleen een blanco ruimte! 
De achterkant van het 
drukvel is verdeeld in 
tweemaal twee blokken 
van twee bij twee kaar
ten. Op de velranden 
zijn in rood dezelfde 
snijlintjes en paskruizen 
aangebracht als aan de 
voorzijde. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie 
De jury van de 

L.H. Tholentrofee 
roept kandidaten op mee te dingen naar de 
LH. Tholentrofee 1997. 

Voor deze prijs voor de beste füatelistische rubriek of 
bijdrage in de met-filatehstuchepeTS in 1997 komen 
uitsluitend bijdragen m de Nederlandse taal in 
aanmerking. 

Ook u, lezer van 'Philatelie', kunt de jury opmerkzaam 
maken op filatelistische artikelen die in 1997 in de 
niet-filatelistische pers zijn verschenen en die volgens u 
in aanmerking komen voor een bekroning. 

Voordrachten kunnen worden gezonden aan de 
secretaris van de jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs.S.W.D.Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag. 

Kandideringen moeten vergezeld gaan van (een kopie 
van) de bijdrage die u voor bekroning wilt voordragen. 

Uw voordracht moet uiterlijk op 

16 maart 1998 

door de secretaris zijn ontvangen. 

Bestuur Philatelie 

w 

DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN 

12" 
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OUR MONTHLY RETAIL PRICE LISTS . . . 
Covers all issues from SG No. 1. Queen Victoria through to 
Queen Elizabeth II. At any one time, we expect to have in stock 
most of the stamps listed in this catalogue, so if you want to fill 
those blank spaces, we cordially invite you to . . . 
SEND FOR A FREE COPY OF OUR LATEST LIST!! 

PRIVATE TREATY CATALOGUES . . . 
Aimed at the more serious collector, these profusely 
illustrated listings are extremely popular and are issued 
twice monthly, they contain a wide selection of better 
Singles, Rarities, Proofs, Colour Trials, High Values, 
Multiples and much specialized material... 
Seldom offered elsewhere!! 

FREE MAY WE SEND YOU A COPY OF OUR LATEST CATALOGUE SO THAT YOU 
CAN SEE FOR YOURSELF WHAT YOU ARE MISSING PLEASE WRITE, FAX 
OR PHONE US NOW! 

THE No.l GB MAIL-ORDER PEOPLE!! 

rthurRyan CS, Co. 
OF R I C H M O N D ^ ( D E P T H) 
2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW91DY 
TELEPHONE,- 0044 181 940 7777 FAX-- 0044 181 940 7755 



SAMENSTELLING: J E.C.M. DEKKER, 
POSTBUS 9 4 , 2 7 7 0 AB BOSKOOP 

Komst USAir naar Schiphol 
leidt tot ware prijzenslag 
■ door ARNOLD BURLAGE 

SCHIPHOL, vrijdag 
De luchthaven Schiphol wordt met de komst dit voorjaar van 

de 'nieuwe' Amerikaanse maatschappij USAir nog meer een 
transatlantische springplank voor vluchten naar bestemmin
gen in NoordAmerika. 

De hevige concurrentie sinds kort TWA in samenwer
werpt nu al een schaduw voor king met Royal Jordanian, de 
uiljEeteenonviaigichtfmtke vijfde Amerikaanse lucht

>2;lmaat=ghappii/2et vlufh

HCA 
Wmiimrim» Airtin— 
i i i i i i l i i r i l f 11 l i l t i 

, OSA=AMS 1 
« I I ANC 

'O tLiJ / INTF «51» I 

VIA AIR MAIL 

Mr.J.E.C.M.DekJter 
Poste restante 
Ainsterdam Exp. 
HoUaad 

NORTHWEST AIRLINES 
Een groot Nederlands 
dagblad meldde begin 
december dat de KCM 
dit in navolging van 
USair met ingang van 
mei 1998 zal gaan vlie
gen op Philadelphia in 
de Verenigde Staten. 
De heenvlucht  van Phi
ladelphia naar Amster
dam  staat gepland als 
NW40/KL8040, de re
tourvlucht als 
NW41/KL8041.Er 
wordt gevlogen met een 
DC lOvanNWA. 

De dienst van Seattle 
vertrekt als vlucht 
NW8034/KL634. Voor 
AmsterdamSeattle is het 
vluchtnummer 
NW8035/KL635. Ook 
hier wordt weer gebruik 
gemaakt van een DC10 
van NWA. 

Er zijn nog meer interes

sante vluchten waarbij 

NorfbWesf Airlines be
trokken is. De komende 
tijd mogen we het vol
gende verwachten: 
 op 5 april 1998 wordt 
er met een A310 van 
Las Vegas naar Tokyo 
en OsoKo gevlogen; 
heen is het vluchtnum
mer N W 2 , terug N W 1 . 
 op 18 juni 1998 wordt 
een nieuwe dienst ge
opend van Tokyo naar 
Anchorage; de vlucht
nummers zijn NV/82 
(heen)enNW81 (terug). 

SAA 
South African Airlines 
vloog op 4 april 1997 
voor net eerst op de rou
te JohannesburgOsaka. 
De envelop die werd ge
bruikt om de vlucht te 
documenteren was ta
melijk groot. 

NCA 
Nippon Cargo Airlines 
(NCA) is met ingang van 

11 september 1997 
gaan vliegen op de rou
te OsakaManilla; daar
voor werd een Boeing 
747F ingezet. De aan
komst op de Filippijnen 
was op 12 september 
een feit. 
Op 4 oktober 1997 be
gon NCA met een extra 
dienst van Osaka via 
Anchorage naar Amster
dam. 

SWISSAIR 
In de voriqe aflevering 
van de rubriek Lucht
postnieuws konden we 
een afbeelding tonen 
van de envelop ter gele
genheid van de 
5w/ssa/rvlucht met een 
DC4 van Geneve naar 
New York op 11 maart 
1997. 
Ter gelegenheid van de 
dertigste Dag van de 
Aerophilatelie werd ook 
een envelop uitgegeven. 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
begon het nieuwe jaar 
goed: met een eerste 
vlucht van Frankfurt naar 
Lahr (vluchtnummers 
LH4902 en LH4903). Er 
werd gevlogen met een 
B737. 

CONCORDE 
Dat er met de Concorde, 
het bekende supersoni
sche toestel, al twintig 
jaar lang tussen Parijs 
naar New York wordt 
gevlogen is een feit 
waaraan men niet zo
maar voorbij wilde 
gaan. Vandaar de uit
gifte van een set van drie 
verschillende envelop
pen en het gebruik van 
een even groot aantal 
bijzondere stempels: één 
voor het Europees Parle
ment, één voor de Unes
co en één voor Frankrijk 
zelf. 

OVERIG NIEUWS 
Op 13 september 1997 
werd er voor het eerst 
tussen Parijs en Vasteras 
(Stockholm) gevlogen. 
Ter herdenking daarvan 
werd een luchtpostblad 
uitgegeven. 

Op 28 september 1997 
was de eerste vlucht van 
Tianjin naar Parijs een 
feit en op 18 oktober 
1997 kon de eerste 
vlucht van Parijs naar 
Tampa en weer terug in 
de boeken worden bij
geschreven. 

Dot de Tu144 ook nog 
steeds voor eerste vluch
ten wordt ingezet is te 
zien aan de eerste
vluchtenvelop ter gele
genheid van de samen
werking van de Russen 
met de Amerikaanse 
NASA. 

CONCORDE 
STRASSOURG SESSION DU 

MKIEMENT EUROPEEN 
l7 2n i lW7 

PARIS 

^0"% Ses_5, 
^ APARI 

*Ä* EURcrrtTJ 
AS8QURG 

jj" IM—IM« ^ ^ « a y ^ \ ^ 

• • «OI.»* 
AIR FMNCZ JFK AQOCItr  USA 
• courriw trtatponé i bord 

Prv^mm» TUPOLEVJVASA 

1' Vol Supen9mi4(u0 
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TIJDENS ONZE GROTE NAJAARSVEILING ZIJN 
WEDEROM RECORDS GEBROKEN! 

• Goede en recordprijzen over de gehele linie. 
•k Omzet ca. ƒ 1.750.000,- (incl. opgeld). 
• Record aantal inzenders ruim 350. 
-k Record bezoekers kijkdagen ruim 750. 
• Record aantal schriftelijke bieders ruim 550. 
• Aantal bieders In veilingzaal ca. 400. 

ATTENTIE ! 
INZENDEN 

MOGELIJK TOT 
CA, 10 MAART. 

ZEND IN VOOR DE GROTE VOORJAARSVEILING EN GA 
MET RIETDIJK ALS PARTNER OP RECORDJACHT. 

DÉ MANIER OM EEN GOEDE PRIJS VOOR UW 
COLLECTIE TE KRIJGEN. 

TIENDUIZENDEN TEVREDEN INZENDERS GINGEN U VOOR SINDS 1919. 
1̂  Onze 79-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en 

internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst. 

-k U krijgt te allen tijde een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 
voordat u een beslissing neemt. 

-k Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde mogelijk. 
•k Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 

uitgebreide foto-bijlage. 
k: Gratis verzekering. 
• Extra publiciteit bij importante objecten. 
• Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
ir Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis. 

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 
INFORMATIE 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

WIJ ZIJN ER IMMERS, NU AL BIJNA 80 JAAR, VOOR Ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

Londen Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) ,-^,^yj^,, m^^ 

2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 
E-Mail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 

7 9 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


In deze rubriek vindt u reocties en vragen van lezers Stuur uw brief(kaart) naar Philatelie 
Klipper 2 1276 BP Huizen zend een telefax (035 5240926) of stuur een E moilt|e (pWo/e 

lie@tip nh Sluit geen originelen, maar goede (kleuren)kopieen bi| De redactie bepaalt ol uv 
vraag ol reactie geplaotst wordt Houdt uw tekst kort en sni|d bi| voorkeur actuele onderwer 

pen aan Er is veel aanbod voor deze rubriek, het kon dus geruime ti|[ 
duren voor uw brief wordt opgenomen 
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STEMPEL UB64 OP 
RUSSISCHE POST 
Al geruime tijd probeer 
ik de 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 
U8Ó4. Wat zou de bete
kenis kunnen zijn van de 
handgeschreven aandui
ding Ü Boof L/Ó4 1944? 
HeoDen deze poststuk
ken enige waarde van 
betekenis? 
Patrick Janssens 
Brasschaat (België). 

Naschrift redactie: 
" Dat de stukken iets te 
Z maken hebben met ver-
_ zending per duikboot 
" lijkt voor de hand te lig-
= gen - maar is dat ook 
Z werkelijk zo? Misschien 
!t! zijn er inderdaad lezers 
S die het 'geheim' van 
™ deze stukken (gedeelte-
2 lijk) kunnen ontsluieren? 

LAAT GEBRUIK DUBBEL-
RINGSSTEMPEL 
In aansluiting op het be
richt in de rubriek 'Le-
zerspost' over ontiA^aar-
dingen met een dubbel-
ringsstempel 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 Gravenhage 28 FEB 
94. 
J.F. d e Pierre 
Den Haag 

PORTZEGELS: 
INTERESSANT COUVERT 
In 'Philatelie' werd enige 
tijd geleden aangekon
digd dat er geregeld 
aandacht zal worden be
steed aan portzegels. In 
dat verband is het bij
gaande couvert wellicht 
interessant. Het gaat om 
een Nederlands-Indische 
brief die uitsluitend port
zegels laat zien. De post
stempels brengen de ge
volgde route aardig in 
beeld: 4/] Petto; 75/7 
en 78/7Ambarawa; 

•,5j>. 

79/7 en 20 /7 Sema-
rang; 27 /7 en P/2 Sala-
tiga en 75 /2 Balikpa-
pan. 
C.J. Zuurb ie r 
Heiloo 

NÓG EEN MISLUKTE 
KORTINGZEGEL [1] 
Naar aanleiding van het 
berichtje in 'Philatelie' 
van november il. ('Uit de 
wereld van de filatelie', 
pagina 696) deel ik u 
mee dat ik ook een ge
deeltelijk gestanst exem
plaar van de kortingze
gel van 1996 in mijn be
zit heb. De zegel is iden
tiek aan het in uw blad 
afgebeelde exemplaar. 
I ng . A . Rinkel 
Krimpen o / d IJssel 

NÓG EEN MISLUKTE 
KORTINGZEGEL [2] 
Mijn oog viel op het 
plaatje in het november
nummer van 'Philatelie' 
omdat ik zelf ook in het 

bezit ben van een ge
deeltelijk ongeperloreer-
de kortingzegel van 
1996. TvAijn exemplaar is 
afkomstig van positie 4 
uit het velletje. Zoals u op 
de kopie kunt zien gaat 
het om een andere afwij
king. Het leek me leuk u 
hiervan op de hoogte te 
stellen. 
G.S. Geer tsema 
Amersfoort 

NÓG EEN MISLUKTE 
KORTINGSZEGEL [3] 
Tussen een aantal post
zegels ontdekte ik er een 
die er nogal uitsprong: 
een kortingzegel van 

1996, die 33 bij 22 mm 
groot behoort te zijn en 
die tweezijdig 'getand' 
behoort te zijn. Mijn ze
gel meet echter 33 bij 26 
mm en is aan drie zijden 
ongetandi 
M . d e Ruiter 
Waddinxveen 

NOG EEN MISLUKTE 
KORTINGZEGEL [4] 
Op een brief die op 25 
april 1997 door het EKP 
in Zwolle werd verwerkt 
is eenzelfde exemplaar 
te zien als u heeft afge
beeld in 'Philatelie' van 
november jl. 
H.P. Enthoven 
Hattem 

NOG EEN MISLUKTE 
KORTINGZEGEL [5] 
Bijgaand een fotokopie 
van een kortingzegel van 
1996 met de door u be
schreven afwijking. 
C. Dommisse 
Best 

NOG EEN MISLUKTE 
KORTINGZEGEL [6] 
Zoals uit bijgaande ko
pie blijkt, beschik ik ook 

over een kortingzegel 
van 1996 met de in 'Phi
latelie' gemelde afwij
king. Opmerkelijk is dat 
de zegel rechtsboven een 
'tandje extra' heeft, het
geen weer wordt gecom
penseerd door het ont
brekende tandje linksbo
ven 
A . N . G . Bei jerbergen 
v a n Henegouvs^en, 
Utrecht 

TELEGRAM.MET 
ORCHIDEEËN GEZOCHT 
I am a philatelic journa
list and 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 hove it. 
I am writing articles on 
orchids in Orchideeën 
Report and for The Or
chid Stamp Club interna
tional anci 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. 
Francesco Brunone 
ViaR. Campi(Rot.)21a 
89126ReggioCalbria 
Italië 

GEEN KRONEN, MAAR 
KREUZER 
n'Philatelie'van 1997 
werd de veiling gemeld 
/an een zeldzame kleur
fout van Oostenriik
Hongarije (Michelnum
mer 36F) van 3 Kronen. 
De feitelijke nominale 
waarde van de bedoelde 
zegel bedraagt echter 
slechts 3 kreuzer (of kraj
czar'm het Hongaars). In 
1867, toen deze zegel 
i/erscheen, was de Kroon 
l og niet in Oostenrijk
Hongarije ingevoerd; in 
die tijd vertegenwoordig
den hondercTkreuzer 1 
Gulden. De Kroon werd 
Dp 1 december 1899 in
gevoerd. Overigens was 
de inzetprijs op de Hon
gaarse veiling 12 mil
oen Hongaarse forint 
ca f 1 2 0 000 ) . 
Drs T.K. Hübner 
Amstelveen 

lECORDFRANKERING 
HET PERFINS 
Jij toeval kwam ik in het 
Dezit van een envelop 
'an Duitse herkomst. Het 
jaat om een briefomslag 

van de houtwarenfabriek 
Krauth & Comp, een be
drijf in Höfen a.d. Enz 
dat zich bezighield met 
het zagen van hout, 
schaafwerk en het ver
vaardigen van parket
vloeren. 
Deze envelop is aan de 
voor en achterzijde ge
frankeerd met in totaal 
51 perf/ns (zegels met 
firmaperforatie), die sa
men het astronomische 
bedrag van 52 miljard 
mark vertegenwoordi
gen. Alle zegels zijn 
voorzien van de perfin 
K&C; het is niet moeilijk 
om te bedenken waar 
deze afkorting voor 
staat. 
Op de voorkant staan elf 
poststempels en op de 
achterzijde zestien (alle 
kopstaand) met de tekst 
Hoefen{Enz] (Württ.) 
23.Nov.(l 9)23.67 N. 
Twee zegels bleven on
gestempeld. De bewuste 
zegels verloren op 31 
december 1923 hun gel
digheid. 
Dankzij de stempels zien 
we dat er aan de voor
zijde een zegel van 1 
miljard mark ontbreekt, 
net als aan de achterzij
de. De totale frankering 
moet dus 54 miljard 
mark hebben bedragen. 
Naar ik aanneem komt 

tvrauuv & (jomp. 

deze brief in aanmerking 
voor een vermelding in 
het Guinness Book of Re
cords, in de categorie 
'met perfins gefrankeer
de brieven'... 
A . v a n Pol 
SintOdiliënberg 

TEVEEL AARTSVADERS 
In 'Philatelie' van novem
ber j l. wordt in de ru
briek Nieuwe postzegel
boekjes gesproken over 
een Israelisch postzegel
boekje met de zeven 
aartsvaders Abraham, 
Isaac, Jacob, Joseph, 
Mazes, Aaron en David. 
De in het boekje getoon
de aartsvaders zijn 
Abraham (een zegel van 
1.1 Os.), Izak (twee ze
gels van 1.70 s.) en Jaö
kob (drie zegels van 
2 s.) méér aartsvaders 
zijn binnen het Joden
dom niet bekend. 
Zegels en boekje zijn uit
gegeven ter gelegenheid 
van de Hoge Feestdagen 
(Joods Nieuwjaar en de 
Grote Verzoendag) en 
het Loofhuttenfeest, die 
alle in oktober plaatsvon
den. Om precies uit te 
leggen wat Joseph, Mo
zes, Aharon en David 
met dit verhaal te maken 
hebben zou ik met diep
gaande verklaringen 
moeten komen, en dat 
zal uw bedoeling waar
schijnlijk niet zijn. 
De zegels tonen de be
groeting van de Afge
zanten Gods door Abra
ham, de offerronde van 
Izak en Jaäkobs droom. 
H e r m a n Duizend 
Amsterdam 

Naschrift redactie: 
Hoewel men in wijdere 
zin onder aartsvaders 
ook wel de in Genesis 5 
en Genesis 7 hl026 
opgesomde stamvaders 
van Adam tot Abraham 
verstaat heeft u gelijk: 
Mozes, Aöron en David 
worden niet tot de oorts

icininiiiaiBiiiiimBiiiiiäiiBMmiiiii i 

vaders gerekend. Alleen 
ten aanzien van Jacobs 
zoon Jozef (Joseph) is 
enige twijfel wellicht ge
recht/oardigd, althans, 
als we afgaan op de 
Grote Winkler Prins: 

[■ sephuiB 
Jcnaf (bijbel en leligle] 

Jozef, de aaitsvader WBB de zoon van 
Jakob en Rachel Zijn levensoesctiieda
Dts woidc uitvoeng in Oen 3750 be
schieven Het veihaal is ten dele emgs 
zins veiwani aan tiet veihaal van da 
nweebioers dat in Egypte op een papy
niB uit de tijd van SeQ II weid teniooe
vonden Jozef wekte de jaloezie van HJa 
broers werd dooi ben als slaalveikocbt, 
kwam m dienst van PotUai wiena viouw 
bem vals beschuldigde Zo werd hij in da 
gevangenis gewoipen veikloarde daar 
de dromen van de opperachenkei en da 
oppeibaktter en latei dooi benUddaUno 
van de eeiste de diomen van de faiao 
Toen hi) tot onderkoning van Effypte wai 
verheven liet hij giote giaanvoonadeD 
aanleggen en m deze funcue zag Uj ook 
djn bioeiB terug Op zijn vooiaprttk 
mocht zim lamiüe zich veBOgen in de pro

' 

BESTAAN ER ZEGELS MET 
EEN FAGOT? 
Enige tijd geleden be
zocnt ik een beurs in 
Haarlem, waar ook een 
stand was ingericht waar 
exemplaren van Philate
lie verkrijgbaar waren. 
Nu heb ik eigenlijk geen 
belangstelling voor post
zegels, maar wel voor 
alles wat met de fagot te 
maken heeft. De stand
houder in Haarlem wist 
me te vertellen dot er the
matici zijn die muziek
instrumenten op postze
gels verzamelen Hij zei 
dat het niet ondenkbaar 
is dat er ook zegels zijn 
met een afbeelding van 
een fagot. Toen was mijn 
belangstelling plotseling 
wèl gewekt. 
Mijn vraag is simpel: be
staan er zegels met 
daarop een afbeelding 
van een fagot, of van 
voorlopers en familiele
den van dit instrument? 
Een fagot is een houten 
blaasinstrument van on
geveer anderhalve meter 
lang, gespeeld door een 
duDDel riet dat op een 
stalen 'S' staat met een 
witte ring aan de klank
beker. De geschiedenis 
van het instrument gaat 
terug tot begin 1500, 
toen de eerste uit een 
blok gesneden 'blokfa
got' werd gemaakt. Pos 
begin 1590 werd in Ita
lië de zogenoemde fa
gotto on\w\\ó<.e\d (in het 
Nederlands: gebundeld 
houtof takkenbos). Er 
zijn vele tussenvormen 

van de fagot, zoals de 
dulcian en de tenoroon. 
Ook zijn er familieleden 
als de sarussophoon en 
de heckelphoon. Produ
centen van de fagot vin
den we in Spanje [bajon, 
uitgesproken als bagon), 
Duitsland {Fagot), Frank
rijk [Basson) en in minde
re mate in België (fagot) 
en GrootBrittannië (DOS
soon). Ook Nederland 
spreekt een woordje 
mee; ons land was vanaf 
1585 (val van Antwer
pen) namelijk een vlucht
haven voor allerlei gil
den, vooronder de dat 
van de instrumentbou
vers. 
Rolf v a n der Geest 
Haarlem 

Naschrift redactie: 
V/i i hebben er niet zo 
snel een kunnen vinden, 
maar ze moeten er toch 
zijn: zegels met een (fa
milielid van de) fagot? 
Welke verzamelaar helpt 
de heer Van der Geest 
uit de brand? 

ALBUM MET FILATELISTEN 
KAN NOG VOLLER 
In 'Philatelie' van novem
ber i l. is op pagina 697 
een berichtje opgeno
men onder de kop Posf
zegelalbum met filatelis
tena. In aanvulling hier
op het volgende. 
Liechtenstein heeft drie 
postzegelseries uitgege
ven, gewijd aan  zoals 
de Yvertcatologus het 
omschrijft  Grandphi
latélistes et pionniers de 
la philatélie, reeksen dus 
die personen afbeelden 
die vanwege hun filotisti
sche verdiensten worden 
geëerd Het gaat om de 
Yvertnummers 451 453 
(1968), 456457 (1968) 
en 510512 (1972). Af
gebeeld zijn Sir Rowland 
flill, Philippe Ferrari de 
la Renotière, Maurice 
Burrus, Carl Lindenberg, 
Theodore Champion, 
Emilio Diena, André de 
Cock en Theodore Stein
woy. Het gaat om mooi 
uitgevoerde zegels die 
een streling voor het oog 
zijn! 

Laurent Michiels 
Borgerhout (België) 
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Een vrachtwagen vol zegels 
onaer de hamer 

Slepende rechtszaak eindigt bij veilinghuis 
Als u een niet-filatelist vertelt dat u postzegels verzamelt, wedden dat hij of zij vraagt: 'En 

hoeveel zegels hebt u al?'. Mij overkwam en overkomt het in ieder geval geregeld, en ik word 

door die vraag steeds weer in verlegenheid gebracht. Want wie gaat er nu zijn postzegels 

teilen? Toch alleen een kind met een bescheiden verzamelingetje? 

Niemand kan met goed fat
soen zeggen om hoeveel post
zegels het ging toen het Lon-
dense veilinghuis Phillips op 
16 oktober een partij van vijf 
ton (vijfduizend kilo!) zegels 
onder de hamer bracht. Dui
delijk is wel dat er met de ze
gels een flinke vrachtauto ge
vuld had kunnen worden, en 
dat het bepalen van het aantal 
zegels in zo'n partij alleen 
maar met de natte vinger mo
gelijk is. De mensen van Phil
lips vertelden me dat het on
geveer 13.5 miljoen moeten 
zijn geweest. 
De vijf ton aan zegels werden 
in één kavel aangeboden. Het 
waren uitsluitend zegels van 
het Mutawakehte Kingdom of Ye
men, uitgegeven aan het eind 
van de jaren zestig en het be
gin van de jaren zeventig; er 
waren ook wat vroegere emis
sies bij. De postzegelschat was 
gedurende drieëntwintig jaar 
verborgen gehouden en 
kwam pas onlangs tevoor
schijn. Dit is het fascinerende 
verhaal achter de zegels. 

SLEPENDE BURGEROORLOG 
Op 19 september 1962 stierf 
imam Ahmed, de heerser van 
het koninkrijk Jemen. Een 
week later, nog voor zijn op>-
volger imam Mohammed aan 
regeren was toege
komen, be
l ee fde 

Jemen een opstand, geleid 
door majoor Sallal. op 2/ sej)-
tember 1962 was de Repu
bliek Noordjemen een feit, 
geleid door dezelfde majoor 
Sallal. Er volgde een slepende 
burgeroorlog. De Republiek 
Noordjemen kreeg hulp van 
Egypte (dat op dat moment 
de naam Verenigde Arabische 
Republiek voerde). De presi
dent van Egypte, Gamal Abdel 
Ncisser, zond grote troepen
aantallen om de revolte mili
tair te steunen. Het naburige 
Saoedi-Arabië voelde zich ech
ter bedreigd door de Jemeniti
sche republikeinen en vond 
vooral de betrokkenheid van 
Egypte hoogst onaangenaam. 
Het gevolg was dat Saoedi-Ara
bië de royalisten van imam 
Mohammed militaire bijstand 
ging verlenen. De burgeroor
log duurde tot in de jaren ze
ventig, waarbij de kansen voor 
de strijdende partijen steeds 
keerden. Uiteindelijk werden 
de royalisten verdreven; ze 
trokken zich terug in het ui
terste noorden van het land, 
waar ze zich in de noordelijke 
woestijn en de bergen die aan 
Saoedi-Arabië grenzen ver
schansten. 

DE PRINS VAN CONDÉ 
Zelfs ten tijde van de burger

oorlog gaf het koninkrijk 

van een postdienst, ook al was 
die heel bescheiden. Deze 
postadministratie was - als ik 
het me goed herinner - in een 
grot in de bergen onderge
bracht. De administratie werd 
geleid door de Amerikaan 
Bruce Condé, die ook bekend 
stond onder de indrukwek
kende Arabische naam Amir 
Al Kindal, prins van Condé. 
De postdienst maakte uiter
aard gebruik van een route 
over Saoedi-Arabië, en de ze
gels werd in het buitenland 
gedrukt. Verantwoordelijk 
voor de zegelproductie was de 
Jordanier George Yusef Koro, 
terwijl de distributie van het 
materiaal werd verzorgd door 
de Londense firma Southern 
Stamp Service Ltd. 

MISLEIDING EN BEDROG 
In 1971 stelde New Scotland 
Yard een onderzoek in naar 
aanleiding van de klacht dat 
de uitgiften van het koninkrijk 
Jemen geen echte zegels wa
ren. Ze werden immers niet 
door een echte postdienst uit
gegeven; met andere woor
den: handelaren en verzame
laars werden bedrogen. In juli 
1971 nam de Engelse politie 
bij een aantal handelaren en 
drukkers zegels van Jemen in 
beslag. Die werden later wel 
weer teruggegeven, maar het 

onderzoek van de 

politie werd voortgezet. Op 15 
mei 1972 viel de politie het 
huis van George Koro en de 
gebouwen van Southern Stamp 
Service Ltd binnen. Er werden 
miljoenen zegels van het ko
ninkrijk Jemen in beslag ge
nomen. Bruce Condé, George 
Koro en de eigenaren van 
Southern Stamp Service Ltd. (wij
len Julian Clive en zijn zoon 
Michael Clive) werden in staat 
van beschuldiging gebracht. 
Ze zouden 'personen die ze
gels van het Mutawakelite King
dom of Yemen wilden kopen 
hebben misleid en bedrogen 
door ze voor te spiegelen dat 
het om echte postzegels ging'. 
Nadat de betrokken eerst aan 
een aantal verhoren vras on
derworpen kwam de kwestie 
op 16 september 1974 einde
lijk tot een rechtszaak. De fa
meuze Old Bailey vormde het 
decor voor deze apotheose. 
De zaak diende tot 8 decem
ber van datzelfde jaar. 

ELEGANT EN BESCHAAFD 
Aanvankelijk woonde ik de 
rechtszittingen in de Old Baiky 
bij. Ik kan me de getuigenis
sen van de twee Clives nog 
goed herinneren, vooral die 
van Julian Clive, die ik al heel 
lang kende. Julian was een ele
gante, beschaafde verschij
ning. Hij kwam van oorsprong 
uit Hongarije, maar aan het 
begin van de Tweede Wereld
oorlog verliet hij dat land en 
ontkwam op die manier aan 
de jodenvervolging. Als ik me 
niet vergis heette hij eigenlijk 
Klein. Gedurende de oorlog 
kwam hij terecht in Tanger, 
waar hij - zo is me althans mee
gedeeld - de Engelsen bijzon
der goede diensten wist te ver
lenen. Na de oorlog ging hij 
naar Londen, om daar zijn 
postzegelbedrijf te stichten. 
Het was een bijzonder ervaren 
filatelist, die vooral belangstel
ling had voor klassiek materi
aal, onder meer van landen 
als Japan en Turkije. 
Zo gebeurde het dat ik bij Ju
lian Clive zo nu en dan ieti 
voor mijn verzameling kocht 
Hij was altijd heel beleefd er 
onberispelijk gekleed. Hi 
sprak zijn talen - Hongaars 

Duits, Engels, Frans er 
Imisschier 
Izelfs ooi 
lSpaans 

hi 



had in de filatelistische wereld 
een goede naam. Enkele jaren 
na het proces verhuisde hij 
naar Zwitserland. Ofschoon 
hij in de laatste jaren van zijn 
leven kampte met een sterk 
verminderd gezichtsvermo
gen, kwam hij toch zo nu en 
dan naar Londen. Hij droeg 
een sterk vergrootglas om zijn 
nek, en ondanks het feit dat 
hij problemen met zijn ogen 
had, kon hij goed en slecht 
toch prima van elkaar onder
scheiden. Drie jaar geleden 
overleed hij. Zijn zoon nam 
de zaak over, maar niet voor 
lang  het bedrijf bestaat nu 
niet meer. Ook Clive junior 
stond goed bekend. 
Terug naar de rechtszaak: die 
duurde drie maanden, in wel
ke periode een groot aantal 
getuigen werd gehoord. Uit
eindelijk droeg rechter Alan 
KingHamilton Q.C. de jury 
op, de verdachten vrij te spre
ken. Hij wees er op dat in de 
stukken was vermeld dat de 
gewraakte zegels waren uitge
geven in de periode tussen ja
nuari 1969 en mei 1972. De 
bewering dat het niet om 'ech
te' zegels zou gaan werd vol
gens hem weerlegd door een 
artikel in The Daily Telegraph 
van 5 mei 1970. Daarin werd 
gemeld 'dat de bewering van 
de republiek Jemen dat roya
listen de strijd hebben ge
staakt sterk overdreven is'. De 
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Telegraph schreef verder dat er 
in Jemen 'de laatste tijd geen 
belangrijke troepenbewegin
gen zijn geweest' en dat de 
strijd 'helemaal op een laag 
pitje zou komen te staan als 
koning Feisal van SaoediAra
bië zijn steun zou intrekken.' 
Maar, voegde de Telegraph 
hier aan toe, 'ook al heeft de 
imam Jemen dan verlaten, dat 
betekent nog niet dat daar
mee ook een eind is gekomen 
aan de burgeroorlog.' En, zo 
redeneerde de rechter, aange
zien de royalisten in mei 1970 
kennelijk nog in staat waren 
om tegenstand te bieden, 
moesten ze ook in staat wor
den geacht post te vervoeren 
en daarvoor zegels uit te ge
ven. Julian en Michael Clive 

werden van rechtsvervolging 
ontslagen en kregen een 
schadeloosstelling van de 
staat. De enorme voorraad in 
beslag genomen zegels werd 
weer terug gegeven. 

OP WEG NAAR AMERIKA? 
We komen aan het eind van 
ons verhaal. Op 16 oktober 
van dit jaar werd de enorme 
voorraad zegels van het ko
ninkrijk Jemen bij Phillips in 
Londen onder de hamer ge
bracht. Overigens waren de 
zegels niet het eigendom van 
de Clives, maar van George 
Koro, die een tijdje geleden 
overleed. In de veilingcatalo
gus werd gesproken van een 
geschatte opbrengst die tus
sen de 25 en 30 miljoen En

gelse ponden zou kunnen lig
gen, maar toen de kavel werd 
uitgeroepen was het in een 
paar tellen gebeurd. Er was 
maar één bieder, en die slaag
de erin de partij voor 22.000 
Engelse ponden in de wacht 
te slepen. Inclusief kosten 
kwam de enorme voorraad 
hem op 25.300 pond (onge
veer 84.000 gulden) te staan. 
Jammer genoeg kon ik de vei
ling zelf niet bijwonen; daar
om probeerde ik er via Phil
lips achter te komen wie de 
koper was. Het veilinghuis v\dl
de het niet zeggen, maar ie
mand anders fluisterde me in 
dat het ging om iemand die 
afkomstig is uit SaoediArabië, 
maar die daar niet woont. We 
mogen aannemen dat hij zijn 
nieuwe bezit daar zal aanbie
den waar hij er de beste prijs 
voor kan krijgen  ik denk in 
de Verenigde Staten. Ga er 
dus maar van uit dat we bin
nenkort een stortvloed van ze
gels, afkomstig uit het konink
rijk Jemen te verwerken zullen 
krijgen, wellicht in goedkope 
postzegelpakketjes. En waar
om ook niet: de zegels zijn uit
stekend gedrukt en  vooral 
voor jonge of thematische ver
zamelaars  bijzonder aantrek
kelijk, zoals mag blijken uit de 
voorbeelden die op de linker
pagina van dit artikel zijn afge
beeld. 

Op aanvraag u K H f f j prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

'T POSZEGELHOËS Tel.: 077  351 26 98 
WIJNGAARDSTRAAT 2 Fax: 077  354 72 42 
5911 HM VENLO 

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

Vraag de gratis prijslijst (Michelnummers) van uw thema. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., Tel. 0206 974 978 

■»HILiATICA ® 

VANAF 1 MAART 1998 INTERNATIONALE 
DOORLOPENDE VEILING OP INTERNET. 

Schriftelijke veiling van diverse kleine kavels 
tot ƒ 800,00 van uitstekende kvi^aliteit en in alle 
diversiteiten (ook motief). Vraag gratis prijslijst. 

Tevens te koop gevraagd: postzegelverzamelingen; 
ook uit nalatenschappen of boedelscheiding. 

Ma. t/m Za. 10.00 - 14.00 uur. Tel. 040 - 2 96 00 12 
Fax. 2 96 00 10 Postbus 6148, 5600 HC Eindhoven. 
E-mail: kanbier@iaehv.nl 
llllillltivil® is een gedeponeerd handelsmerk van PZH Kanbier/Eindhoven 

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 

PLAATFOUTEN • DRUKTOEVALLIGHEDEN 
Nederland en Overzee, 
volgens Wilgenburg spec. cat. 
Postzegelhandel KAREL DEN HERTOG 
Gorinchemsestraat 10a • 4231 BH Meerkerk 
tel. + fax 0183 - 352169 

Open: dinsdag, donderdag + vrijdag van 09.00-12.15 en 13.15-18.00 uur, 
vrijdag 19.00-21.00 mr 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

mailto:kanbier@iaehv.nl


niBFV lEDERLANDSE BOND VAN F ILATELISTEN-VERENIGINGEN POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

8ondsbureau 
Zeelanriaan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 Fax 030 2800128 

Waamemeiiil voorzitter 
G A Geerls 
Steeckterpolderstraot 21 
2807 MK Gouda 
Telefoon 0182 5S0093 

Waornemend seaetoris 
P Doverscliol 
Nossaulaon 7,3851 XZ Ermelo 
Telefoon 0341 563540 

Penningmeester 
Mevr CE WeeberKortekaas 
Timorstraat27,2612EHDeltt 
Telefoon 015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugilziikett 
C LochJ vanEyckgracnt19t 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040 2119654 

Pers en PiAliciteit 
vacature 

Juryzoken 
C6 vonNugteren 
Westerzicht620 
4385BWVIissinoen 
Telefoon 0118 463711 

Documentatie en poblicoties 
R H M Foust, Riiksweg N57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 046 4743076 

Commissaris 
S Tuin, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendam 
Telefoon 0598-626447 

Audiovisgeel Centrum (AVC) 
Seiretmis 
J J M Pieters 
Stan Kentonstroot 35 
2324 LL Leiden 
Telefoon 071 5761726 
Atoterioo/commBsons 
Drs H C Sloop 
Nouhuysstroat 13 
2024 KT Haarlem 
Telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotlieek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boom 
Telefoon 035 5412526 
Sondsbibliothecans C Spoelman 
Openingsti|den elke eerste en derde 
zoterdogmorgen van de maand von 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
17 30 uut en van 18 30 tot 20 30 u 

Bondsdocumentatiecentrum 

J Vellekoop 
Pres Steynstroot 21 
2312 ZP Uiden 
Telefoon 071 5134424 

Bondsinlormotiebureau 
Mr drs S U Ottevangers 
Postbus 4034 

~ 3502 HA Utrecht 

_ Bondskeoringsdienst 
_ Voomner f FA van de Loo 
« Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
« Telefoon 035 6245169, fox 035 6233603 
^ Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
„ noor de secretaris 
"- i AWA Steegh,Postbus220, 
" - 1180 AE Amstelveen, telefoon 
^ 023-5384212 (na 20 00 uur) 

^ Service-afdeling 
^ Directeur H H van Megen 
a : Rigterskomp 8 

^ 1261TNBIaricum 
Telefoon 035 5314399 

l U U ?^'?""13°1 Bondsbureau 
Postbonkrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J Spi|ker 
Verdistroot 133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071 5761720 

NATIONALE DAG VAN DE POSTZEGEL TIJDENS 
VIERDE NVPH POSTZEGELSHOW IN DEN HAAG 
In samenwerking met de 
Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhan
delaren en PTT Post Fila
telie organiseert de Bond 
tijdens de Vierde NVPH 
Posfzegelshow de Natio
nale Dag van de Postze
gel. Dat gebeurt in het 
Congresgebouw in den 
Haag van 8 tot en met 
11 oktober 1998 De bij

zonderheden van dit 
evenement zijn voorlo-
P'9' 
* Stands van de NVPH-

postzegel va kha ndel 
* Gouddelvershoek; 

voor elk wat wils 
* Stand van de Stichting 

Jeugd Filatelie Neder
land (JFN) 

* Gratis taxatie van ver
zamelingen 

* Stands van buitenland
se postadministraties 

* Kicdscity 
* 8/10:Jeugddag 
* 9/10-'Sterren Stralen 

Overal' 
* 10 /10: Dag van de 

Postzegel 
* 11 /10 : Familiedag 
* Een seminar gewijd 

aan de filatelie 
Van 8 tot en met 11 ok

tober is het kloppend 
postzeqelhart van Ne
derland te beluisteren in 
Den Haag. 'Zien en 
doen' is het motto. 
Voor verzamelaars en 
toeschouwers is er meer 
dan genoeg te beleven 
om op één of meer da
gen deze happening in 
riet Congresgebouw te 
bezoeken. 

BONDSINFORMATIEBUREAU MELDT 
KLACHT OVER ZWITSERS VEILINGHUIS 

Bij de beheerder van het 
Bondsinformatiebureau 
is een klacht binnenge
komen over het Zwitserse 
veilinghuis Kronenberg 
AG internationale Auk
tionen, Hirschgasslein 
4 4 / 4 , CH-4010 Basel. 
Verenigingsbesturen 
wordt verzocht binnen 
de verenigingen navraag 
te doen of er meer men
sen zijn die een onpretti
ge ervaring met deze 

veilinghouder hebben en 
indien dit zo is, dat te 
melden aan de beheer
der van het BIB, mr. S.U. 
Ottevanger, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht. 
In ieder geval wordt ge
adviseerd voorzichtig te 
zijn met min of meer on
bekende veilinghuizen 
en niet zonder meer 
waardevolle zendingen 
aan zulke veilinghouders 
te zenden. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN NU OOK OP HET INTERNET 

Sinds vorig jaar kunt u 
alle informatie over de 
Bond ook op het Internet 
'bekijken'. Bij deze in
formatie vindt u onder 
meer een lijst van alle bij 
de Bond aongesloten ge
specialiseerde verenigin
gen. 
Verenigingen die behal
ve hun naam en adres 
ook uitgebreide informa
tie, inclusief afbeeldin
gen, logo's e.d., over 

hun eigen vereniging 
zouden willen tonen, 
kunnen zij deze informa
tie zenden aan de heer 
P. Braun, Churchillaan 
163", 1078 DW Amster
dam. 
Het e-mail adres van de 
Bond is nbfv@euronet.nl 
en het Internetadres (de 
zogenoemde URL) van 
de Bondspagina luidt 
vvwwnbi 

REDACTEURENDAGEN VOOR ALGEMENE EN 
GESPECIALISEERDE VERENIGINGSBLADEN 

Ook in 1998 organiseert 
de Bond weer een dag 
voor redacteuren van 
verenigingsbladen. Na 
het succes van de vorige 
redacteurendog, in 
1997, is bebten om zo
wel een bijeenkomst te 
houden voor redacteuren 
van gespecialiseerde 
verenigingen als een bij
eenkomst voor de tradi
tionele verengingen 
Voor de gespecialiseer
de verenigingen wordt 
de redacteurendog ge
houden op zaterdag 21 
maart en voor de tradi
tionele verengingen op 
zaterdag 2 mei 1998. 
Beide bijeenkomsten vin

den plaats op het Bonds
bureau, Zeefantlaan 11 
in Utrecht. 
Op 21 maart zal de 
hoofdredacteur van het 
Maandblad Philatelie, 
Aad Knikman, de inlei
ding verzorgen en op de 
bijeenkomst op 2 mei zal 
Kick Minderaa, hoofdre
dacteur van Mijn Stok
paardje, dat doen. 
PTT Post Filatelie (PPF) 
heeft toegezegd om ook 
aan beicie recfacteuren-
dagen deel te nemen. 
Het thema van deze bij
eenkomsten is: Verzame
len of kankeren? c q. 
Pompen of verzuipen? 
Redacteuren van vereni-

AANMELDEN VOOR 
PHILEXFRANCE'99 

Van 2 tot 11 juli wordt in 
het Pare des Expositions 
in Parijs de wereldten
toonstelling Philexfrance 
99 gehouden. Het regle
ment bepaalt dat het 
voorlopig inschriifformu-
lier vóór 3 0 j u n i 1 9 9 8 
op het Bondsbureau 
moet zijn. Reglement en 
informatie zijn verkrijg

baar bij de heer G.A. 
Geerts, Steeckterpolder
straot 2 1 , 2807 MK 
Gouda, 0182-550093) 
Potentiële inzenders 
wordt verzocht zich zo 
spoedig mogelijk met 
hem in verbinding te stel
len. Uiterlijk 15 septem
ber besluit het organise
rend comité of uw aan
melding wordt geaccep
teerd. Als dat zo is ont
vangt u aansluitend nieu
we richtlijnen. 

qingsbladen dienen tij
dig een plaats te reserve
ren, want in 1996 was 
de zool overvol I U kunt 
zich telefonisch aanmel
den voor deelname bij 
het Bondsbureau, 030-
2894290 

TENTOONSTELLING 
LORCA'98 (SPANJE) 

Op 2 juni 1998 wordt in 
Granada (Spanje) een 
wereldtentoonstelling 
voor filotelistische litatuur 
- tevens Alop/i/Va-salon -

onder de titel Lorca 98 
geopend. 
Deze tentoonstelling 
wordt georganiseerd 
door de Spaanse Bond 
van Filatelistenverenigin
gen en staat onder aus
piciën van de FIP. 
Leden die belangstelling 

hebben voor deelname 
aan deze tentoonstelling 
dienen een inschrijffor
mulier en de reglemen
ten zo spoedig mogelijk 
aan te vragen bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290. 

LEDENWERF
SEMINAR 1998 

Ook dit jaar organiseert 
de Bond weer een leden
werfseminar, en wel op 
zaterdag 9 mei. Het the
ma is Wie geen postze
gels verzamelt is gek! Le
den die door hun vereni
gingsbesturen worden 
aangewezen voor deel
name aan dit seminar, 
worden verzocht zich zo 
snel mogelijk op te geven 
bij het Bondsbureau, te
lefoon 030-2894290. 

mailto:nbfv@euronet.nl


NIEUWE BONDSVOORZITTER GEERTS: 
EENDRACHT MAAKT MACHT 

O p z a t e r d a g 17 januar i w e r d e n tijdens 
een bi jzondere A lgemene-Ledenvergade-
r ing v a n de Bond dr ie n i e u w e bestuursle
d e n g e k o z e n , w a a r o n d e r de nieuv^e voor
zit ter, d e heer G.A. Geerts . De belanqr i jk -
ste punten uit zijn ' inaugure le rede ' d ruk 
k e n ^ e hieronder af . 

'Mede namens de heren 
Daverschot (de nieuwe 
secretaris) en Alderlies-
ten wil ik u heel hartelijk 
danken voor het in ons 
gestelde vertrouwen. Wi j 
zullen ons uiterste best 
om doen dat vertrouwen 
niet te beschamen. 
Mijn voorganger, de 
heer Balkestein (waarvan 
zoals u weet al eens eer
der afscheid werd geno
men) heeft te kennen ge
geven dat ik het bij enke-
le woorden moet laten. 
Daarom wil ik hem heel 
hartelijk danken voor 
zijn inzet voor de filatelie 
in Nederland en daar
buiten. We wensen hem 
nog een fijne tijd toe in 
goede gezondheid en 
met veel genoegens op 
filatelistisch gebied. 
Voorshands zal ik mijn 
taak moeten uih^oeren 
met een toegewijd, maar 
sterk uitgedund team. Ik 
vraag u daarom drin-
gencfom ons te helpen 
om twee of drie aspirant
bestuursleden te vinden. 
Op heel korte termijn 
hebben wij dringend be
hoefte aan een teamlid 
dat de functie van Hoofd 
Pers en Publiciteit kan 
overnemen. Tot zijn of 
haar pakket hoort ook 
het /nternef-gebeuren, 
waarvoor veel baanbre
kend werk is verricht 
door Paul Braun; u weet 
dat hij zijn bestuursfunc
tie om dringende medi
sche redenen heeft moe
ten opgeven. 
Ik wif mij graag kort bij u 
introduceren. Ik ben ge
boren op 22 april 1936. 
Na een ruim veertigjari
ge functievervulling bij 
de overheid, heb ik op 1 
september 1994 mijn 
dienstverband daar be
ëindigd. Mijn liefde voor 
de filatelie dateert van 
het einde van de jaren 
vijftig. Op 1 april 1962 
ben ik als lid nr. 4980 
aangenomen door het 
bestuur van Filatelica 
Weert e.o. 

Gedurende mijn bijna 
36-jarig lidmaatschap 
heb ik elfmaal deelgeno
men aan filatelistiscne 
manifestaties, waarvan 
drie keer op nationaal 

niveau [Pbilaposta-
Groningana 1975, Am-
sterphila 1979 en Rotter
dam 1981) en éénmaal 
op internationaal niveau. 
Daarnaast heb ik een 
aantal publicaties op fi
latelistisch gebied op 
mijn naam staan. 
Ik wil hiermee niet zeg
gen dat ik mijn voorzit
terschap beschouw als a 
piece of cake. Integen
deel; nooit heeft - voor 
zover ik weet - de geor
ganiseerde filatelie zo'n 
dieptepunt bereikt. Nooit 
waren de uitdagingen 
waarvoor de filatelie 
zich ziet gesteld zo groot 
en - in een aantal geval
len - zo bedreigend voor 
het voortbestaan van de 
georganiseerde filatelie. 
Tk hoef maar te wijzen 
op de gevaren van de 
mogeli|Ke verdwijning 
van de postzegel als 
frankeermiddel in West-
Europa; dat zou de nek
slag voor onze hobby 
kunnen zijn. De moge
lijkheid om ook in de toe
komst met postzegels ge
frankeerde brieven te be
machtigen, loopt sterk te
rug door de opkomst en 
uitbouw van nieuwe 
technieken als fax, voice-
mail, e-mail en Internet. 
In het jaar 2000 zijn alle 
Franse telefoonabonnees 
gratis voorzien van e-
mailfaciliteiten, zonder 
dat daarvoor speciale 
uitrusting nodig is. Daar
mee zal de postzegel als 
één van de grootste com
municatiedragers en 
communicatieondersteu
ners van de afgelopen 
150 jaar mogelijk gro
tendeels verdwijnen. Het 
zou een ongeëvenaarde 
ramp zijn voor de geor
ganiseerde filatelie, die 
dan gedwongen is haar 
toevlucht te nemen tot die 
landen elders in de we
reld die nog wèl beseffen 
dat filatelie een wereld 
op zich vormt van ge
schiedenis en cultuur. 
Naast de eerdergenoem
de dreigingen van tech
nologische aard zjn er 
die van postaal-commer
ciële aard. Ook hier zien 
we ontwikkelingen die 
bijdragen aan het ten 

grave dragen van de fi
latelie. Maar als één van 
de belangrijkste bedrei
gingen zie ik persoonlijk 
de in aantal nog steeds 
toenemende regels en re
glementen (in plaats van 
richtlijnen) waaraan de 
doorsnee-verzamelaar 
moet voldoen om zijn of 
haar verzameling eens te 

Nieuwe Bondsvoorzitter G.A Geerts: 'Bond 
verkeert duidelijk in een mid-life crisis' 

mogen exposeren en 
daarbij van enig succes 
en waardering verzekerd 
te zijn. Veel verzame
laars wordt de lust om 
nóg eens te exposeren 
ontnomen na het lezen 
van hun juryrapport. 
Een ander niet te onder
schatten gevaar is dat 
van de buitengewoon 
krachtig groeiende kos
ten, verbonden aan het 
organiseren van filatelis-
tische manifestaties. 
Deze trend is niet alleen 
hier duidelijk waarneem
baar, maar ook in de 
rest van Europa en in de 
Verenigde Staten. Daar
om is in Nederland de 
GSE, de Gezamenlijke 
Stuurgroep Evenemen
ten, in het leven geroe
pen. Zowel Bona als 
NVPH en PTT Post Filate
lie zijn erin vertegen
woordigd. Tweederde 
van de GSE bestaat dus 
uit organisaties op com
merciële grondslag, 
maar desondankskan ik 
ik stellen dat de GSE een 
medestander van ons is 
en geen tegenstander. 
Tot de lichtpunten van de 
hedendaagse filatelie re
ken ik de mogelijkheid 
om anderssoortige ten
toonstellingen - met de
zelfde beloningen - te or
ganiseren. Ik denk met 
name aan de Eénkader-
inzendingen, de Open 
Klasse en de komst van 
wat heet de 'sociale fila
telie'. Overigens zou de 

georganiseerde filatelie 
zondier de niet aflatende 
steun van de Stichting Fi
latelie allang ter ziele 
zijn geweest. Vandaar 
hier een woord van op
rechte dank aan het 
adres van deze stichting. 
De low cost/no cost-ojr-
sus Begeleiding bij Fila
telie heeft al tot opmerke

lijke resulta
ten geleid 
en vindt in
ternatio
naal al na
volging. 
In de nabije 
toekomst 
zullen er 
naar mijn 
mening 
wellicht vier 
hoofdvor
men van fi
latelie - als 
we naar de 
beoefena
ren kijken -
overblijven: 
- de klassie
ke filatelie, 
die zijn 
oorsprong 
vindt in de 

vorige eeuw. Het materi
aal van toen en van 
daarvóór wordt het 'an
tiek' van de toekomst. De 
stukken zullen steeds bui
ten het financieel bereik 
van de meeste verzame
laars raken. Slechts een 
klein deel van de verza
melaars zal zich deze 
luxe kunnen veroorloven. 
We moeten ervoor wa
ken dat deze groep niet 
80 procent van de 
Bondsuitgaven voor zich 
opeist. Deze doorgaans 
wat droagkrachtigere 
groep zaf- wil zij expo
seren - een groter deel 
van de uitgaven daar
voor voor zijn rekening 
moeten nemen. 
- de tweede groep kan 
bestaan uit oe ouderen, 
de 'voor-vutters' en vut
ters. Het aantal ouderen 
neemt in de nabije toe
komst razendsnel toe. 
Méér vrije tiid betekent 
méér behoefte aan een 
zinvolle tijdsbesteding. 
Op deze groep wil ik 
een ernstig beroep doen: 
oriënteer u op 'bijscho
ling' via BBF (iedereen 
leert daar het nodige) en 
stort u dan op de Eénka-
der- of Open Klasse. Met 
een klein aantal album-
bladen kunt u - ook zon
der exclusieve of dure 
topstukken - meedingen 
naar de hoogste prijzen. 
Ik hoop dat de uitspraak 
die de FIP eind oktober 
in Moskou deed snel 
werkelijkheid wordt: 

'Voor de Open Klasse 
zouden er géén regels 
moeten zijn, omdat deze 
alle vrijheid zou moeten 
geven aan de exposan
ten, die - op deze wijze -
een nieuw type exposan
ten zal aantrekken. 
- de derde groep is de 
jeugd; zij moet de toe
komst van de filatelie 
verzekeren. Het is van 
het grootste belang dat 
we de jeugd een zo aan
trekkelijk mogelijk beeld 
en een scala van moge
lijkheden van de filatelie 
bieden. Doen we dat 
niet, dan zal het beschik
bare geld door de jeugd 
worden uitgegeven aan 
andere prioriteiten. Toon 
als bestuurder geregeld 
belangstelling en waar
dering voor wat de jeugd 
op filatelistisch gebied 
doet - een schouderklop
je doet wonderen. Schrik 
er niet voor terug uw 
jeugdleider op te nemen 
in uw bestuur. Dat levert 
misschien een aantal 
goede ideeën en nieuwe 
bezieling van uw bestuur 
op. 

- de vierde groep kan 
bestaan uit diegenen, die 
niet tot de eerder door 
mij genoemde drie groe
pen behoren, veelafde 
leden van gespecialiseer
de verenigingen. Ook 
voor deze groep bieden 
de nieuwe expositieklas
sen soelaas bieden; het 
gaat om een nieuwe uit
daging. 

Tot slot nog dit. De Bond 
- dit jaar 90 jaar oud -
verkeert duidelijk in een 
mid-life crisis. Eén van 
de kenmerken daarvan is 
dat je korte of langere 
tijd niet lekker in je vel 
zit. Maar eenmaal uit het 
dal geklauterd voel je je 
verjongd en vol veer
kracht en energie; dan 
kun je er weer tegenaan. 
De afgelopen tien jaar 
was er een duidelijke le
denterugloop. Ik roep u 
daarom oprecht en in 
alle ernst op om de lamp ~ 
brandende te houden. =-
Steun uw Bondsbestuur ~ 
waar dat kan zo goed ~ 
mogelijk, in ons aller be- S 
lang. Voer geen papie- ^ 
ren oorlog en sta niet ^ 
toe, dat in uw clubblad ^ 
of periodiek artikelen ™ 
worden opgenomen 2 
waarin de Bond allerlei x 
verwijten worden ge-
maakt, zonder overleg iM 
vooraf. Verenigd kunnen ' " I 
we ons handhaven - ook 
in de toekomst - maar als 
we verdeeld zijn gaan 
we tenonder.' 



Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies bv 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 156e veiling 
wordt gehouden op 

12,13 en 14 maart 1998. 

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

Nederland en O.R., 
apart verkavelde betere zegels, bloc's en series 

diverse europese landen - met uitgebreid Zwitserland -
en overzee - prachtig China volksrepubliek, Taiwan e.a. Azië -, 
waardevolle landencollecties uit particuliere nalatenschappen, 

met o.a. zeer interessante collecties POKO's e.a. perfins, 
engrosposten en prentbriefkaarten. 

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

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

Singel 282 - 1 0 1 6 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



DE RUKE FOSTGESCHIEDENIS 
k^AN MALTA 
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MARC PARREN, WAGENINGEN 
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Zegel van one farthing 
( 'A d ) mef een afbeelding 
von de fiaven van de 
hoofdstad Valletta 

\ 

Zegel van ' / ^ d . 
groen met dorps-
stempel Victoria 
Gozo van 1899 

1ALTA HEAD OFFICE 
KX^OKT OMRARTMMMTt 

Aangetekende brief near Teheran (Iran), 
verzonden op 24 januan 1919 en voorzien 
ran een gedoleerd aantekenslempel De ze
gels zi|n afgestempeld met liet Gn3-slem-
pel in de vorm van een AAaltezer Kruis 
\CPO= General Post Olficêi Gecensureerd 
en voorzien van een rood, driefioekig cen-
suurstempel met nummer 4175. verzegeld 
met de strook met daarop de tekst (ocfiter-
zi|de) Opened under mariial law Omdat 
het om een aangetekend stukging is het 
couvert ook voorzien van het foninkliik lak-
stempel VR met kroon, dit lakstempet nield 
een touwtje bi| elkaar hield dat door de en
velop was gehaald nadat deze door de 
censuur was gecontroleerd Aankomstslem-
Del Teheran 28 apnl 1919 en transitstempel 
=or^Said (Egypte) 28 januari 1919 

Zegel van 1 d 
oranje en vio
let Melito van 
1922 een 
symbolische 
Maltafiguur 
die een roer 
vasthoudt 

De Engelse Malta Study Grde bestaat al 40 jaar. Een halve 

eeuw geleden werd de kiem voor deze studiegroep gelegd, 

toen een select groepje verzamelaars begon met het beleggen 

van geregelde bijeenkomsten. Het leidde tien jaar later tot de 

oprichting van de Grde. Mare Porren uit Wageningen 

behandelt in vogelvlucht de postale geschiedenis van Malta. 

Ook besteedt hij aandacht aan 

de activiteiten van de 

jubilerende studiekring. 

De eilandgroep Malta - be
staande uit Malta, Gozo, Co-
mino en twee onbewoonde 
eilandjes - ligt in het midden 
van de Middellandse Zee. 
Het belangrijkste eiland. Mal
ta, is maar 25 kilometer lang 
en 14 kilometer breed; het is 
met zijn 320.000 inwoners 
dichtbevolkt. 
Vandaag de dag is Malta ook 
bij de Nederlanders een 
populaire bestemming, voor
al voor een korte vakantie. In 
het verleden was het een ge
ijkte stopplaats voor de sche
pen die onderweg waren van 
of naar Nederlands-Indiê of 
later naar Australië of 
Nieuw-Zeeland. Dit verklaart 
waarom ook in Nederland 
menige oude kaart of brief 
die gepost werd op deze ei
landengroep kan worden 
aangetroffen. 

Brief verzonden op 7 augustus 1839 van 
Griekenland naar Londen met een pak
ketboot naar Marseille en in Malta ge
desinfecteerd in vertxjnd met mogeliike 
cholera-epidemieén in hel Middèiandse-
Zeegebied [Purifié au Lazaret, Malte en 
ingesneden om de rook te laten binnen
dringen). Aankomsistempel Londen 6 
september 1839, de plaats waar de brief 
werd belast met vijf shilling en vi|f pence 
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Prentbriefkaort, gefrankeerd met een zegel van 1 d , op 16 |uli 1912 verzonden van Portsmouth (Groot-Britton me) naar Sengleo 
(Malta) met de aankomststempels Valletta en Cospicua, 21 |uli 1912 
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Aantekenbrief van 2 d , verzonden op 18 november 1885 met het enkele A25stempel en rood oontekendatumstempel naar Amster
dam Verzonden via Napels en Milaan per spoor, aankomststempel Amsterdam 23 november 1885 (vi|f dogenl) 
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Britse briefkaart met ingedrukte zegel van 1 d brum, verzonden naar Milaan en afgestempeld met het dubbele A25-stempel (behal
ve het deel met A25 OOK nog een apart dagtekeningsdeel) op 14 mei 1883 

VERSTERKTE VESTING 
Malta ligt aan de buitengren
zen van Europa en de Arabi
sche wereld en die invloeden 
zijn op het eiland terug te vin
den. Ooit behoorde Malta toe 
aan de Islamieten, later weer 
aan de kruisridders. Het 
vroegst bekende poststempel 
op een poststuk uit Malta da
teert uit 1719; het siert een 
brief van een kruisridder naar 
Frankrijk. Veel van de kruis
ridders op Malta waren van 
Franse afkomst, zodat de 
meeste vroege poststukken 
die we kennen tussen deze 
twee landen vervoerd werden. 
Pas na de bezetting van de ei
landen door Napoleon kwa
men de eilanden - dit door 
tussenkomst van admiraal 
Nelson - in handen van de 
Britten. Een Britse postmees
ter werd al in 1802 aangesteld. 
De binnenlandse post viel on
der de verantwoordelijkheid 
van de lokale overheid, terwijl 
post naar het buitenland res
sorteerde onder de Britse post 
administratie in Londen. 
Vanaf 1857 werden Britse 
postzegels gebruikt voor de 
verzending van brieven naar 
het buitenland; de stukken 
werden afgestempeld met ova
le stempels met daarin de 
hoofdletter M of de aandui
ding A25. Maar er werden ook 
al eerder Britse zegels op Mal 
ta ontwaard: tijdens de oorlog 
op de Krim, tussen april 1855 
en september 1856, werden 
brieven van het oorlogsfront 
die gefrankeerd waren met 
Engelse zegels, op Malta afge
stempeld door een stempel 
met golvende lijnen. 

EIGEN POSTADMINISTRATIE 
De verantwoordelijkheid voor 
de post van Malta naar het 
buitenland ging op 31 decem
ber 1884 over in handen van 
de Maltese postadministratie. 
Britse zegels mochten vanaf 
dat moment niet langer wor 
den verkocht. Dankzij de ope
ning van het Suez-kanaal werd 
de route naar de Oost verkort 
en werd Malta een belangrijke 
halteplaats voor de stoom-
schepen die toen net begon 
nen te varen; die konden er 
kolen bunkeren. 
De eerste Maltese postzegel 
voor het lokale posttarief, dat 
een halve pence per half oun 
ce (15 gram) bedroeg, ver 
scheen in 1860. De zegel was 
uitsluitend bedoeld voor bin 
nenlandse postbezorging. 
Vanaf 1 januari 1885 versche
nen er Maltese postzegels 
voor alle bestemmingen. 

ROL TIJDENS DE 
WERELDOORLOGEN 
Malta was nog tweemaal van 
strategisch belang tijdens de 
beide wereldoorlogen; in die 
perioden was er sprake van 



een verhoogde activiteit op de 
eilanden. Tijdens het Darda
nellenofFensief in 1915 was 
op Malta het hoofdkwartier 
van de Britse en Franse mari
ne gevestigd. Er werden zie
kenhuizen ingericht met een 
totale capaciteit van om
streeks 25.000 bedden; dit om 
de duizenden zieken en ge
wonden afkomstig uit de loop
graven te verzorgen. Ook wer
den er twee krijgsgevangenen
kampen ingericht. 
De deelname van Italië aan de 
Tweede Wereldoorlog in juni 
1940 had constante bombar
dementen door de Italiaanse 
en later Duitse luchtmacht tot 
gevolg. Deze bombardemen
ten hielden pas op toen Italië 
zich in september 1943 in 
Malta overgaf. Malta heeft 
zich zelf nooit hoeven over te 
^even, ondanks het feit dat de 
Duitse troepen NoordAfrika 
beheersten. 
De laatste Britse troepen op 
tiet eiland vertrokken in 1979. 
De laatste jaren zijn er op Mal
ta weer vele dorpspostkanto
ren geopend, waarvan de deu
ren soms even snel weer wor
den gesloten  een omstandig
heid die de beoefenaren van 
de moderne filatelie mooie 
mogelijkheden biedt. 

DE MALTA STUDY CIRCLE 
Het verzamelen van postze
gels wordt op Malta al meer 
dan een eeuw beoefend. Er 
zijn bewijzen dat er lokale ver
enigingen bestonden onder 
t'erschillende namen in 1901, 
1916, 1938, 1946 en 1954. 
Geen van deze verenigingen 
was echter een lang leven be
schoren. Wel bestaat er nu al 
meer dan dertig jaar een fila
telistische vereniging op het 
ïiland Malta zelf. 
Het idee om een Malta Study 
Circle op te richten ontstond 
n 1948 en een groep van zo'n 
wintig filatelisten ontmoette 
ïlkaar enige jaren geregeld. 
Pas in het midden van de ja
"en vijftig werd echter de Mal
ta Study Circle opgericht. In het 
;erste jaar van zijn bestaan 
;elde de studiegroep al een
ïnvijftig leden; daarvan zijn 
ïr nu nog vijf actief lid!. Mo
nenteel zijn ongeveer twee
Tonderd verzamelaars uit de 
gehele wereld lid van de Mal
'a Study Circle, onder v/ie enke
en uit Nederland, 
/an de leden hebben er veel 
gediend op Malta, ofwel üj
iens de Eerste Wereldoorlog 
[dat zijn er uiteraard  en 
ammer genoeg  nog maar 
leel weinig), tijdens het inter
Dellum, in de Tweede Wereld
)orlog en ook daarna. De 
Malta Study Circle heeft veel le
ien die op Malta wonen. Ver
Ier heeft de krmg leden die 
wer de gehele wereld ver
ipreid zijn, met vertegenwoor

REGISTERED 
THIS LETTER MUST BE GIVEN TO AN 

TO BE REGISTERED, AND A 

T H E ADDRESS MUST BE 

o/lf ■ '^^A^yyi lkAi^4 

LETTER. 
, KJ f^kl 

O F 

RE< 

WF 

H 
VICTORIAGozo 

(Malta). 

No. 648 

> 6 / < » » M L x ^ & L  ^ : ^ 

Aangetekend poststuk van Victoria Gozo (1 |uli 1929) naar Engeland 

'%-rr>u 

^ 

^— 

\ (^L'C^/tt^j 
y^ ̂ fz^A^t^t^u.^ 

Envelop van een Duitse kri|gsgevanqene die in de Verdala Barracks verbleef, in 1915 verzonden naar het T|echische deel van Oos
tenri|k en voorzien van het rode ovale stempel Free from Prisoner of War /Malta PC 2 De afkorting PC staat waarschi|nli|k voor 
Passed Censor Er is ook een rood Oostenri|kshlongaars censuurstempel op het couvert aangebracht 

m 
Binnenlandse brief van Qormi op Malta naar de hoofdstad Valletta, voorzien van een met rode inkt aangebracht Postage Paidstem
pel QormiMalta van 3 c , datum 21 december 1983 
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Deze kerst en nieuwjaarskaart, verzonden op 27 december 1943 te Slienna Malta, werd nog dezelfde dag door de waarnemend 
Chief field Censor van veldpostkantoor 188 op Malta bekeken. Daar werd deze kaart waarschijnlijk ook voorzien van het adres van 
deze Maltese luitenant. Het veldpostaankomststempel aan de beeldzijde van de kaart vermeldt de dahjm 31 december 1943 

egsgefangenenpost 

Postkarte 
3̂ " 

Gebührenfrei! 

Absender! 
Vor und Zuname: 

Gefangenennummer; LhiUdÈkl

LajerBezeichnung: ß l ^ / ^ ß Ä C K ' R j 

Empfangsort: tj ê X^ ft <y, 

Straße: 

Land: 
Lii<i<l«Uil (Provini mw.l 

M/qtT<9g.C. 

Deze zeldzame postkaart is afkomstig van een Maltese krijgsgevangene die in april 1944 in Stalag 357, een Duits krijgsgevange
nenkamp in Thorn (Polen) verbleef. CSnsuurstempels Stalag 357en net Maltese achthoekige DD/..censuurstempel met net in potlood 
aangebrachte nummer 35; normaal was dit nummer in het stempel verwerkt. Op dat moment waren er hoofdzakelijk Russische 
krijgsgevangenen in het bewuste kamp 

Prisoners of War. 

Portvrijdompostshjk van een Duitse krijgsgevangene in Si. Clements Camp, verzonden in 1918 naar Berlijn en voorzien van het vio
lette ovale stempel Free from Prisoner of War Malta PC 3 

digers in Australië, Canada, 
Duitsland, Italië en ZuidAfri
ka. 

PUBLICATIES 
Het heeft ongeveer vijfentwin
tig jaar geduurd voordat de 
Grefe voldoende gegevens had 
verzameld om in 1980 een 
vierhonderd pagina's dik 
handboek uit te brengen, geti
teld Malta  The Stamps and 
Postal History 15761960. Een 
supplement op dit werk volg
de in 1985. 
Tegenwoordig komen er elk 
jaar een aantal Study Papers uit 
die gedetailleerde informatie 
bevatten over een bepaald 
thema. Van deze Papers zijn er 
inmiddels zo'n vijftig versche
nen. De onderwerpen die be
handeld worden lopen uit
een. Het kan gaan om een 
herziening van de hoofdstuk
ken die in het handboek voor
komen, maar ook om bijdra
gen over moderne postale ge
schiedenis, over de achter
grond en de geschiedenis van 
Maltese prentbriefkaarten of 
om een opsomming van de 
gebruikte postbustypen. 
Jaarlijks houdt de Circle ten 
minste vier bijeenkomsten, 
waarvan er drie in Londen 
worden gehouden. Voor 1998 
staan er 5 op het programma. 
Er worden ook bijeenkomsten 
georganiseerd samen met an
dere gespecialiseerde vereni
gingen. Er is een nieuwsbrief 
die driemaal per jaar verschijnt 
en die informatie bevat en de 
leden op de hoogte stelt van de 
activiteiten van de Circle. In de 
vaste rubrieken worden nieu
we gelegenheidsstempels, post 
tarieven en uitgiften gemeld 
en wordt gewag gemaakt van 
recente Study Papers en hand
boekherzieningen. Ook kun
nen de leden deelnemen aan 
een jaarlijkse schriftelijke vei
ling waarbij materiaal wordt 
aangeboden dat afkomstig is 
van de leden. 

MEER INFORMATIE 
Als u belangstelling heeft vooi 
het lidmaatschap van de Malte 
Study Circle maar ook als u op 
zoek bent naar andere infor
matie  kunt u contact opne
men met de voorzitter, John 
Lander, of met de auteur van 
deze bijdrage. Dit zijn dt 
adressen: 

Malta Study Circle 
Attn. Mr. John Lander 
(President) 
Waterdale House 
Chequers Lane 
Waterdale 
Watford, Herts 
WD2 7LP GrootBrittannië 

Marc Parren 
Postbus 342 
6700 AH Wageningen. 



Bezoek de 
28e Nationale 
Postzegel- en 
M u nten-beu rs 
van B e l g i ë 

op 28 februari en 1 maart 1998, 
telkens van lOhOO tot 18h00 
in het BOUWCENTRUM (zaal 3) 
te Antwerpen, 
Jan van Rijswijcklaan 191. 

140 stands uit België, Nederland, 
Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk. 
Meer dan 4300 m^ postzegels, munten, 
telekaarten, literatuur, documenten, 
benodigdheden. 
Bijzondere stand met datumstempel van 
de Belgische Posterijen. 

Een organisatie van N.I.P.A. 129, 
Carnotstraat, B-2060 Antwerpen, 
Tel. 00/32-3-236.46.25 
Fax 00/32-3-235.39.74 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

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

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschillende velletjes) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 251 46718 

AA, /SJEIJ 
VEILINGE/2f 

EEN ZAAK VAN VERTROUWEN t 

V A N D E R Taxaties Posthistone 

Verzekering Prentbriefkaarten 

Boedelverdeling Munten 

Nalatenschappen Telefoonkaarten 

ONZE 43' VEILING HOUDEN WIJ 
OP ZATERDAG 7 MAART 1998 

KIJKGELEGEMHEID 
DAGELIJKS VA.MA.F 1 AlAART 

V AN DE GROTERE KAVELS 
NOEMEN W I J 
(wij starten op 70% van de taxatie) 

Fdc's vrij kpl in 4 albums ƒ 1200 
no. 2 in strip van 4 kw 2250 ƒ 800 
Port (types&tanding) kw 5700 ƒ 800 
idem 2e emissie ook plaatf. ƒ 4000 
verz 1852-1994 kw 13000 ƒ2000 
idem kw 14000 ƒ2200 
idem kw 8175 ƒ1100 
idem -1958 kw 6000 ƒ1300 
Partijtje testzegels ƒ 850 
Puntstempels kw 4000 ƒ 800 
Cur/ned.ant tot 1996 kw 8000 ƒ2500 
Overzeese geb.delen kw 6550 ƒ 1000 
Frankrijk resp. yv 56000 en 

yv 85000 VOO ƒ 1100 en ƒ 2000 
Duitsland reich, bund, gebieden, etc 

div. verz. tussenƒ 800 en ƒ 3800 
Zwitserland yv ca. 40.000 ƒ 1600 
Oostenrijk/Spanje resp.ƒ 1200/ƒ 1700 
Europa/oosteuropa resp. elk ƒ 1000 
Israël in 39 banden o/xx/xxx ƒ 5400 
motief partij DM 390.000 ƒ 7000 

ENIGE LOSSE NUMMERS 
Ver. Eur. Zwitserl. 

20/39 kw 2000 ƒ 800 
Deens legioen (attest) 

DM2250 ƒ 800 
Nederl. Dienst 

20/24 XXX ƒ2250 ƒ 1350 

OOK KLEINERE KAVELS 
voor de liefhebbers hebben wij 
vele snuffeldozen vanaf 
ƒ 50,- en vele verzamelingen van 
f 50-tot f 500,-. 
Ook losse nummers van 
Nederland en de Overzeese 
Gebiedsdelen, Europa en daar
buiten zijn aanwezig. 
Voorts plaatfouten, 

uitgebreid Ie emissie 
vele afstempelingen 
als klein- en grootrond, lang- en 
andere soorten, posthistorie, 
ansichtkaarten en munten. 
Nieuwe bij artikelen van een 
gestopte postzegelhandel. 

Catalogus Ie keer gratis - bel 070 382 50 37 of 070 385 65 99, fax 070 347 25 76 
- e-mail ton@vandermeij.demon.nl - http://www.vandermeij.demon.nl 

JULIATSTA V A N S T O L B E R G L A A N 2 4 8 
2 5 9 5 C N D E N H A A G 

vlakbij dB uitvalswegen en NS stations 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN 
LAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND postfris en gebruikt 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 

6950 AA Dieren 
Tel. 0313-421889 (geen winkel) 

Faxnr. 0313-413295 
E-mail: pzhronh@gld.bart.nl 

I N K O O P V E R K O O P 
COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 

POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 

FDC'S (Ned. / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 

MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 

MAXIMUMKAARTEN 

Vraag kavellijst - Mancolijsten welkom 

Openingstijden: Dl - Vr 10-18 uur Za tot 16 uur 

Hugo de Grootstraat 5B - 7942 HA Postbus 187 - 7940 AD IVIEPPEL 
Tel: 0522-240837 / Fax: 240972 

mailto:ton@vandermeij.demon.nl
http://www.vandermeij.demon.nl
mailto:pzhronh@gld.bart.nl


PLANK 

Twee uitgevers  een in 
Hongkong, de andere in 
Maleisië  nebben geza
menlijk een nieuwe cata
logus uitgegeven: de 
Postage Stamp Catalo
gue of The People's Re
public of China. Het gaat 
om een kleurig, redelijk 
overzichtelijk boekwerkje 
dat alle zegels van de 
Volksrepubliek China in 
de periode 1949 tot 
1997 in kaart brengt. 
Het is even wennen aan 
de verdeling van de ze
gels over diverse perio
den en categorieën, 
maar gelukkig haakt de 
systematiek in op de 
nummering die al sinds 
vele jaren op de marges 
van Chinese zegels kan 
worden aangetroffen. De 
noteringen in deze cata
logus worden in Hong
kongdollars gegeven; 
de samenstellers zeggen 
dat ze zoveel mogefi|K 
de marktprijzen probe
ren te volgen en dat lijkt 
gezien de over het alge
meen redelijk bescheiden 
bedragen die genoemd 
worden  aardig te klop
pen. [AK] 

Postage Stamp Catalogue of The 
People's Republic of China door 
Steven Ton; 160 pp., gei1l. (ge
heel in kleur), formaat 
18 5x25 5 cm Uitgegeven door 
International Stomp & Coin, 
Hongkong/Maleisië Verkrijg

„ boar bii P.W Meinhardt inter
en notional Booksellers, Bleyenburg 
= 5, 2511 VC Den Hoog, telefoon 
 0703652227. Prijs f29.50 
— (excl. verz.). 

= Yvert& Tellier lijkt wat 
= van zijn oude elan te 
;t! hebben terug gevonden. 
ÏÏ; Was het tot voor enkele 
^ jaren 'dood in de pot' bij 
2 dit Franse uitgevershuis, 
ï de laatste t i jdwaait er 
^ ^ kennelijk een frisse wind 

i fjO door de percelen aan de 
1 Uw rue des Jacobi ns i n 

Amiens. Het resultaat 
mag er zijn: de wereld
catalogus werd aanmer
kelijk opgefrist en er 

kwamen zelfs nieuwe ti
tels uit. Heel recent is 
Cata logue O l y m p i 

q u e een catalogus die 
de zegels in kaart brengt 
die ter gelegenheid van 
alle Olympische zomer
spelen sinds 1896 wer
den uitgejgeven. Daarbij 
worden de zegels niet 
per land gegroepeerd, 
maar per jaar. Zo zien 
we dat in 1928, toen de 
Spelen bij ons werden 
gehouden, drie landen 
met een emissie kwa
men: Nederland uiter
aard en ook Portugal en 
Urugay. Het zal duidelijk 
zijn dat het aantal emis
sies ten tijde van de laat
ste Spelen die in de cato

■ ATALCy3UE 
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logus worden behandeld 
(die van Atlanta in 1996) 
aanzien groter was. 
Voor de presentatie van 
de diverse Olympische 
zegels in deze catalogus 
is gebruik gemaakt van 
de gegevens uit de 'ge
wone' Yvertcatalogi. 
Toch is de redactie niet 
gemakzuchtig geweest: 
er worden ook gegevens 
verstrekt over de zomer
spelen, in het bijzonder 
de per land behaalde 
medailles. Het ligt in de 
bedoeling te zijner tijd 
ook een deel. gewijd aan 
de winterspelen uit te 
brengen. [AK] 

Catalogue Olympique lère 
portie. Jeux Ólympiques d'Eté, 
352 pp , gei1l (z/w), formaat 
15.5x23 cm Uitgegeven door 
Yvert & Teiliers, Amiens (Frank
rijk) Verkrijgbaar bij P W. 
Meinhardt International Book
sellers, Bleyenburg 5, 2511 VC 
Den Haag, telefoon 070
3652227. Priisf 79 00 (excl 
verzending). 

Verzamelaars van de 
Verenigde Staten en 
wat de uitgever noemt 
British North America 
kunnen, als ze niet teveel 
waarde hechten aan op
smuk, prima uit de voe
ten met de U S / B N A 
Postage Stamp Ca

ta loa . Het gaat om een 
simpele no nonsense ca
talogus die behoorlijk 
uitgebreid is en die door 
zijn opvallende (en in het 
gebruik erg handige) 
spiroalbinding nogal in 
het oog springt. Behan
deld worden de zegels 
van de Verenigde Staten, 
Canada en de Verenig
de Naties. Bovendien 
zijn er nog enkele bijla
gen die de verzamelaar 
verder helpen als het 
gaat om de verzamelwij
ze, de centrering en het 
vaststellen van de kwali
teit van de zegels. Heel 
nuttig zijn de diverse 
Stamp Identifiers, net als 
de themaindex. 

; 998 US/BNA Postage Stamp 
Catalog; ca. 500 pp., ge'ill. 
(z/w), formaat 14x21 cm. Uit
gegeven door H.E. Harris & 
Co., Florence, AL 35631 (Ver
enigde Staten). Onder andere 
verKrijgbaar bij P.W Meinhardt 
International Booksellers, Bley
enburg 5, 2511 VC Den Haag, 
telefoon 0703652227 Prijs: 
f 35.00 (excl. verz.). 

De nieuwe editie  de 
achtste  van de gespe
cialiseerde catalogus 
Plootfouten N e d e r 
l a n d is op een aantal 
punten uitgebreid en ver
beterd. De samensteller 
maakte dankbaar ge
bruik van correcties en 
aanvullingen die gebrui
kers van eerdere edities 
hem toezonden en kon 
ook een aantal nieuwe 
plaatfouten (45 in getal) 
toevoegen. 

SPECIAAL CATALOGUS 

1998 

NEDERLAND 
PLAATFOUTEN 

Niet elke flv speek die op 
een Nederlandse postze
gel kan voorkomen is in 
de catalogus opgeno
men. Bewust heeft de sa
mensteller zich beperkt 
tot die afwijkingen die 
ook met het blote oog 
kunnen worden waarge
nomen. Dankzij de geko
zen opzet van de catalo
gus is het heel eenvoudig 
om na te gaan bij welke 
zegels plaatfouten kun
nen voorkomen. Elke 
daarvoor in aanmerking 
komende zegel is geheel 
afgebeeld, terwijl het ge
deelte waarin de plaat
fout te zien is verder is 
uitvergroot. De notatie is 
simpel maar doel
treffend: het NVPHcata
logusnummer wordt ver
meld, de aard van de af
wijking en de prijzen 
voorpostfris en gebruikt. 
Elke fout wordt omschre
ven, de positie van de 
zegel (voor zover be
kend) wordt gemeld en 
tot slot is er ook nog een 
notatie (gebaseerd op de 
positielocator van Thir
kell) voor de positie van 
de fout op de zegel zélf. 
[AK] 

Speciaal Catalogus Plaatfouten 
Nederland door J. van Wilgen
burg, 128 pp , ge'ill. (z/w), for
maat A5. Uitgegeven door de 
samensteller. Verkrijgbaar bij 
de Vakhandel Filatelie (prijs 
f 29 75) of  na bestelling  bij 
de boekhandel. ISBNnummer 
9080218324 

De vierde speciale publi
catie van het British Phi
latelie Bulletin heeft als ti
tel British Victor ian 
Stamps. De bekende 
Engelse auteur James 
Mackay, beschrijft in 
deze brochure  een 
boekje mag het met zijn 
zestien pagina's niet 
worden genoemd  de 
enigszins overhaaste in
voering van de postale 
hervormingen in het En
geland van rond 1835, 
om daarna in te gaan op 
de filatelistische gevol
gen daarvan. Hij behan
delt de gegraveerde ze
gels van 1840 tot 1881, 
waarbij hij  uiteraard 
begint met de wereldbe
roemde Penny B/ocfc en 
Twopence Blue. Ook de 
zegels in reliëfdruk (de 
zogenoemde embossed 
stamps) komen aan bod, 
net als de hoge waarden 
van 1867/83 en de jubi
leumreeks van 
1887/1900. 
Ondanks de bescheiden 

. rr\ 

omvang wordt veel infor
matie verstrekt. De af
beeldingen  die voor 
een groot betrekking 
hebben op materiaal uit 
de verzameling van Regi
nald M. Phillips in het 
National Postal Museum 
 zijn bijzonder ver
zorgd: elke zegel is in de 
brochure van een apart 
vernisloagje voorzien, 
hetgeen wellicht ook ver
klaart waarom de prijs 
van de brochure enigs
zins aan de hoge kant 
lijkt. Met de nadruk op 
lijkt, want wie zijn hart 
aan klassieke Engelse 
zegels verloren heeft zal 
die prijs beslist voor lief 
nemen. [AK] 

British Victorian Stamps door 
James Mackay. 16 pp., gei1l 
(geheel in kleur), formaat A5. 
Uitgegeven door het British Phi
latelic Bureau, 20 Brandon 
Street, Edinburgh EH3 5 n , 
GrootBrittannië. Aldaar te be
stellen voor £ 2.95. 

D E U T S C H L A N D 

A B A S K A T A L O G 

1996 
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THOMAS VOM lOtPER 

De filatelistische produc
ten die het gevolg zijn 
van het door de Duitse 
posterijen gebruikte au
tomatische Briefannah
mesystem (ABAS) wor
den beknopt, maar keu
rig gedocumenteerd in 
de Deutschland 
ABASKata log van de 
Duitse uitgever Von Loe
per Verlag. De inhoud 
van het heel bescheiden 
uitgevallen boekje be
strijkt alle veertien plaat
sen waarin een ABAS
mochine staat opgesteld. 



Daarbij komen de ma
chines van alle fabrikan
ten - Siemens/Nixdorf, 
Olivetti, Nogler en IBM -
aan bod. Zov/el de eti
ketten als de /n/c/e^aan-
duidingen worden geno
teerd, terwijl er ook on
derscheid wordt ge
maakt tussen frankerin-
gen met en zonder kwi
tanties. Von Loeper merkt 
daarbij geruststellend op 
dat ook stukken die niet 
door kwitanties worden 
vergezeld beslist het ver
zamelen waard zijn. En 
passonf wordt ook al ge
wag gemaakt van de 
eerstvolgende editie van 
deze catalogus; die zal 
ook aandacht besteden 
aan drukafwijkingen en 
teststroken. [AK] 

Deutschland ABAS-Kalalog 
;99ó, 32 pp., gei1l.(z/w), for
maat A5. Uitgegeven door Tho
mas von Loeper Verlag, Al-
brechtplatz 16, D-47799 Kre
feld Duitsland. Prijs: DM 21 80 
'inclusief verzending) 

MICHEL 
JUNIOR-KATALOG 1998 

Compact, handig, over
zichtelijk, kleurig - de 
Michel Junior-Kata
log komt altijd goed uit 
de DUS. Dat is ook dit 
aar weer zo, ondanks 
net feit (maar daar we
zen we al eerder op) dat 
de verkleiningsgraad 
van de illustraties voor 
oudere ogen waarschijn
lijk problemen oplevert. 
De Junior is een catalo
gus zonder overbodige 
poespas en met voldoen
de informatie (emissieda
tum, aanleiding, eventu
eel watermerk, tanding, 
omschrijving, notering 
per zegel en per serie) 
om niet alleen jeugdige 
verzamelaars, maar ook 
landenverzamelaars vol
ledig van dienst te zijn. 
Het boekwerkje is uitste
kend gebonden en biedt 
'euke extra's zoals jaar
gangstabellen, serie
overzichten en lijstjes met 
noteringen voor eerste-
dagenveloppen. Kortom, 
een waardige represen
tant van de Michel-stal. 
[AK] 

MichelJunior-Kataloa 1998; 
702 pp , ge'ill. (geheel in kleur), 
formaat 1 i x l 9 cm Uitgegeven 
door Schwaneberger Verlag, 
Muthmannstrasse 4 D-80939 
München, Duitsland. Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie 
Prijs: f 22.50 

Een overheersend ge
bruik van de kleur goud 
wijst meestal op een jubi
leum. Bij de nieuwe 
N o r g e s k a t a logen 
gaat die stelregel in ie
der geval op: riet gaat 
om de vijftigste editie van 
deze catalogus. De fila-
telistenclub van Oslo is er 
in geslaagd een bijzon
der boekwerk samen te 
stellen. Dankzij de re
dactionele bijdragen die 
het catalogusgedeelte 
van tijd tot tijd onderbre
ken is de Norgeskatalo-
gen iets bijzonders ge
worden. Daar waar dat 
nodig is wordt ingegaan 
op nieuw toegepaste 
druktechnieken, afwijkin
gen, papiersoorten enzo
voort. Hoe informatief de 
catalogus is mag blijken 
uit het reit dat er na het 
normale 'postzegeldeel' 
van 250 pagina s (dat 
ook al een groot aantal 
'zijpaden' bevat) nog 
eens 150 bladzijden 
worden uitgetrokken om 
al het andere materiaal 
te belichten en om in te 
gaan op die aspecten 
die voor de échte filatelist 
van belang mogen wor
den geacht. De catalo
gus mag dan relatief 
duur zijn, je krijgt ook 
iets voor je geld! [AK] 

Noraeskataloaen, 400 pp, 

Se"iirr (kleur), formaat 15x22 cm 
itgegeven door Oslo Filatelist-

klubb, Posèoks 298, Sentrum, 
0103 Oslo, Noorwegen. Onder 
andere verkrijgbaar bij P W. 
Meinhardt International Book
sellers, Bleyenburg 5, 2511 VC 
Den Haag, telefoon 070-
365222?. Prijs: ca f 9 0 -

Uitgever Schwaneberger 
in Duitsland is over de 
helft met de klus die meer 
dan een jaar geleden 
werd aangevangen: de 
'ombouw' van de serie 
buitenlanddelen. Uitein
delijk moeten er tien de-

MICHEL 
Westafnka 1998 

len in de reeks Uebersee 
uitkomen en daarvan 
zijn de delen vijf en zes 
inmiddels verschenen. 
Voor de landen in deel 
vijf, Michel W e s t a f r i 
k a , wordt aan de linker
zijde de begrenzing van 
de Atlantische Oceaan 
aangehouden (Maureta-
nië tot en met Came-
roun), terwijl aan de 
noord- en oostzijde de 
volgende landen worden 
meegenomen: Mali, Ni-
ge r , t saadendeC;n -
traal-Afrikaanse Repu
bliek. Dat laatste land is 
tevens het meest zuidelijk 
gelegen gebied dat be-
riandeld wordt. Deel zes, 
Michel Süd- u n d 
Zen t ra la f r i ka , sluit 
daar mooi op aan: dat 
behandelt de gehele zui
delijke punt van het con
tinent, waarbij de noor
delijkste gebieden zijn: 
Gabon, Congo Brazza
ville, het voormalige Zaï
re en Tanzania. In dit 
deel vinden we ook Ma
dagascar en de Britse 
gebieden in de Indische 
Oceaan (BIOT). Het eer
der verschenen deel 4 , 
gewijd aan oostelijk Afri
ka, completeert het ge
heel. De nogal ingewik
kelde driedeling was no
dig omdat het niet meer 
mogelijk was alle uitgif
ten van Afrika in twee 
delen onder te brengen. 
Kan er behalve deze in
grijpende reshuffling nog 
iets anders over de nu 
verschenen delen wor
den meegedeeld? Jaze
ker. De Michel-redactie 
heeft niet stilgezeten: de 
in deze delen behandel
de landen zijn voor een 
deel grondig bewerkt. 
Vooral van belang zijn 
de overzichten van op
drukken op zegels van 
Benin en Dahomey, ook 
al zijn die waarschijnlijk 
- Michel geeft dat ruiter
lijk toe - niet compleet. 
Ook bij Zuid-AfriKO is er 
druk gereorganiseerd. 
De thuislanden zijn nu 
onmiddellijk na het 
hoofdland te vinden. 
Van spectaculaire prijs
stijging is geen sprake, 

MICHEU 
Sud- und Zentralafrika 1998 

al mag de tendens over 
de geriele linie licht posi
tief worden genoemd. 
Met name de uitgiften 
van de vroegere Portuge
se en Spaanse koloniën 
van voor 1940 vallen 
daarbij op. en in alge
mene zin de emissies die 
afgelopen tien jaar ver
schenen. De redactie van 
de catalogus vraagt in 
het bijzonder de aan
dacht voor de soms op
merkelijk prijsverhogin
gen die gelden voor ze
gels met thema's als het 
Wereldnatuurfonds en 
mineralogie. [AK] 

Michel Westafrika 1998, 
1104 pp., géi1l (z/w), formaat 
15x20 cm Uitgegeven door 
Schwaneberger Verlag, Muth
mannstrasse 4, D-80939 Mün
chen, Duitsland. Verkrijgbaar 
bij de Vakhandel Filatelie Prijs: 

Michel Süd- und Zentralafrika 
/998; 1080 pp., gei1l. (z/w), 
formaat 15x20 cm. Uitgegeven 
door Schwaneberger Verlag, 
Muthmannstrasse 4 D-80939 
München, Duitsland. Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie. 
Prijs, f 96.-. 

Een nadeel van de mees
te 'gewone' catalogi die 
een verzamelaar kan 
hanteren is dat de erin 
vermelde noteringen 
vaak aan de (veel te) 
hoge kant zijn. Enerzijds 
wekt dat overspannen 
verwachtingen bij diege
nen die denken dat post
zegels een soort 'aande
len voor de kleine man' 
zijn, anderzijds levert het 
veel rekenwerk (met per 
catalogus wisselende 
'wisselkoersen') op om er 
achter te komen wat een 
zegel nu eigenlijk waard 
is of moet kosten. 
Er zijn ook zogenoemde 
nettocatalogi, die zich 

erop beroepen met re-
alistische(re) prijzen te 
werken. Wie denkt dat 
de Deutschland Net 
to Ka ta log van Leucht
turm tot die categorie be
hoort heeft het mis. Niet 
voor niets is de oor
spronkelijke titel van 
deze catalogus inmiddels 
verkort tot DNK, een af
korting die - en dat is 
maar goed ook - ner
gens in het compacte 
boekje wordt verklaard. 
U begrijpt het al: de prij
zen in deze catalogus 
wijken niet of nauwelijks 
af van die in Duitslands 
marktleider, de Michel-
catalogus. 
Dat neemt niet weg dat 
de DN/C een uitstekende 
keus is voor diegenen die 
zich beperken tot het 
'compleet' verzamelen 
van Duitsland, de Bonds
republiek, Berlijn, de 
DDR en gebieden zoals 
Danzig. Memel, het 
Saargebied en de diver
se bezettingszones. De il
lustraties zijn prima, het 
lettertype misschien wat 
aan de kleine kant en de 
prijs bescheiden genoeg 
om de aanschaf serieus 
te overwegen. [AK] 
DNK Deutschland Bnefmarken-
Katalogu 1998: 726 pp.; gei1l. 
(geheel in kleur), formaat 
11.5x16 cm. Uitgegeven door 
Leuchtturm Albenverlag, Am 
Spakenberg 45, D-21502 
Geesttiacht Onder andere ver
krijgbaar bij P VV' Meinhardt In
ternational Booksellers, Bleyen
burg 5, 2511 VC Den Haag, te
lefoon 070-3652227. Prijs: on
bekend 

Grafisch gezien lijken 
provisionals (in het Ne
derlands wordt wel de 
term 'opruimingsuitgif
ten' getjruikt) in de cate
gorie 'lelijke eendjes van 
de filatelie' te vallen. Dat 
neemt niet weg dat zulke 
opruimingsuitgiften, on
danks of juist vanwege 
het feit dat ze tot stand 
kwamen zonder acht te 
slaan op de wensen van 
de filatelist, voor de ver
zamelaar een uitdagend 
studiegebied vormen. 
Een prima publicatie die 
aan zulke - in dit geval 
Deense - 'opruimingsuit
giften' is gewijd is D a n -
m a r k s Provisorier 
1 9 0 4 - 1 9 1 2 - 1 9 1 5 . 
Uit de omstandigheid dat 
er ook een Engelse titel 
{Denmark Provisionals) 
op de omslag te vinden 
is mag worden afgeleid 
dot verzamelaars die het 
Engels beheersen ook 
uitstekend met dit werk 
uit de voeten zullen kun
nen. 

De Deen Lasse Nielsen 
en de Nederlander Hen-
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Denmarks Provisionals 
190419121915 
Danmarki Provnortcr 

1904I9J21015 

Lasse \nhfii d / / f in Keiiclinf; 

KJOBENHAVNS PHILATELIST KLUB 

ny Regeling nemen in 
hun boek zeven verschil
lende provisionals onder 
de loep: vier opdrukken 
op zegels uit de tv/ee
kleurige emissie (4 op 
8 öre, 35 op 16 öre, 35 
op 20 öre en 80 op 
12 öre), één met als ba
sis de wcpenzegel van 
24 öre (opdruk 15 öre) 
en twee opdrukken op 
dienstzegels (35 op 
32 öre en 80 op 8 öre). 
Ze doen dot uitvoerig en 
precies en maken daar
bij niet alleen gebruik 
van eerdere publicaties 
die over dit onderwerp 
verschenen, maar ook 
van recente research en 
bijdragen van in het on

derwerp gespecialiseer
de filatelisten. 
Het boek is mooi gebon
den en de verzorgde 
druk staat er borg voor 
dat de kenmerken van de 
diverse posities duidelijk 
naar voren komen. Kort
om, een prachtig boek 
voor specialisten. [AK] 
Danmarks Provisorier 1904
; 9 / 2  ! P / 5 d o o r Lasse Nielsen 

en Henry Regeling; 134 pp., 
géi1l. ( z /w , omslag in kleur), for
maat 17x25 cm. Uitgegeven 
door Kjöbenhavns Philatelist 
Klub, Post Box 3, Kjöbenhavn, 
Denemarken. Verkrijgbaar bij 
de uitgever. Prijs Dkr. 228. (in
clusief verzendmg). 

Zijn ze er nog, filatelisten 
die 'de hele wereld' ver
zamelen? Waarschijnlijk 
wel. Dat zijn dan niet 
meer de kapitaalkrachti
ge verzamelaars die in 
de beginjaren van onze 
hobby probeerden 'com
pleet' te blijven, maar 
eerder beginners, men
sen die eerst 'alles' ver
zamelen om daarna een 
keuze te maken of een 
richting te kiezen. 
Voor deze laatste groep 
 en voor de thematische 
verzamelaars  worden 
nog steeds wereldcatalo
gi gemaakt, al zijn het er 
nog maar weinig. In Eu

ropa zijn het er eigenlijk 
maar twee: de serieuze 
(maar dure) Michelserie 
en de wat minder diep
gravende Stamps of 
Ine W o r l d van Stanley 
Gibbons. 
Van deze laatste  door 
de uitgever geafficheerd 
als een simplified catalo

ue  verscheen onlangs 
Ie nieuwste editie. Eén 

deel bestrijkt de landen 
van het Gemenebest, de 
twee overige nemen de 
overige landen voor hun 
rekening, meteen schei
ding tussen de letters J en 
K. In totaal beschrijft het 
trio 330.000 postzegels, 
waarvan er 80.000 wor
den afgebeeld  en niet 
eens zo sterk verkleind. 
Natuurlijk zijn er beper
kingen: er worden geen 
fiscale, locale, telegraaf
of spoorwegzegels ver
meld en OOK souvenirvel
letjes ontbreken. 
De beoordeling van deze 
 ondanks zijnbeperkin
qen  heel bruikbare en 
duidelijke catalogus zou 
nog wat gunstiger uitval
len als de bindwijze van 
de drie delen zou wor
den verbeterd. Van de 
nu gekozen methode 
(slappe kaften van pseu

dolinnen) is in de prak
tijk gebleken dat ze pro
blemen veroorzaakt. Het 
mag triviaal lijken, maar 
bij een investering van 
meer dan 200 gulden 
mag toch wel verwacht 
worden dat ze rechtop in 
de kast blijven staan. [AK] 

Stanley Gibbons Simplified Ca
talogue 'Stamps of the Wor ld ' ; 
resp. 736 (Gemenebest), 1264 
A  J ) e n l 2 4 8 p p . (KZ),gei1l. 

(z /w) , formaat 23x30 cm. Uit
gegeven door Stanley Gibbons 
Publications Ltd., Parkside, Ring
wood, Hampshire BH24 3SH 
GrootBrittannië. Verkrijgbaar 
bij de Vakhandel Filatelie. Prij
zen: f 92. (Gemenebest) 
f 198. (overzee, twee delen). 
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Plaats 

Als een der toonaangevende postzegelveilinghui

zen ter wereld hebben wij een voortreffelijke kennis 
van de markt en een gestaag groeiende inter

nationale klantenkring. Wij kunnen onze inzenders 
een vraag garanderen die in verhoudingng staat 
tot de kwaliteit van onze koperskring, en hun op 
deze wijze een optimale opbrengst voor hun aan

bod in het vooruitzicht stellen. 

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

Overigens: de taxatie van uw filatelistisch mate

riaal door onze experts is gratis en verplicht u ui

teraard tot niets. De beslissing om het al dan niet 
te laten veilen ligt geheel bij u. 

file:///nhfii


'S-GRAVEIUHAGE S A M E N S T E L L I N G : CHARLES B O I S S E V A I N 

Secretaris-generaal P&TJ F van Royen (zittend achter bureau) 
nuttig li|nt|e met Treslong (foto Het Nederlandse PTT Museum, 

Den Haag) 

De Olympiadezegel van 2 cent (toeslag 1 cent) met een afbeelding 
van een schermer, 1928 (Collectie HetNederlandse PTT Museum, 
Den Haag) 

2. BOEIEND 
SPANNINGSVELD 

Sport en postzegels 
Volgende tnaand her
denken wij dot zeventig 
loor geleden de Neder-
ondse Olympiadepost
zegels werden uitgege
ven. Als actief hockeyer 
vroeg ik me af of er toen 
ook werd gehockeyd. 
Dat was inderdaad het 
geval en zelfs op de ope
ningsdag van de Spelen 
op 17 mei werd er een 
hockeywedstrijd ge
speeld. 

Aan de uitgegeven wel-
dadigheidszegels is het 
echter niet af te lezen, 
want op geen ervan staat 
deze sport afgebeeld. 
Een paar oud-collega's 
/an me uit 1928 zullen 
dat wel hebben betreurd. 
k heb het dan over P.W. 
Waller, die vier jaar eer
der zijn postzegelcollec-
'ie aan de Staat der Ne
derlanden aanbood in de 
loop dat er een Postmu-
seum uit zou groeien en 
die in het Olympisch Co-
Tiité zat, samen met J.D. 

Treslong. Laatstaenoem-
de was als hoofdcom
mies werkzaam bij het 
hoofdbestuur van Post en 
Telegrafie en was tevens 
voorzitter van de Neder
landse Hockeybond. 
Door hun lidmaatschap 
van het Olympisch Co
mité hadden ze nog een 
extra 'lijntje' naar de in-
vloedrijlce J.F. van Royen, 
die in zijn functie als al
gemeen-secretaris van 
P en T voor de postzegels 
had gezorgd. Het is dus 
niet verwonderlijk dat nu 
zeventig jaar geleden 
door deze kleine krinq de 
daadwerkelijke opricri-
ting van het Postmuseum 
in gang werd gezet. 

Koninklijke handeling 
Dat het in 1928 voor het 
nieuw op te richten Post-
museum niet bij de col
lectie van Waller zou 
kunnen blijven, blijkt uit 
de wettekst en de Memo
rie van Toelichting daar
op. Hierin staat dat de 
regering een museum 
voor ogen stond 'niet uit
sluitend voor postzegels 
en/of posthistorie, maar 

ook voor filatelie, tele
grafie en telefonie'. Op 
18 mei 1929 onderte
kende koningin Wilhel
mina de wet 'betreffende 
het in leven roepen van 
een Stichting Het Neder-
londsche Postmuseum'. 
Jaarlijks prijzen wij nog 
steeds Hare Majesteit 
voor deze handeling en 
krijgen we iets lekkers bij 
de koffie. 

Mond vol 
In het algemeen is een 
museum een permanente 
instelling ten dienste van 
de gemeenschap en haar 
ontwikkeling, toeganke
lijk voor het publiek, niet 
gericht op het maken van 
winst, die de materiële 
getuigenissen van de 
mens en zijn omgeving 
verwerft, behoudt, weten
schappelijk onderzoekt, 
presenteert en hierover 
informeert voor doelein
den van studie, educatie 
en genoegen. Een hele 
mond vol en het zal ie
dereen duidelijk zijn dat 
in het algemeen de zorg 
voor het (nationale) cultu
rele erfgoed via musea 
primair een (rijks)over-
heidstaak is. 
Moor de wens van Wal
ler om van het Postmuse-
um een rijksmuseum te 
maken werd niet geho
noreerd. Het museum 
kreeg met de stichtings
vorm een aparte 'luridi-
sche status. Misschien 
maar goed ook, want als 
rijksmuseum zou het mu
seum waarschijnlijk on
der hetcultuurministerie 
en niet onder de paraplu 
van het toenmalige mi
nisterie van Waterstaat 
zijn gevallen. En hieron
der viel ook het Staatsbe
drijf der PTT, dat de 
ruimtelijke, personele en 
financiële zorg op zich 
nam en dat de belang
rijkste objecten moest le
veren. En bij een stich
tingsvorm is het voor het 
rijk makkelijker om 
staatsgoederen in eigen
dom over te dragen. 

Vertrouwenwekkend 
In de nota uit 1928 naar 
aanleiding van de be
handeling van het wets
ontwerp in de Tweede 
Kamer staat geschreven 
dat met de instelling van 
het Postmuseum wordt 
beoogd het scheppen 
van een orgaan, waarin 
de Stoot en de belang

hebbenden tot het gestel
de doel kunnen samen
werken. De gekozen 
rechtsvorm wekt bij parti
culieren vertrouwen, 
waardoor zij eerder 
voorwerpen of collecties 
aan het museum zullen 
nalaten. De samenwer
king tussen de belang
hebbenden (PTT, over
heid als hoeder van onze 
cultuur en de doelgroe
pen zoals de filatelisten) 
komt ook tot uiting in de 
bestuurlijke samenstel
ling. In het stichtingsbe
stuur namen, naast twee 
leden namens de PTT en 
één lid namens de Ne
derlandse Bond van Post
zegelverenigingen, twee 
leden zitting op voor
dracht van de Rijkscom
missie van Advies inzake 
de Musea. Met deze 
laatste vertegenwoordi
ging komt de overheids
verantwoordelijkheid 
voor het nationale cultu
rele erfgoed op post-, f i
latelie- en telecomgebied 
tot uitdrukking. In de hui
dige situatie wordt die 
algemene maatschappe
lijke verantwoordelijk
heid afgedekt door een 
vertegenwoordiger na
mens de Nederlandse 
Museumvereniging. PTT 
Post, PTT Telecom en de 
Filatelie hebben ook nu 
nog hun vertegenwoordi
ger in het bestuur 

Professioneel en vol
waardig 
Na zeventig jaar zou je 
dus nog steieds kunnen 
stellen dat 'de Staat en de 
belanghebbenden tot het 
gestelde doel samenwer-

De grondleqger van het PTT Mu
seum, P W "waller (tekening 
Het Nederlandse PTT Museum, 
Den Haag) 

ken'. Bij de privatisering 
van de PTT in 1989 heeft 
de KPN deze verantwoor
delijkheid van de PTT 
overgenomen en sinds
dien komen we het KPN-
bedrijf ook elders in het 
culturele veld als trotse 
sponsor tegen. Het PTT 
Museum is uitgegroeid tot 
een professioneel en vol
waardig museum, dot met 
ZS.OOOoezoekers in 
1997 een record bereikte 
ten opzichte van het ge
middelde van 55.000 in 
de afgelopen jaren. De 
recente ontwikkelingen 
binnen het voormalige 
staatsbedrijf, de filatelie 
en het Nederlandse muse
umwezen zorgen momen
teel echter voor een boei
end spanningsveld bij het 
uitoefenen van onze mu
seale werkzaamheden. 
Het is maar goed dat er 
dit jaar weer Olympische 
Spelen zijn èn een we
reldkampioenschap 
hockey in Nederland. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserva
tor van de posthistorische en fi-
latelistische verzamelingen van 
het Nederlandse PTT Museum te 
Den Haag 

VERZAMELAARS EN ONDERZOEKERS ZIJN WEER 
WELKOM! 

Lî 3 
1 

Nieuwe brandkasten worden ingehuisd m een deel van het post-
waardendepot, december 199/(foto C F C G Boissevain, Den 
Haag) "^ 

De depots voor de poststukken en postwaarden zijn 
afgelopen december heringericht met o.a. nieuwe 
brandkasten, zodat het museum zijn dienstverle
ning aan de verzamelaars en onderzoekers weer 
kon starten. Na telefonische aanmelding (070-
3307560) bent u de komende donderdagen weer 
welkom op 19 februari en 5 en 19 maart. 
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VROUWENSTEM
RECHTZEGEL 

Vorige maand, op 19 
januari, kwam de Bel
gische postzegel uit 
die in het december
nummer van 'Philate
lie' (pagina 840) werd 
aangekondigd. Het 
qaat om een zegel die 
het feit herdenkt dat 
vijftig jaar geleden het 
stemrecht voor vrou
wen in België werd in
gevoerd. 
We kunnen de zegel. 

— 1948190J 
:z vrouwenstïmrecht 
droit devoted 

die een waarde heeft 
van 17 frank, nu ook af
beelden. 

TWf E GROTE BELGISCHE AUTEURS 
GEËERD MET EEN EIGEN POSTZEGEL 

NATIONALE POSTZEGEL EN 
MUNTENBEURS IN ANTWERPEN 

Verzamelaars van Bel
gische postzegels mo
gen de Nationale 
Postzegel en Munten
beurs van België 
(NIPA) niet missen. 
Op deze beurs, die op 
zaterdag 28 februari 
en zondag 1 maart in 

*''^fiPPEM^* 

het Bouwcentrum te Ant
werpen wordt gehouden, 
is de Directie Postzegels 
& Filatelie van De Post 
met een informatie en 
verkoopstand aanwezig. 
In deze stand is een spe
ciale afstempeling, ge
wijd aan de beurs, ver
krijgbaar. 
Het adres van het Bouw
centrum is Jan Van Rijs
wijcklaan 191. 
De beurs, die op beide 
dagen geopend is van 
10 uur s morgens tot 6 
uur 's avonds, is onder
gebracht in zaal 3. 

Op 16 februari a.s geeft 
De PostW/ee zegels van 
17 frank uit, gewijd aan 
de honderd;tl geboorte
dagen van twee belang
rijke Belgische auteurs. 
Eén zegel is opgedragen 
aan de Franstalige 
schrijver Norge, de an
dere aan de Nederlands
talige auteur Gerard 
Walschap. 

Gerard Walschap 
De op 9 juli 1898 in Lon
derzeel geboren Gerard 
Walschap kennen we in 
Nederland vooral van 
zijn voor de televisie be
werkte roman Een 
mensch van goeden wil 
(1936). In het tvseizoen 
1973/74 trok de gelijk

namige, door John van 
de Rest geregisseerde te
levisieserie  met in de 
hoofdrollen Hugo Met
sers (Thijs), Kitty Cour
bois (Rosa) en Josine van 
Dalsum (Let) groteaan
tallen kijkers. Toch is Een 
mensch niet Walschaps 
meesterwerk  daarvoor 
komt zijn in 1939 gepu
bliceerde roman Houte
kiet eerder in aanmer
king. 
Walschap schiep in het 
Nederlandse proza een 
geheel eigen stijl, die 
door directe zakelijk
heid, een soms overrom
pelend ritme en een pittig 
gebruik van de Brabant
se volkstaal een sterke 
kracht bezit. De schrijver 

Gerard Walschap (links) en Norge 

' BELGIQUE BELGIË 

ÉÉAÉÉAAÉ* 
vereeuwigd op postzegels 

overleed op 25 okto
ber 1989 in Antwer
pen. 

Norge 
Achter het pseudoniem 
Norge gaat de Belgi
sche Franstalige schrij
ver Georges Mogin 
schuil. Mogin werd op 
2 juni 1898 in Brussel 
geboren en overleed 
op 25 oktober 1990 in 
SaintPaul de Vence 
(Frankrijk) Aanvanke
lijk schreef hij in de 
trant van de surrealis
ten, maar hij wist zich 
te ontwikkelen tot een 
originele persoonlijk
heid wiens poëzie een 
uiting is van zijn felle 
levensvreugde. Zijn 
bekendste bundel is 
Les oignons uit 1953, 
later in uitgebreidere 
vorm uitgegeven onder 
de titel Oignons etcae
tera. In deze bundel 
presenteert hij een 
aantal speelse en iro
nische 'zedenlesjes'. 
Nadat hij zich in 1954 
in Frankrijk had geves
tigd richtte hij samen 
met Raymond Rouleau 
het Theatre du Croupe 
Libre op 

Norge was verder de 
stichter van Les Ca
hiers Blancs en mede
oprichter van het 
Journal des Poètes. 
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DRIE BELGISCHE KONINGEN OP TWEE 
ZEGELS EN EEN BLOKJE 

In het kader van de 
promotie van de filate
lie in België verschij
nen op 16 februari 
aanstaande twee ze
gels en een blokje, ge
wijd aan de Belgische 
koningen Leopold III 
(17H8frank), Boude
wijnl(32■^15frank) 
en Albert II (blokje, 
50I25 frank) De toe
slag van de zegels 

komt ten goede aan de 
stichting Pro Post, een in
stelling die zich laat ver
gelijken met de Neder
landse Stichting Filatelie. 

Pro Post zal nauw be
trokken zijn bij de in 
1999 te organiseren in
ternationale tentoonstel
ling Bruphila. Deze ex
positie, die van 29 sep
tember tot en met 3 okto
ber op een nog nader te 
bepalen plaats in de Bel

gische hoofdstad zal 
worden gehouden, wordt 
georganiseerd door de 
Koninklijke Landsbond 
der Belgische Postzegel
kringen. De Posf en de 
Belgische handelarenor
ganisatie werken ook 
mee Het thema van de 

tentoonstelling is '150 
jaar postzegels in Bel
gië'. Meer inlichtingen 
worden verstrekt door 
ProPost. Het adres 
van de stichting is
Korte Minimestraat 2 
B1000 Brussel 
België 

De koningen zi|n ook te zien 
in dit eerstedagstempel 

Het IS uiteraard met voor het eerst dat de Belgische posterijen aandacht besteden aan de koningen Leopold IH, Boudewi|n I en Albert 11 
verschenen vele ■ vaak prachtig uitgevoerde zegels met hun beeltenissen Hierboven een kleine greep uit het aanbod 

Deze pagina v^ordt u aangeboden door De Post, Directie Filatelie, Muntcentrum, B1000 Brussel (België). 
Informatie over een abonnement op de nieuwe uitgiften van België >vordt op dit adres verstrekt. 

Telefoon +32(0)22262718 of +32(0)22262721; te lefax+32(0) i 2262786 J 



Goed bericht 
voor postfrisse 
Hollandse jongens 
Wie Nederland verzamelt, en wie doet dat niet, kan natuurlijk aan de hand van de 

jaarlijkse emissielijst van PTT Post even het postkantoor binnenlopen, om daar de 

nieuwe bijzondere postzegels los te kopen. U bent van harte welkom. IVlaar er is een 

gemakkelijker manier: een abonnement op de Jaarcollectie bij de Verzamelservice. 

Zo hoeft ü geen postzegel te missen, blijft uw collectie altijd compleet en krijgt u 

alle postzegels in een keurig bewaarmapje met alle informatie thuisgestuurd. 

Bovendien ontvangt u als abonnee 4x per jaar GRATIS het kleurige postzegelmagazine 

COLLECT. Even 'n belletje en wij sturen u de laatste COLLECT ter kennismaking 

plus informatie over andere abonnementen. Zoals bijvoorbeeld op losse postzegels, 

de ECU BRIEF, de TELEBRIEF, Eerstedag-envelopl*) en op Geïllustreerd Verzamelen. 

0S0-5861Z34: het gemak van de Verzamelservice 

ptt^post 

(*) NIEUW/per t-t-1998 

FRANKPOST "AIMBACHT" 
V E E R S E D I J K 59 - 3341 L L H.I. A M B A C H T 

FRANKPOST "GILZE" 
A L P H E N S E B A A N 3 5 - 5 1 2 6 P R G I L Z E 

(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-KILOWAAR 
A l l e h i e r o n d e r g e n o e m d e k i l o w a a r b e v a t g o e d e 

m a t e r i a a l d a t b e s c h i k b a a r i s . H o e 

LAND 

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

100 
gram; 

17,50 
3 0 , -
15,— 
20,— 
40,— 
40,— 
30,— 
17,50 
27,50 
27,50 
2 0 , -
22,50 
3 0 , -
25,— 
1 1 , -
15,— 
1 0 , -
2 0 , -
2 0 , -

135,— 
3 5 , -
1 6 , -
45,— 
47,50 
27,50 

1 5 0 , -
17,50 
20,— 
27,50 
20,— 
30,— 
22,50 
3 5 , -
22,50 
27,50 

k w a l i t e i t g r o o t f o r m a a t z e g e l s . Z o v e e l 
n i e u w , d a t v e r s c h i l t p e r 

250 
gram: 

42,50 
7 0 , -
35,— 
47,50 
92,50 
92,50 
70,— 
42,50 
67,50 
67,50 
47,40 
50,— 
7 0 , -
60,— 
2 5 , -
35,— 
22,50 
42,50 
42,50 

325,— 
80,— 
37,50 

105,— 
1 1 5 , -
65,— 

3 6 0 , -
40,— 
42,50 
6 5 , -
45,— 
7 0 , -
50,— 
8 5 , -
50,— 
62,50 

500 
graitiï 

8 0 , -
1 3 5 , -
6 5 , -
9 0 , -

180,— 
1 8 0 , -
1 3 5 , -
8 0 , -

130,— 
1 3 0 , -
9 0 , -
95,— 

1 3 5 , -
1 1 5 , -
47,50 
6 5 , -
40,— 
8 0 , -
8 0 , -

6 2 5 , -
1 5 5 , -
7 0 , -

200,— 
2 2 0 , -
1 2 5 , -
7 0 0 , -

7 5 , -
80,— 

1 2 5 , -
8 5 , -

1 3 5 , -
9 5 , -

1 6 5 , -
9 5 , -

1 2 0 , -

m o g e l i j k a a n g e v u l d 
l a n d . I n f o r m e e r t u v r i j b l i j v e n d o f k o m eens 

LAND 

MALAWI 
MALEISIË 
MALTA 
MAURITIUS 
MONGOLIË 
NAMIBIË 
NEDERLAND 
NEDERLAND TOESLAG 
NIEUW-ZEELAND 
NEPAL 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
OOST-EUROPA 
PAPUA NW. GUINEA 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
SINGAPORE 
SKANDINAVIË "A" 
SKANDINAVIË "B" 
SPANJE 
TSJECHOSLOWAKUE 
TURKUE 
USA 
VER. NATIES 
WERELD "A" 
WERELD "B" 
WEST-EUROPA "A" 
WEST-EUROPA "B" 
USLAND 
ZUID-AFRIKA 
ZUID-WEST-AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND TOESLAG 

100 
granii 

3 0 , -
17,50 
2 0 , -
35,— 
2 0 , -
30,— 
1 0 , -
35,— 
22,50 
30,— 
2 0 , -
30,— 
20,— 
7 5 , -
16,— 
2 0 , -
20,— 
2 0 , -
17,50 
4 0 , -
20,— 
1 4 , -
35,— 
17,50 
50,— 
1 5 , -
40,— 
1 5 , -
40,— 
70,— 
1 6 , -
35,— 
1 6 , -
20,— 
4 0 , -

t o t h e t n i e u w s t e 
b i j o n s 

250 
grflmï 

72,50 
42,50 
47,50 
80,— 
47,50 
72,50 
22,50 
8 0 , -
55,— 
72,50 
47,50 
72,50 
47,50 

1 7 5 , -
37,50 
47,50 
47,50 
47,50 
42,50 
95,— 
47,50 
32,50 
8 5 , -
42,50 

1 1 0 , -
3 5 , -
9 5 , -
35,— 
95,— 

165,-
35,— 
8 5 , -
35,— 
47,50 
85,— 

l a n g s . 

500 
grain: 

145,— 
8 0 , -
90,— 

1 5 5 , -
90,— 

140,— 
40,— 

1 5 0 , -
100,— 
140,— 
90,— 

140,— 
90,— 

340,— 
7 0 , -
90,— 
9 0 , -
90,— 
8 0 , -

180,— 
9 0 , -
60,— 

165,— 
8 0 , -

200,— 
6 5 , -

180,— 
6 5 , -

180,— 
3 2 5 , -

65,— 
1 6 5 , -
65,— 
9 0 , -

165,— 
113 

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 



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

Landelijke secretariaten: 
«/Pi^ J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwoag, ©229-230192. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwoard-
vegersgaarde130,2542THDen 
Hoog, ©070-3663465. 
De Globe: J. v.d. Velde, Comman
deursweg 40,6721TZ Bennekom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwoart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 

a ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
WPl^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-861525. 
Almere: 
VPVAAlmere; M. Cornelisz-Dovids, 
Haydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
WI'Pl^ P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; D. van Wijgerden, Kenne-
dyln17,4281KIAndel,©0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
^Pf'De/fe/ ' ;M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; mw. A.P. Hesse-
ling,S.Vestdijkloan15,1187WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'Pl^M.M.Kleij,HayavanSome-
renloon 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelien; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
/irDeP/i;7o/efef';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstroat 45,2023 EA 

° Haarlem, ©023-5262028. 
°- ;lSl'$/ie/;R/o/e//e;J.J.M.Snel, 

Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatek, F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
/V'S/o/ui//80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
SPf'l'efzome/-ze'fSl'ß;;Henk 
Postma,Sarphatipark16,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/y'De6/o6e';mw.B.R.Postma-
Dekker, Het Kombuis 37,7335 LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV l%ilatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
«l^PU.E-Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocronder, 
Sleedoornloon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen-
krüidstraat9,9404HAAssen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PI'fioofn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoeloan 93,3741 EK Boorn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; m.Hi.M.Mn-
ders-Schimmel, Da Costostraat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
f V ' M o Ooj/';T. van Esch, Uro-
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ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend don dit formulier 
aan mevr. E. Braokensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaas. 

Plaats: 

Vereniging: 

Contoctpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

nuslaon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
fy'De6/o6e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxlaon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
Pr//efPojtoeril;';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
;i'P/i;/otefefl;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Glos
sen, Dopheidestroat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
NVPV, S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
iVI'Pp.J.Veltkamp,Goudenre-
genstroat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
WPl^J.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PW Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
mifJ.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
P^Srecfo; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PI' Philatelica Brielle- Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; LL van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. louw. 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
PVCttstricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Foossen, 
Orionstroat 27,7782 RE De Krim, 
©0524-571889. 

Dolfsen: 
IV Philatelica, J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw-
leusen. 

Delden: 
PCDelden, H. Verschuuren, Longe-
stroot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
/PI'De//ii;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe ftVe/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV, G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegemon, Fo-
zontloon 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374 
Doesburg: 
fV'öe6/o6e';J.Wetsteiin,'l Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
/Y'OeG/oie'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecht: 
W/DorrfrecA/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPK'DePosf/ooef';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/i//ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/y'DeG/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
/7'De 6/oie'; A.C. Dijke, De Gan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PM/er. fcA/;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P/.'fvoposf'iLP.C. Smits, J.M. 
Osterling)istr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
PV'DeMe';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 

NVPV; B.H. Klondermon, Beotrix-
straat15,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCB, C.Loch, Jon van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/»7/psPI^M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
/Y'De6/oie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i;7fl/efeo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
//P/i//a/e/(ro;J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
/l'P/i;/fl/e&fl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
EP/. ; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L Rempt-Roebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WrDeP/i;/ote/is/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhof15,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflükkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet,© 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemlond: 
W P p . M . van der Spoel, Hän-
dellaan6,1272EEHüizen,©035-
5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV, L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haag; A.F. van Ro-
vesteijn, Heliotrooplaon 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070-
3230472. 
PC'De Jfnng'; LH. Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, aid. Fdatelie; A. 



von Haarlem, v. Slingelandtplant-
soen 12,2253 VÏÏ Voorschoten. 
Pr/rerfeste/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Horen (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsmo, Phil. 
Centrum, Emmastroat 5,9722 EW 
Groningen,©050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. von Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/fPMotefeo; H.J. Hooning, Hal-
bertsmostroat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZI'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstroot 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken-, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
Pl''DeP/i//o/efcr;D.Kanning, 
Gerard Doustroot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Bloouw, Tjep-
kemastraat32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
Folkers, Bloemaertbon 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PI/Heer/en e.o.; mw.CH.Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Alios 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
/T Den He/(/e;;L.Ch. Werst, Linie-
iveg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RGHellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Oms
treken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
15,5706 U Helmond, ©0492-
526825. 
l'l'PI/«e/mo/H<J.Neggers,Van't 
loffstroot 4,5707 ES Helmond, 
2)0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
ImÄocAfteflfJ.S.P.vandeRuit, 

Lod. van Nassoustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/y 'De 6/oie'; H.Borgers, Baker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
«l'Pl^B.E. Sauerwald, Scherphof-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P I ' ' S M Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
/Vl'/'l^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javaloon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l^P/w/o/eko; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaord: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveeiï, H.J. Ruiter, Sotel-
lietenloan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHooaezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPV Afi West-Friesland, i.llA. 
LeBlonsch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma,Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'PA;/o/e//co;J.G.Fidder,Gallé-
stroot 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
FKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';H.i.Km, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P/i//o/e//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Lanqedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthort, Anno 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Schorwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV, H. Steygerwolt, Voorwoarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 

Leiden: 
/l'P/i;/o/e//fo;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV; P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstroat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.«./»./.; J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
/VI'/'I';S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
l ' l 'PrDeioüpe';mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/y'De6/oèe';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis^, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer f/laastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-limburg A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PhMelica P.V.; F. Hottlngo, Jon 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendom: 
P r W o t e r W ; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monniclcendom, ©0299-
651803. 
Monster: 
Wl'PI^ mw. D.P. Kloosterman-
Lucos, Van Tijn 8,2681JT Mon
ster, ©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. von Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorloon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
'Onder de loupe'; J.M.M. Ooms, 
Lijken Donck 6,2211 SE Noord-
wijkerhout, ©0252-373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/?/7ote/;co;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondogsewetering 183, 
221 I V i ï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, Eeckelho-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 

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

Oldenzaol: 
Omp.J.Teunis, postbus 252, 
7570AGOIdenzaat®0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
O W ; P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmorsum: 
PV Ootmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541-351936. 

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

Raalte: 
P/;?oofre; E. Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERoolte. 
Renkum/Heelsum: 
/y'De G/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
/y'f//rero';H.M.P.Cuijpers, Park-
loon la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/y 'De 6/o4e';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
fV'De 6/oie';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i//o/e//co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond^}. vmOort, Al
denhoven 38,6093 HC Heythuy-
sen, ©0475-495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstroat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica; mw. M. Schols-Vloor-
dingerbroek, Morelgaard 19,3206 
AP Spijkenisse, ©0181-643066. 
RPhV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tooak, Juliana 
van Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
«l'Pl^ F. Dekkers, De Hofstee 57, 

7462 WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugloon 36, 
2281AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pl^Son/poof/PW; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherloon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sossenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstroot 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
i/l'Pl'Sc/iefDenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
Sl'Pl^ H.R. Steenbergen, Verhoe-
venloon 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
/y5/7/of(/e.o.;O.P.D.8oiech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittord, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
Pl''P/i;/efeo';J.vanSchaik,Ada-
ma van Scheltemastraal 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/i//ote//cfl;E.v.d.Graaf,Dalle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin-
gerlaan16,9501SHStodskanaa!, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/y'He/IVo/em)er/(;';A.H. de Rid
der, Lingestroot 5,4535 EP Ter-
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Postzegelclub Tiet, J.E. Schelling, 
Gerestein23,4003GDTiel, 
©0344-614274. 
Tilburg: 
l 'Prïï/iurg; W.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
Wl/PI^LJ. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
IV Philatelica, J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«l'Pl^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
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©0306662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe

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

6662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
KDrolingenstraat9,6369BVSim

pelveld. 
Varsseveld: 
/V'De 6/ol!)e';H.J. Bos, Spreeu

wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641 LB Veendam, 
©0598615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus

laon 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318515062 
P/ ' f rmMe/ ' ; H.Altena, Oude

veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318526991. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven; J. von Hat

turn, De Sitterlaon 52,5505 AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Velp/Rozendoai: 
'De6/oie';H.W.Wolthuis0oster

wijk,Wuipenstr.6,6883ETVelp. 
Venio: 
P.l'.'P/i//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©0773820064. 

Vianen: 
'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, H. 
de Monstroot 6,4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
JV/Pl̂  W.G.L. Pools, L. de Coligny

laon 96,3136 CS Vlaardingen, 
©0104746725. 
Vllssingen: 
Wisj/ngsePl̂  Postbus 391,4380 
Al Vllssingen. 
Vlijmen: 
PI' 'De Philatelist'; A.VI/. van Polier, 
Bodweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsemo, Pot

beker65,5384DNHeesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
W/P;^f.W/.M.Nijp,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071

5619107. 

Waalwijk: 
l'l'P/'DeIonos/roo/';J.A.M.van 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Jullanostroot 40,6707 DG Wage

ningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Komminga, 
Spinozdaanl DI,2273XAVoor

burg, ©0703871987. 
Waubach: 
P/Woüi)o:/i';E.P.Valent, Europa

weg Zuid 195,6374 KK Land

graaf, ©0455314376. 
Weert: 
R/ote/ira (Veer/e.o.; J.C.A.M. Wil

lems, Irenelaon 29,6006 HB 
Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke

ren,G.H.Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294412458. 
Westbrabant: 
/l'P/i;7oteko;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen

daal. 
Wieringen: 
IV Philatelica; J.M. Smit, Kooger

weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
;i'P/i//o/e//fo;J.vanderVliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho

ten, ©0597425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.;0. Hof,Rottumer

oog2,9989CPWarffum, 
©0595424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Loon von Hilbelink 44,7101WN 
Winterswijk, ©0543521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping

broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
PV Woerden; H.K. von Opstal, Von 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer

den, ©0348413503. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de loep'; i.Uet

steeg, J. von Stolbergioon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
'De Globe'; J.H.G. Gosselink, Mor

grietstroot 11,6602 CN Wijchen. 
Wijk bn Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steljger, Aardbeiengaord 2,3962 
HEWijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVlimuiderr, G.C. BokkerBakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310. 
IJssel en Lekstreek: 
Fyiissel8,lekstreek;mik.l 
Eishoff, Boom 54,3068 LA Rotter

dam,©0104553069. 
IJsselham: 
Prüsse//iom';J.Tiesnitsch,Ko

terhoek 17,8332 SW Steenwijk, 
©0521514140. 

Zaanstad: 
^ZPrOe Pojrtoorn'; H.Smit, Ro

zeboomS, 1541RH.Kooga/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica; D. Fraoij, Rem

brandtstroat 10,1506 LT Zaan

dam, ©0756171267. 
Zeewolde: 
PVZeemlde; P.J. Born, Schouw 
517,8232 HA Lelystad, ©0320

236800. 
Zeist: 
leister legel Zoekers '74; J.W.K. 
Pros, Nijenheim 6314,3704 BM 

Zeist, ©0306954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. von In

genHulsteln, Vuurdoornstroot 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
frDe6/oèe';J.J. Kuipers, Vuur

doornstraat 23,6903 ü Zeve

naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu

tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P. V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit,Aburahout33,2719MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nljlond, De Hilde 
36,9476 we Zuidlaren, ©050

4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer

tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte.o.;lG.imn, 
ReewegOost 100,3312 a Dor

drecht, ©0786147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©0384541353. 

GRATIS GEÏLLUSTREERDE 
POSTORDERLIJSTEN 

■ GB ■ GEMENEBEST ■ BUITENLAND ■ MOTIEVEN 

9 Gebruikt door duizenden verzamelaars over heel 
de wereld. 

® Stompvol moteriool ult's werelds grootste 
voorraden. 

0 Compleet met illustraties in kleur, nauwkeurige 
beschrijvingen en SG catalogusnummers. 

8 Met in het midden een handige checklist en 
uitklopboorbestelformulier. 

® Met veel zeldzame en gespecialiseerde stukken. 

BESTEL VANDAAG NOG UW GRATIS EXEMPLAREN 
OF BEL ONS 0044 171 836 8444 

G Australië □ Falldand eilanden 
n Vogels n Frankrijk 
n Bnts Europa Q Nieuw Zeeland 
G Kanaaleilanden & Isle of Man 

Naam (dlir./mevr) 

Adres 

O Filattlistische literatuur 
D Sport 
O Groot Brittanniè 

Land . 

_ Posttode 

^ Telefoon _ 

Sturen naar: Stanley Gibbons Mail Order 
399 Strand, London WC2R0U( England 

Tel: 00441718368444 Fax: 00441718367342 
e.mail:mailorder@stangiblondon.demofl.co.ult 

STANLEY 
GIBBONS 

PH8/298 

POSTZEGEL EN MUNTENCOLLECTIES 
TE KOOP GEVRAAGD!! 

LAAT U DIT N I E T O V E R K O M E N ! 
en ga alleen met een 
betrouwbaar adres 
in zee. 

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

En u krijgt de hoogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ï 
zich wel \ 

Ol 

« 

door h^t ' 
hoofd slaan 

AUSTERDAM, donderdac 
Omdat hij ipiijt had ge-

kregen van de verktxip <ran 
zijn postzegetverzasMlüis, 
heeft de 7S.jarice L. DTV. 
zichzelf met «en asbak op 
het hocfd fieslagen ea te
genover de politie verteld,' 
aathijwasberocfd. 

De bejaarde V. had zijn 
postzegelverzameling met 
een waarde van ƒ 2S.O0O 
verkocht «an twee postze
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen d« maimen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Maar de klap was 
zo hard dat hij bulten be
wustzijn raakte en pas de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
werd gevonden. 

J.L de Troye, Bosb. Toussaintlaan 51 , 1215 CB Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-353512 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053^335500 (privé 0534321317) Fax 0534341094 

I r C i L l l f II iWi staat gepland op 20/21 maart a.s. in het 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS in Apeldoorn 
Gemakkelijk te bereiken en een zeer ruime parkeergelegenheid. 

Voor deze veiling mochten wij opnieuw vele belangrijke en 
waardevolle collecties ontvangen: 

NEDERLAND: POSTGESCHIEDENIS: veel brievenmateriaal met zeldzame 
frankeringen en schaarse tarieven, uitgebreid PORT op brief incl. 
'aan port onderworpen...' met verschillende tarieven uit de collectie 
van de heer E. Haak. 
PUNTSTEMPELS: een uitgebreid aanbod, vooral op 
PORTZEGELS. 
PORT: vele honderden kavels zegels emissie 1881 gespecialiseerd 
op tanding, type en plaatfout. 
Honderden kavels betere zegels en series vanaf emissie 1852 
gestempeld, ongestempeld en postfris. Kavels vanaf ca. f 30,-
inzet! 

BUITENLAND: aanbod betere zegels, series en poststukken van zo goed als alle 
EUROPESE landen met uitgebreid SCANDINAVIË en Frankrijk. 
Totaal ca. 1000 kavels. 

Collecties in albums, deelcollecties en insteekboeken: 
ca. 2500 kavels in alle prijsklassen vanaf enkele tientjes. 
Onze inzetprijzen zijn reëel in relatie tot te verwachten opbrengstprijzen. 
DOZEN enz..- enkele honderden kavels. 

Interesse in de (nog steeds!!) gratis catalogus van deze veiling? 
Door onze uitvoerige beschrijving van alle aangeboden kavels krijgt ook de schriftelijke 
bieder een goed beeld van het betreffende kavel! 

Op aanvraag (brief/kaart, fax of telefoontje is voldoende) wordt u begin maart een 
exemplaar toegezonden. 

DE O.P.V., RUIM 27 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND 



P O S T Z E G E L V E I L I N G P A S S O N 

Elke maand 
openbare veiling 
Inzenden dageli jks mogel i jk 

E l k e m a a n d v e i l i n g 
WO honderden partijen 

m mappen 
. tientallen dozen 

verzamelingen 
grote insteekboeken 
losse nrs.: Nederland + OR 

: West Europa 
: Wereld 

Gratis vei l ingcatalogus op aanvraag: 
tel . : 026 - 3210013 Postbus 30295 6803 AG Arnhem faxnr: 026 - 3214110 

U kunt ook direct op ons kantoor komen kijken: Keizershof 17 6834 DG Arnhem 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat m a a n d e l i j k s verschi|nt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland 

JAARABONNEMENT 1998 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5 9 6 5 452 

t n v K V B P, B 8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer Werfplein 6, B 8 0 0 0 BRUGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 

In! Kortri|ksestraat22, B3010LEUVEN Tel en Fax 0032 16254970 

P O S T Z E G E L H A N D E L L O D E W I J K 
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, 
allesi 
Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 
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g r o t e s o r t e r i n g - k w a l i t e i t - l a g e p r i j zen - ^ 

doorlopend aanbiedingen ° 
in onze gratis 

VERZAMELINGEN- EN 
RESTANTENLIJST 
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gratis prijslijsten van o.a.: 
(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen: 

" O 

gj Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W -Duitsland, 5" 
1 Berlijn, D D R , Denemarken, Faroer, Groenland, Frankrijk, ^ 
" Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israel, Finland, -^ 

Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
rep Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver Naties, 
Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

motieven: 
^ auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
"Z paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen 
£ vlinders, vogels, Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
O klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
^ op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
B schepen, tremen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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Julianasingel 1 - 5802 AS Vonray 
tel /fax 0478 - 531717 pnjslijstenAiestellingen 

tel 0478 - 586381 winkel ^ ' 
6uMe)JOS a ) O j 6 - u a z h j d e 6 ^ 
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P o s t B e e l d U n i e k 
Postzegelwinkel PostBeeld is uniek Want PostBeeld is al bijna 15 jaar lang 
bezig 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 njtje zetten Als deze aanpak U bevalt zien wij U graag als klant 

Nederland gestempeldP 
Elk zegel staat los in onze 
prijslijst. Ook tandingen! 
De gestempeld verzamelaar sprokkelt overal zegels bij elkaar 
Toch blijven er vaak enkele waarden welke men maar niet los 
tegenkomt PostBeeld heeft geluisterd naar de wensen van die 
verzamelaars en heeft daarom een prijslijst Nederland 
gestempeld gemaakt, waann alle zegels los opgenomen worden 
Bij voor-oorlogse zegels sorteren wij bovendien alles op 
tandingen en ook daann is PostBeeld net even anders dan de 
meeste postzegelhandelaren 
Uiteraard hebben wij ook prijslijsten postfns enfdc 's van Neder
land Daarnaast prijslijsten van andere landen (**/*/Ofdc) of 
(**inruil/verkoop) en van bijna 200 motieven^ 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 
tel: 023-5272136 

de leukste postzegelwinkel fax. 023-5272753 

E-mail p$tbeeld@worldonline.ii] 
Bezoek ons op internet: http://www.cronje.net/collectio 
Uiteraard hebben wij ook nog steeds de meest uitgebreide pnjslijstenservice 
Van vnjwel 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 

mailto:tbeeld@worldonline.ii
http://www.cronje.net/collectio


AUTOMAAT-
SAMENSTELLING P H O U D E W I N D , 
POSTBUS 6 0 9 , 2 2 7 0 AP VOORBURG 

Aland 
Op 11 september 1998 
zullen op Aland nieuwe, 
kleurige Framo-auto-
maatstroken verschijnen. 

Australië 
Op 24 oktober 1997 
verschenen in Australië 
FeshVaZ-automootstroken 
op het thema nachtdie
ren met de afbeelding 
van een nachtuil, Creatu
res 97'm de waarden 
O 45,0.70 en 1.20 dol
lar. 

De Kangoeroe-Koala-
automaatstroken met zes 
verschillende motieven 
komen in diverse bedruk-
kingen/cijfertypen en 
waarden voor. 

Loketmachine Tritecb II 
CPS-stroken 
Diverse speciale uitgiften 
slechts op de tentoonstel
ling gedurende één dag 
verkrijgbaar 
22-08-1997 
Stampex 45 c. 
27-09-1997 
Congress 45 c. 
12-10-1997 
Salisbury 45 c. 
18-10-1997 
Noarlunga 45 c. 
25-10-1997 
Sf. Peters 45 c. 

Denemarken 
Deze winter worden in 
Denemarken 22 Frama-
strokenautomaten van 
het nieuwe model ge
plaatst. Op 28 maart 
1998 komt er een nieu
we, kleurige Fromo-uit-
gifte in drie varianten 

Griekenland 
Op 1 juli 1997 werden 
de posttarieven in Grie
kenland verhoogd en de 
knopwaarden van de 
oude Fromo-automaten 
aangepast: 100, 130, 
140 en 1 7 0 d 

Ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstelling 
Athens 97 verscheen op 
3 november 1997 de 
laatste speciale uitgifte 
op wit papier in de 
waarden 100, 130, 140 
e n l 7 0 d . 

[êl a,QÊ 

Speciale Athens 97 automaat 
strook 

Drie van de vi|f speciale Trilech-CPS-stroken Congress, Salisbury en 
St Peters 

Muntautomaat ASCOM -
Monetel 
Speciale uitgifte op 23 
oktober 1997 in Fre-
mantle in de waarde 
45 c. 

L/n/sys-loketterminals die 
in twee postkantoren in 
Sydney en Melbourne 
zijn geplaatst leveren au
tomaatstroken zonder 
nummer in de waarde 
50 c 

A U S T R A L I A 
^ d A L A 
i j i i m m i i ^ 1 1 1 I I 

50c 

Un I sys-automaatstrook 

Hongkong 
Ook nu Hongkong deel 
uitmaakt van de Volksre
publiek China zuilen au
tomaatstroken blijven 
verschijnen. In 1998 zul
len in Hongkong Nog/er-
strokenautomaten wor
den geplaatst. 

Israël 
De filatelistische dienst 
van Israël heeft vier nieu
we /C/üssenc/orf printers 
van het type 8 4 / onh/an-
qen, ter vervanging van 
de oude modellen die 
veelvuldig gebruikt zijn. gge 

I al n Er liggen afmeer dan 
een jaar nieuwe toeris-
me-uitgiften op de plank' 
Eilat, Beersheva en ook 
een nieuwe Jeruzalem-
uitgifte met een afbeel
ding van de Knesseth. 
Op 19 november 1997 
verschenen de nieuwe 

kerst-automaatstroken in 
de waarden 1.10, 1.70 
en 2.00 s. in de twee uit
voeringen: zonder auto-
maatnummer van de fila
telistische dienst en met 
automaatnummer 023 
van de strokenautomaat 
in Nazareth. 

Op 23 december en 28 

Kerst-automaatstrook van Israel 

december 1997 versche
nen de Toerisme-uitgiften 
van Beersheva en die 
met de afbeelding van 
de Knesseth. 
Rond de jaarwisseling 
werd in Israël een tarief
verhoging verwacht, no
dig om de inflatie bij te 
benen; de nieuwe serie 
omvat de waarden 1.15, 
1.80 en 2.10 s. 
In 1998 zijn in Israël ter 
gelegenheid van de we
reldtentoonstelling in Tel 
Aviv nieuwe automaat
stroken te verwachten 
met als thema de stich
ting van de staat Israël in 
1948. 
Begin 1998 zullen ook in 
Israël Nag/e/^strokenauto-
maten worden geplaatst. 

Macao 
In Macao worden Nag-
/er-strokenautomaten ge
plaatst, waarin hetzelfde 
papier gebruikt zal wor
den als in de vroegere 
/C/üssendorf apparaten 
De waarden zijn 0.50, 
1.00, 1.50, 2.Ó0, 3.00, 
3 .50,4 .00,4 .50, 5.50, 
8.00 en 12.00 pataca. 
De eerste dag van uitgif
te is nog niet bekend. 

Noorwegen 
Op 13 oktober 1997 
werd de laatste Frama-
strokenautomaat bij het 
postkantoor van Oslo-
Centraal Station buiten 
bedrijf gesteld. Het 
wachten is nu op de 
nieuwe modellen van de 
Fromo-automaten met 
kleurige voordruk. 

Portuqal 
Ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstellling 
Portugal 98 in Lissabon 
zijn op 9 oktober 1997 
enkele speciale auto-

/nesc-automaatstrook Portugal 98 

maatstroken uitgegeven: 
Klüssendorf/Onvetti: 
stroken met Portugal 98-
logo in de waarden 45, 
80, 100 en 140 e. 

(C/ussenc/orf-automoatstrook 
Portugal 98 

Spanje 
Monetel (grootformaat): 
stroken met zwarte be
drukking en Portugal 98-
logo in de waarden 45, 
80 ,100 en 140 e., met 
Correio Azul-opdruk: 75 
en 350 e 

Inesc (grootformaat): 
stroken met paarse be
drukking en Portugal 98-
logo in de waarden 45, 
80, 100 en 140 e.; met 
Correio Azul-opdruk- 75 
en 350 e. 

Nadat eerder Spaanse 
Mobbas-s\ro\cen met de 
opdruk Balanzas Mobba 

en stroken (met brief) met 
de opdruk Oficina zijn 
verschenen - die inmid
dels zeer kostbaar en 
zeldzaam zijn - is van 
de /./terafuro-automaat-
stroken nu de opdruk 
Calidad bekend gewor
den. 
Van de £pe/so-automa-
ten3011 en 3278 is op-

fpe/sa-strook met opdruk Madrid 

Na een half jaar is 
nieuw gewaarmerkt pa
pier Pintura in gebruik 
genomen. Dit papier 
komt voor in alle varian
ten bij Epelsa- en Mob-
ba-automaten 

Strook op nieuw P)n/ura-papier 

Gelegenheids-
stempels 

2 januar i 1 9 9 8 : 
Den Haag eerstedag-
stempel van de bijzonde
re zegel van 80 cent 
voor rouwbrieven. Alleen 
op eerstedagenveloppen. 

2 januar i : 
Den Haag. eerstedag-
stempel van de bijzonde
re prion/y-zegels van 
100 en 160 cent. Alleen 
op eerstedagenveloppen. 

2 5 januar i 1 9 9 8 : 

perste dag van uit 

5 Q 
13 ua 

^juaßau uonuofa^ 

Loosdrecht: bijzonder 
stempel ter gelegenheid 
van de 85ste Filatelisten-
dag in Loosdrecht. 

Ö D Filatelistendag 
25 j a n u a r i 1998 
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Postzegel Partijen Centrale 

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

1316 NORFOLK EIL. in map.vni.ongebr. 
19471980. Op albumbladen. Catwaarde ff 5900 

1318 NORFOLK EIL. in map.gebr. 
19471971 op albumbladen. Catwaarde ff 3400,

1320 M: SCHEPEN,vnl.pfr. 
Dik insteekboek vol zegels wb veel Eng koloniën. 

1321 ZWITSERLAND in insteekboek,ongebr. 
Tot 1960 wb betere zegels. Catwaarde DM 2500,

1327 AMERIKA (U S.A) in 8 luxe LINDNERalbums,pfr/gebr. 
Verameling tot 1993. Modern veel dubbel verzameld 

1328 AMERIKA (U.S.A) in Leuchtturmalbum.vnl.pfr. 
Verzameling 19761986 wb Coil's 

1329 M : SCOUTING in map.pfr. 
Russische lokale uitgiften. 16 blokken. 

1330 AUSTRALIè & ANTARTICA in 2 Leuchtturmalbums.vn 
19131995. Goed gevuld 

1331 VERENIGD EUROPA in Lindneralbum.gebr. 
Komplete collectie 19561974 
Cataloguswaarde ruim DM 2000,

1332 VERENIGD EUROPA in Schaubeckalbum.gebr. 
Vrijwel kompleet. Cataloguswaarde DM 2200,

1333 VERENIGD EUROPA in album.ongebr/gebr. 
Voorlopers en meelopers 19491984. 
Veel dubbel verzameld. 

1334 VERENIGD EUROPA in doos. 
MeelopersA^oorlopers. Ook FDC's.wb doubletten. 
Zeer geschikt voor de rondzending/handel. 
Vnl gebruikt/postfns 

1335 WEST EUROPA in doos. 
Klassiek in zakjes. Leuk voor stempels 
wb Frankrijk, Nederland. Oostenrijk, Zweden. 

1337 WERELD in doos. 
In zakjes. Meest 30/50 jaren wb veel Oostenrijk. 
Heel veel zegels. 

1338 M : SCHEPEN in doos. 
Zegels,FDC's,brieven. Zeer uitgebreide collectie 
in 16 kleine en grote insteekboeken. 

1339 WEST EUROPA in insteekboekje.vnl pfr. 
Meest jaren '50 wb Nederland, Italië etc. 

F 410.00 

F 280.00 

F 700.00 

F 400,00 

F 1.250,00 

F 400,00 

F 80.00 

F 975.00 

F 450.00 

F 500,00 

F 800,00 

F 800,00 

1340 

1341 

1344 

1345 

1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

1351 

F 325,00 

F 400,00 

F 1.100,00 

F 250.00 

1352 

1356 

1360 

1361 

NEDERL. ANTILLEN in insteekboek.pfr/ongebr/gebr. F 775.00 
+ Curajao. Wb nr 104/120 en veel klassiek. 
Zeer hoge cataloguswaarde. 
18731985 
M ■ SCHILDERIJEN in 2 insteekalbums.vni.pfr. F 500.00 
± 250 series en blokken. 
KANAAL EIL. in insteekboek.vni.pfr. F 600.00 
Tot ±1982 
KANAAL EIL. in 2 albums.gebr F 375,00 
Tot ±1983 
KANAAL EIL.. F 450.00 
Series in speciale mapjes.FDC's. Tot ± 1982 
doos met 8 kleine albums 
M : SCHEPEN.pfr/ongebr/gebr. F 340.00 
wb veel betere zegels. 
in album en insteekboek 
AZIe in map.pfr/ongebr. F 400.00 
wb China/Japan. Iets doubletten. 
Zeer hoge cataloguswaarde 
DUITSLAND BUND in insteekboek.vni.gebr. F 550.00 
Stock. 19481975. Hoge cataloguswaarde. 
Geschikt voor de handel en rondzenddienst. 
Iets diverse kwaliteit 
DUITSLAND BUND.gebr. F 450,00 
Verzameling vijftiger jaren. Catwaarde DM 1900,

DUITSLAND BUND in map,gebr. F 550.00 
Vijftiger jaren, alleen betere zegels. 
wb doubletten, catwaarde DM 3100.

Geschikt voor de handel en rondzending. 
DUITSLAND BUND in map.gebr. F 650.00 
Verz. vijftiger jaren. Catwaarde DM 2650.

DUITSLAND BUND in map.pfr/ongebr/gebr. F 350,00 
Verzameling op albumbladen wb betere zegels 
19481974 
EUROPA in vol klein doosje.vnl.pfr. F 400.00 
West en Oost Europa. Postzegelboekjes en blokken. 
WEST EUROPA in doos.vni.gebr. F 750,00 
Klassiek op albumbladen. Zeer hoge cataloguswaarde 



Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA den Haag 

Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 
ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr : 7331882 

Neem ook deel aan het succes van de Postzegel Partijen Centrale en kom eens langs op ons 
kantoor m Den Haag Veel verzamelaars en handelaren hebben ons reeds gevonden en komen regelmatig terug 

Ook deze maand hebben wij meer dan 250 nieuwe landenverzamelingen van F 100- tot F 5000-
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 met op onze partijenlijst voorkomen en die gepnjsd zijn van F 10,- tot F 100,-

Als u onderstaande bon invult ontvangt u gratis en geheel vnjblijvend onze maandelijkse partijenlijst 

iiiif̂ i****«'!!****̂ '*******̂ '**'!"!'***!!' INFORMATIEBON ***************************** 
Naam Telefoon 
Adres Postcode/Plaats 
Interessegebieden 

trir***************************************************************************** 

1371 AMERIKA - PRECANCELS in 2 boekjes F 155,00 
1560 stuks Met veel verschillende steden 

1372 AMERIKA - PRECANCELS in 2 boekjes F 165,00 
1680 stuks Een kleurnjk geheel 

1373 AMERIKA - PRECANCELS in 2 boekjes F 155,00 
1590 stuks Grote diversiteit 

1374 AZIeinDoos F 650,00 
Wb veel China Zeer leuk voor de specialist 
Hoge cataloguswaarde 

1375 ENGELSE KOLONIEN in volle doos ongebr/gebr F 1 375 00 
Klassiek Alles op albumbladen Zeer hoge catwaarde 

1376 AZIè in doos ongebr/gebr F 350,00 
+ Midden Oosten Op albumbladen 
Veel klassiek Hoge cataloguswaarde 

1377 SPANJE EN KOLONIEN in doos,vnl gebr F 250 00 
Klassiek op albumbladen Hoge cataloguswaarde 

1380 ENGELAND in map,ongebr/gebr F 200,00 
Verzameling op albumbladen 1939/1975 

1382 HONGARIJE in insteekboek,pfr F 300,00 
Verzameling,meest 60-70 er jaren 
waarbij veel blokken 

1383 WEST EUROPA in album vnl gebr F 150,00 
kleine collectie tot ± 1940 
landen l/N waarbij Italië en Nederland 

1384 WEST EUROPA in album,vnl gebr F 165,00 
kleine collectie tot ± 1940 
landen D/G waarbij Engeland en Frankrijk 

1387 AUSTRAUè in map,pfr F 150,00 
Postzegelboekjes 1952/1972 
Cataloguswaarde Eng Pnd 170 -

1388 RUSLAND in KABE-album,vnl gebr F 200,00 
Waarbij 3 enveloppen waar leuk matenaal inzit 
Tot 1944 Hoge cataloguswaarde 

1391 DUITSLAND BUND in 2 insteekboeken,gebr F 425,00 
1955-1993 Vrijwel kompleet 

1393 VERENIGD EUROPA in insteekboek ongebr/gebr F 165,00 
Waarbij betere zegels Veel dubbel verzameld 

1394 WERELD in doosje,vnl pfr F 385,00 
Modem Veel motief 

1395 WEST EUROPA in insteekboek,pfr/ongebr/gebr F 315,00 
Betere zegels en blokken Waarbij Liechtenstein 

1435 NIEUW ZEELAND in insteekboek pfr/ongebr F 350,00 
Met veel betere frankeerzegels 
Zéér hoge cataloguswaarde 

1436 PAPUA NIEUW GUINEA in album.gebr F 275,00 
+ Nieuw Zeeland Verzameling in goed gevuld album 
Waarbij veel betere zegels 1950-1992 
Hoge cataloguswaarde 

1437 AUSTRALIë in album gebr F 150,00 
+ Canada 1950-1992 
Redelijk gevuld 

1438 M RUIMTEVAART,vnl pfr F 1 450,00 
Collectie in 4 luxe Leuchtturm voordruk albums 
Tot ± 1970, waarbij veel betere senes en blokken 

1439 WEST EUROPA in dik boek pfr/ongebr F 150,00 
Met losse insteekbladen volgepropt met zegels 
Meest jaren 60/70/80 

1440 BERMUDA in kleine doos F 125,00 
Vnl moderne FDC's Ruim 75 stuks 

1441 CANADA in insteekboek F 200,00 
Meest gebruikt,de laatste paar jaar postfris 
Hoge cataloguswaarde 

1443 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,pfr F 250,00 
Met veel modern Ook Bahama's en Bermuda 

1444 BAHAMA'S in album,pfr/ongebr F 800,00 
Mooie verzameling wb £1 1921,£1 1938 £1 1948 
En veel meer betere zegels 1862-1974,1986-1992 
Catwaarde ruim ff 10 000 ( Ie blad met geteld) 

1445 ENGELSE KOLONIEN in dik album F 800,00 
Tot ± 1970 waarbij veel klassiek 
Zeer hoge cataloguswaarde 

1446 NEDERLAND in insteekboek,gebr F 1 300,00 

Stock met zeer veel zegels Zeer geschikt voor 
stempels,types en plaatfouten Ideaal voor de 
specialist Catw ruim FL 13 000 (redelijke kwal) 

1447 CURACAO in insteekboek F 150,00 
Stock diverse kwaliteit Gebruikt/ongebruikt 
Hoge cataloguskaarde 

1448 ENGELSE KOLONIEN in 3 dikke albums,pfr/ongebr F 6 000,00 
+ gebieden 1935-86 Omnibus uitgaven wb 1935 
jubileum,1948 Silver Wedding Veel koningshuis
uitgaven MOOI object Hoge catwaarde 

Kavels zijn schrifteli}k,tcIcfonisch of per fax te bestellen. 
Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling 

Opemngsüjden do/vr 09 00-17 OOu , za 10 00-16 00 u 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag en tegenover nr 48 

Altijd parkeerruimte (FL2,- per uur) en op zaterdagen gratis parkeren 
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Opgaven voor deze rubriek in 
het aprilnummer 1998 moe
ten uiterlijk op 1 maart 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 wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aon 
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 

• 28 februari en 1 maart: 
Castricum. Propagandatentoon-
stelling ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de postze
gelvereniging Castricum. Joe. P. 
Thijsse-coliepe, De Bloemen 65. 
Openingstijaen: op 28/2 van 14 
tot 18 uur en op 1/3 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: D.C. van der 
Woerd, Tureluur 12,1902 KM 
Castricum, ©0251-658235. 
• 1 3 , 1 4 en 15 maart: 
Oosterhout. Ophilex 98, ten
toonstelling ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de Oos-
terhoutse Vereniging van Postze
gelverzamelaars. De Bussel, To
renstraat 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, Vicarislaan 3,4901 TB 
Oosterhout, ©0162-431633. 
• 28 en 29 maart: 
Leek (Gr.). Noordphila 98, pro-
pogandotentoonstelling in combi
natie met de Dag van aeJeugdfi-
lalelie 1998, de 37ste Dag van de 
Aerophilatelieen de Landelijke 
Modelspoordagen van de Neder
landse Modelspoorfederatie. Nien-
oordcollege. Inlichtingen: R.J. 
Oberink, Valkenierslaan 1,9301 

~ KM Roden, ©050-5019547. 
: : « 1 0 en 11 april: 
_ Gouda. De Brievenbeurs, evene-
" ment voor verzomeloors van post-
= stukken en postgeschiedenis. De 
Z Mammoet, hoek Burgemeester 
!t! van Reenensingel/Groen van Prin-
ÏÏ: sterensingel. Gecombineerde ex-
^ positie van het Belasting- en Dou-
2 anemuseum, het PTT Museum en 
Ë het Spoorwegmuseum. Openings

tijden: op 10/4 van 11 tot 18 uur 
HOO en op 11/4 van 10 tot 17 uur. In-
I " lichtingen: Postbus 474,2800 AL 

Gouda, fox 079-3311218. 
• 1 8 en 19 april: 
Venlo. Fhila 75 Venia, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegen

heid van het 75-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Maaspoort. Co. 265 kaders. In
lichtingen: J. Vostermons, School-
weg 55,5916 PK Venlo, ©077-
3518627. 
• 25 en 26 april: 
Zwolle. Hobby en Filatelie 1998, 
tentoonstelling (propaganda en 
eenkoderklosse) georganiseerd 
ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van de Postzegelvereni
ging Zwolle. De Nieuwe Buitenso
ciëteit, Stationsplein 1. Ca 200 ka
ders; op zaterdag 25 april Bonds
dag 1998. Openingstijaen: onbe
kend. Inlichtingen: Hobby en Fila
telie 1998, Postbus 369,8000 AJ 
Zwolle, ©038-4657588. 
• 7 t / m 10 mei: 
Amsterdam. Tbemaphilex 98, 
thematische tentoonstelling (cate
gorie 2/3) georganiseerd door de 
stichting Tbemaphilex. Frans Otten 
Stadion. Nadere mededelingen 
volgen. Inlichtingen: H.C. Salet, Zr. 
Spinhovenloon 25,3981 CR Bun-
nik, ©030-6561965. 
• 1 3 t / m 21 mei: 
Tel-Aviv (Israël). Israel 98, we-
reldpostzegeltentoonstelling geor
ganiseerd door de Israeli niiïatelic 
Federation in samenwerking met 
de Israëlische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. von 
Nugteren, Westerzicht 620,4385 
BW Vlissingen. 

• 21 t / m 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
5 in '98, tentoonstelling (Rong 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de Bund Deutscher Philatelis
ten e.V.. 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 Lissobon (Portugal). 
• 1 8 , 1 9 en 20 september: 
Leeuwarden. Friphilex 5, jubi
leumtentoonstelling georganiseerd 
door de VPV Friesland ter aelegen-
heid van 80 jaar VPV Friesland en 
100 jaar Jon Jacob Slauerhoff. 
Slouerhoff-College, Douwe Kalmo-
leone 2. Categorie 3 en éénkader-
klasse; jeugdklosse. Co. 250 ka
ders. Openingstijden: op 18/9 van 
20.30 tol 22 uur, op 19/9 van 10 
tot 17 uur en op 20/9 van 11 tot 
16 uur. Inlichtingen en inschrij
vingsformulieren: E. Haak, Com
missieweg 2,9244 GB Beetster-
zwoag. 
• 19 en 20 september: 
Rotterdom. De Cinderellabeurs, 
tweede internationale beurs voor 
verzamelaars voor Assepoesterfi-
latelie. Belasting- en Douanemu

seum, Rotterdam. Op beide dagen 
geopend van 10 tot 17 uur. Inlich
tingen: Postbus 474,2800 AL 
Gouda. 
• 8 t / m 11 oktober: 
's-Gravenhage. Vierde NVPH 
Postzegelshow, grote postzegel-
beurs annex -tentoonstelling, ge
organiseerd door de Nederlond-
sche Vereeniging van Postzegel
handelaren (NVPH) in samenwer
king met PTT Post en de Neder
landse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen. Nederlands Congresge
bouw. Openingstijden: op 8/10 
van 13 tot 17 uur (jeugadog), op 
9/10 van 10 tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 van 10 
tot 17 uur (Dag van de Postzegel) 
enop11/10van10tot17uur 
(familiedag). Toegang f 10.-; cata
logus en waardebonnen gratis. 
Nadere informatie volgt in 'Phila
telie'. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Ilsapex 98, internationale postze-

door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
tion {Sk?M].Qa\\aQ\\ef'sb\ak 
Exhibition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie von koningin Eliza
beth II von Engeland. Stands von 
diverse postocTministraties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei-
nestroat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendomphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethol. Jon Salwoplein 1. Co 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10 tot 18 uur en op 8/1 Ivan 10 
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. Brepost /l'(thema natuur 
en cultuur), tentoonstelling ter ge
legenheid van het 105-jarig be
staan van de Postzegelvereniging 
Breda. Propaganda en eenkoder
klosse. Co. 250 kaders. Gemeen
telijk Sportcentrum, Topaasstraat 
13. Openingstijden: op 20/11 van 
19to t21uur ,op2 l / l1van10 
tot 17 uur en op 22/1 Ivan 10 tot 
14 uur. Inlichtingen en inschrijf
formulieren: Tentoonstellingsse
cretariaat Brepost IV, Klaverveld 
5,4841 RJ Prinsenbeek. Inschrij
ving sluit I maart 1998. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 1 4 februari: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauroplein/hoek Van Lennep-
stroot, 10-17. ©0172-421332. 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 

Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmaterstroat 59,10-17. 
©0547-363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroat 4,10-16. 
©023-5613929 (no 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 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-
dorflaon, 10-16. ©072-5337739. 
• 15 februari: 
Heemskerk. De Jonsheeren, 
Kerkweg 47,10-17. ©0251-
233894. 
• 16 februari: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 20 februari: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordko-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 21 februari: 
Aolsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraat70,10-16.®0297-
322034. 
Geldermolsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-15. 
©055-3667769. 
's-Gravenzande. De Kiem, Ko
ningin Julionoweg 91,10-16. 
©0174-414379. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
IWijdrecht. Dr J. van der Hoor-
loon 6,11-15. ©0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
PolmstraotS, 10-16.©078-
6411289. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17. ©0573-451841 (tussen 
18 en 20 uur). 
Sassenheim. De Kleine Engel, 
Heereweg461,11-17.©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 Bickerstroot 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 Waard, Mei
doornstraat 7,13-16. ©0172-
216239. 
Brieile. Zalencentrum, Longe-

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

straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Castricum. J.P. Thijsse College, 
De Bloemen 65,14-18. ©0251-
655778. 
Ede.DeOpenHof,Hoflaan2,10-
17. ©0318-416160. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat, 10-16. ©0547-
363000. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. ©0252-
212080. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraat 15f, 
13-16. ©0475-4995899. 
Zevenoor. Ons Huis, Dr. Honig-
stroot 7,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zuidlaren. De Ludinge, Ludinge 
4,10-16. ©050-4093722. 
Zwolle. ÜV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 1 maart: 
Asten. Jon Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. ©0493-319063. 
Castricum. J.P. Thijsse College, 
De Bloemen 65,10-17. ©0251-
655778. 
Hengelo (0 ) . Kantine Akzo, 
BoortorenweglB, 10-17.©074-
3762990(na18uur). 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,10-13. 
©073-6138485. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. ©026-3271979. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, 
Koolheidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,11-16. ©0343-
573649. 
• 6 maort: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardka-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 7 maart: 
Groningen. Martinihal, 10-16. 
©050-5712929. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 10-17. ©035-
6831172. 
Holten. Scholengemeenschap, 
Hoorstraot 14,10-16. ©0548-
361062. 
Leiden. Christelijk Lyceum, Ko-
gerstroot 1,10-16. ©071-
5762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
10-16. ©0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 



43,10-16. ©0522-255635. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,13.15-16.30. 
©0341-256163. 
Roosendaal. Nederlandse Ver
eniging voor Thematische Filatelie. 
Zeelondia, Bloemenmarkt 19,10-
16. ©0165-533272. 
Rijssen. Parkgebouw, Oosterhof-
weg, 10-16. ©0548-515676. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
• 8 maart: 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.30-12.30. ©0493-319063. 
Helmond. De Kamenij, Jeroen 
Boschstraatl9,10-16.©0492-
538224. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kosteelloan 
4,10-17. ©024-6414855. 
• 1 0 maart: 
Eindhoven. VTA Henriette Roe-
lonts. Keldermansstraat 43a, 14-
16.30. ©040-2119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hend
riklaan 18a, 19-21.30. ©0348-
471326. 
• 1 4 maart: 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301, tijden onbekend. ©053-
4323719. 
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). 
Huizen. De Bun, Groaf Floris 2, 
10-16. ©035-5258045. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
510607. 
Voorschoten. De Werf, School
straat 4,13-17. ©071-5611719. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorflaon, 10-16. ©072-5337739. 
• 15 maart: 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. ©013-
5332058. 
Essen (Duitsland). Saalbau Es
sen (grote zaal), Huyssenallee 53, 
10-17. Inlichtingen (retourporto 
insluiten): Rolf Schneider, Huttrop-
strasse54,D-45138 Essen (Duits
land). 
Den Helder. Motel, Marsdiep
straat 2a, 10-16.30. ©0223-
616750. 
• 20 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardko-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 21 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. ©0297-
322034. 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,10-17. ©0172-
613475. 
Delfzijl. Aquaron, Zeebadweg 3, 
tijden onbekend. ©0596-
613191. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,13-17. 
©073-6138485. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-

6831172. 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanen-
burgstraat 62,10-16. ©071-
4024717. 
Mijdrecht. Dr J. van der Hoar-
iaon 6,11-15. ©0297-289322. 
Veenendaal. CSG Veenendaal, 
Boompjesgoed 14,9-16. ©0318-
471055. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos
terstraat 9,14-17. ©030-
6884229. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 22 maart: 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie-
straot 2,11-16. ©0343-563069. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46a, 10-16. 
©020-4616886. 
Echt. Bisschoppelijk College, Po
pulierlaan 1,9-17. ©0475-
483630. 
Eindhoven. Henriette Roelants, 
Keldermansstraat 43a, 10-16. 
Kaalheide-Kerkrode. De Jreets, 
Kaalheidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. ©013-
5284806. 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp-
loon 169,9.30-12.30. ©0493-
319063. 
• 23 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 28 maart: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
SnelliuslaonS, 10-16.©023-
5617279. 
Bergambacht. De Woord, Mei
doornstraat 7,13-16. ©0172-
216239. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenloon 85,10-16. ©0570-
592074. 
Dieren. Bijeenkomst NFVSkandi-
navië. Theothorne, Callunoplein 
77,10-16. ©020-6329018. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. ©0252-
212080. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraat 15f, 
13-16. ©0475-4995899. 
Zevenaor. Ons Huis, Dr. Honig-
stroot 7,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwal 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 29 maart: 
Huissen. De Brink, Brink 8,11 -
16. ©026-3271979. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 19 februari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië gespecialiseerd. 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot-Brittan

nië). 
• 26 februari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 3 en 5 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Falklandeilanden, Gemenebest. 
Spink & Son, King Street, St Ja
mes's, London SWIY 6QS, Groot-
Brittannië. 
• 7 maart: 
's-Gravenhage. A.A. van der 
Meij Veilingen, Juliona van Stol-
bergloon 248,2595 CN 's-Groven-
hage, ©070-3825037, telefax 
070-3472576, E-mail ton@van-
dermeij.demon.nl. 
• 1 2 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Postzegeldoosjes. Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 2 0 en 21 maart: 
Apeldoorn. Congrescentrum Or
pheus. Overijsselse Postzegelvei
ling, Hengelosestroot 76-78,7514 
Al Enschede, ©053-4335500, te
lefax 053-4341094. 
Molmö (Noorwegen). Jubi
leumveiling. Postiljonen AB, P.O. 
Box 4118,5-20312 Malmö (Zwe
den). 
• 26 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIY OAS 
(Groot-Brittannië). 
• 2 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië. Spink & Son, 
King Street, St James's, London 
SW1Y6QS, Groot-Brittannië. 
• 2 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië gespecialiseerd. 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIY OAS (Groot-Brittan
nië). 
• 5 april; 
Gouda. Filatelistische literatuur 
Boekenland, Postbus 337,2800 
AH Gouda, ©0182-572030, tele
fax 0182-572070, email 
101535.2466@compuserve.com. 
• 5 april; 
Gouda. Poststukken en postge-
schiedenis. Sheraton & Peel, Post
bus 337,2800 AH Gouda, 
©0182-572030, telefax 0182-
572070, email 
101535.2466@compuserve.com. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

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

10 zegels van 80 cent. 
21 april: 
Ouderenpostzegels. Thema: 'Ou
deren en zorg'. Drie zegels van 
80-1-40 cent. Velletje van zes ze
gels van 80-^40 cent. 
8 mei: 
Brieven aan de toekomst. Zegel 
van 80 cent. 
19 mei: 
Sportzegels. Onderwerpen: 100 
joar KNHB en het wereldkam
pioenschap voetbal in Frankrijk. 
Twee zegels van 80 cent plus een 
velletje van 10 zegels. 
19 mei: 
Rabobankzegei Aanleiding: 100 
jaar lokale Roiffeissen- en Boeren
leenbanken in Nederland. Zegel 
van 80 cent. 
9 juni. 
Nederland Waterland. Thema: Wa
terbescherming in Nederland. 
Twee woorden: 80 en 1 OQcent. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 100 cent. 
9\mi: 
Frieslandzegel. Aanleiding: 500 
jaar centrooi bestuur voor Fries
land. Een zegel van 80 cent. 
7 juli: 
Cultuurzegels. Onderwerpen: 100 
jaar Koninklijke Bibliotheek, hon
derdste geboortedag M.C. Escher 
en honderdste geboortedag Simon 
Vestdijk. 
1 september: 
Verrassing. Woorden en onder
werp: voorlopig een verrassing. 
1 september: 
Gouaen Koets. Aanleidingen: in
huldiging koningin Wilhelmina 
(1898) en aanbieding Gouden 
Koets (1898). Velletje met twee 
zegels van 80 cent. 
22 september: 
Flora en Fauna. Thema: 'Huisdie
ren'. Woorden: 80,100 en 
160 cent. Tevens een velletje van 
10 zegels van 80 cent. 
6 oktober: 
Strippostzegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd aan 
een Nederlandse striptekenaar. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent. 
11 november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 
80-f40 cent. Verder een velletje 
van zes zegels van 80-f40 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze
gels. Vi/oarde: nog onbekend. 

Aruba 
programma nog niet ontvangen 

Nederlandse Antillen 
programma nog niet ontvangen 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

12 maart: 
Permanente serie (vogels). Drie 
zegels, f 12.-. 
3 april: 
l';///'oof SurPost. Eén zegel, 
f3.50. 
3 juni: 
Tempels van de wereld les zegels 

en een blokje, f 10.-. 
4 juni: 
125 jaar Hindu-immigranten. 1 
zegel, f 2.50. 
8 oktober: 
Upaep-emissie (vooraanstaande 
Surinaamse vrouwen). Twee ze
gels, f 4.-. 
Oktober: 
NVPH-sbow in Den Haag. Onbe
kend aantal 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. 

België 

16 februari: 
Literatuur: Gerard Walschap en 
Géo Norge (2 zegels); promotie 
van de filatelie: het Belgische ko
ningshuis (2 zegels, Leopold III en 
Boudewijn I; woorden 17-1-8 f. en 
32+15 f . / l velletje, Albert II; 
waarde 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 april: 
Natuur: wild uit de Ardennen (vier 
zegels); 75 jaar postzegelhandel 
(1 zegel); 75 jaar Sabena (1 ze
gel); hommage oon René Magritte 
(1 zegel, gemeenschappelijke uit
gifte met Frankrijk). 
4 mei: 
Doa van de Postzegel: E. Struyf, 
sticnter van de vzw Pro-Post [\ ze
gel); Europa (nationale festivals): 
Torhout en Werchter (1 zegel) en 
Festival de Wallonië (1 zegel). 
8 juni: 
Balsporten: kaatsbal (1 zeqel, 
17+4f.),handhold zegel, 
17+4 f.) en voetbal (1 velletje, 
30+7 f.). 
6 juli: 
Toerisme (monumentendagen): 
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: 
Hedendaagse Belgische film: 2 
scènes uit recente rolprenten (2 
zegels); Paleis Muiszech in Worza- " 
wa (1 zegel, gemeenschappelijke ^ 
uitgifte met Polen). _ 
19 oktober: % 
Werelddag van de post (1 zegel); => 
Jeugdfiiotelie: C/uc/rMvon 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). x 
9 november: -^— 
Eeuwfeest Algemeen Belgisch Vak- i 4 9 
verbond (1 zegel); Solidariteit: ' t w 
blindeaeleidehonden (1 zegel, 
17+4 f.); Kerstmis en Nieuwjaar: 
'De Drie Koningen' van Michel 
Provost (1 kortingzegel, 15 f.). 
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Moet deülatelie wel 
van de zolderhamer? 

(en wmris dwmlÈïkiriwagmRjk^) 
'Heeft het verzamelen van postzegels nog toekomst?' Die vraag werd door Ir. P.PJ. Levert uit 
Hoofddorp een jaar geleden In de kolommen van dit blad opgeworpen. De vraag bleek niet aan 
dovemansoren gericht, getuige de hieronder afgedrukte reacties. Moet er Iets aan het 'stoffige 

imago' van de filatelie worden gedaan? Lees. 

'EEN LEEG ALBUM, HET ABC EN HET VERZAMELEN 
KAN BEGINNEN  DAAR KOMEN ZE TOCH VOOR?' 

f 1 en stoffig imago  als we 
r i dat nu maar steeds blij
* J ven herhalen dan gaan 

we nog geloven dat het waar is 
ook. De filatelie van vandaag 
is niet stoffig, dat wordt wel 
bewezen door de vele frisse 
ideeën en verzamelingen die 
ontstaan. De heer Levert heeft 
het over 'een malaise die voor
al veroorzaakt wordt doordat 
de jeugd het laat afweten'. Het 
is wel erg simpel om een even
tuele malaise op de jeugd af te 
wimpelen. De jeugd haakt af 
als ze een jaar of zeventien is 
en komt vaak weer terug als ze 
midden dertig zijn. Dat is in 
onze tijd het geval en dat is 
ook nooit anders geweest. De 
oorzaak van dat afhaken is be
kend: jongeren hebben te wei
nig tijd (meer dan één hobby, 
sportbeoefening, huiswerk 
voor school), twintig tot der
tigjarigen hebben hun geld 
nodig voor het stichten van 
een gezin (huisje, boompje, 
beestje). Het is een beeld wat 
met behulp van marktonder
zoek grondig is onderzocht en 
bevestigd. 
De terugloop van de aanwas 
bij de jeugdclubs is in de eer
ste plaats te wijten aan een te
kort aan jeugdleiders en aan 

~ een gebrek aan jeugdopvang. 
^ De jeugd zelf is onverminderd 
_ geïnteresseerd in het verzame
^ len van van alles en nog wat, 
= inclusief de tijdelijke rages als 
<= Flippo's, voetbalplaatjes, en 
'Z dergelijke. 
™ Geschiedenis als schoolvak is 
^ niet, zoals de heer Levert stelt, 
2 'teloor gegaan'; het vak wordt 
ï alleen in een andere vorm ge

geven: zonder saaie rijtjes jaar
yik tallen. 
I ■" Nog een uitspraak van de heer 

Levert: 'In ZuidoostAzië 
bloeit de filatelie.' Of dit te 
danken is aan aandacht voor 
de landsgeschiedenis is een 

open vraag. Streven naar na
tionaal besef in Nederland? 
We moeten toch Europees, 
grensoverschrijdend denken? 
De opleving in ZuidoostAzië 
zal  net als in andere landen 
het geval is geweest  wel voor
al een kwestie zijn van 'meer 
geld te spenderen hebben'. 
Belangstelling voor vaderland
se geschiedenis is er overigens 
wel degelijk, ook in Neder
land: zie de verzamelingen 
over het koningshuis. De Gou
den Eeuw, onze Hanzesteden, 
de strijd tegen het water en 
vele andere thematische on
derwerpen. 
Dan wordt er gewag gemaakt 
van 'de magere follow up voor 
de jeugd'. Onjuist: nog nooit 
stond de jeugd en jeugdlei
ders zoveel lesmateriaal ter be

schikking als tegenwoordig 
het geval is. (leerboekjes, lees
boekjes, spelmateriaal, diale
zingen) . 
Nog een citaat: 'Zegels van na 
1975 worden door de landen
verzamelaars niet meer verza
meld'. Een merkwaardige uit
spraak, juist nu de moderne fi
latelie in opmars is. Boven
dien een uitspraak die niet 
voor de jeugd geldt. Zij verza
melen juist die laatste jaren. 
De in de ogen van de heer Le
vert 'lelijke zegels' worden 
door de jeugd als 'modern' er
varen. Themaverzamelaars, 
jong en oud, hebben uiter
aard het liefst een afbeelding 
die meteen te herkennen is. 
Wat de rol van de postzegel
handelaars betreft: persoon
lijk kom ik liever in een winkel 
die sfeervol is ingericht. 'On
beperkt snuffelen in postze
gelboeken en literatuur' zie ik 
even niet zitten  helaas zijn er 

onder verzamelaars ook bij 
die 'proletarisch v«nkelen'. 
Behalve de oudere winkeliers 
zijn er tegenwoordig veel 
meer jonge winkeliers in mo
derne winkels, handelaren 
met veel vakkennis die de ver
zamelaar graag willen helpen. 
Toeslagzegels, of ze nu oud 
zijn danwei modern, zijn mooi 
gestempeld moeilijk te vin
den. De vraag ernaar is groot 
en het verkrijgen ervan lastig 
maar dat is nu juist een van de 
vele leuke kanten van onze 
hobby. Gelukkig verzamelt 
niet iedereen gestempeld; de 
jeugd doet het wel, maar niet 
in velletjes van 10  dat is ook 
niet verplicht. 
De jeugd waarmee ik te ma
ken heb (leerlingen van de 
basisschoolgroepen 5, 6 en 
hoger) moet zijn zakgeld ver
delen over diverse hobby's. 
Ruim in het geld zitten ze ze
ker niet en ze zijn dan ook 
ook niet geïnteresseerd in het 
investeren in postzegels. 
Het is nooit raadzaam om een 
album met zegels  of het nu 
dun is danwei dik  mee te ne
men naar de jeugdclub; dief
stal, vocht, beschadigingen, 
en dergelijk bedreigen de col
lectie. Een mancolijstje en een 
catalogus, meer heb je niet 
nodig. 'Bemoeizucht' van 're
gelneven'(?) is beperkt. Al
leen als een jeugdlid wil mee
doen aan een examen voor 
jeugdfilatelist of als hij of zij 
deelneemt aan een tentoon
stelling in de wedstrijdklasse, 
zijn er spelregels. Die regels 
zijn trouwens heel redelijk. 
Het overgrote deel van de jon
geren verzamelt trouwens ge
woon voor zijn/haar plezier: 
vrijheid, blijheid. Termen als 
'regelneven', 'oudemanne
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In 'Philatelie' van november 1996 gooide de heer Levert de knuppel in het hoenderhok; niet iedereen blijkt het met hem eens te zi|n 



'Een leeg album, het abc erbi|, en het 
verzamelen kan beginnen' 

tjesnormen' en 'aderverkal-
king' komen in mijn woorden
boek in ieder geval niet voor. 
Op de 'thematische emissie
planning' die de heer Levert 
bepleit zitten thematische ver
zamelaars echt niet te wach
ten. Jaarlijks verschijnen al de 
meest uiteenlopende gelegen-
heidszegels, dus keuze is er ge
noeg. Bovendien beperken 
thematici zich meestal niet tot 
één land; ze zoeken bij alle 
landen iets voor hun thema. 
De 'souvenirs met een postze
geltintje' die de heer Levert 
voorstelt zijn aan filatelisten 
niet besteed. Mensen die 'de 
gekste dingen' verzamelen zijn 
enkelingen; daar zit geen com

mercieel bedrijf op te wachten. 
Van het op de televisie bren
gen van de filatelie moeten we 
ook geen overspannen ver
wachtingen hebben. De televi
siecursus van de Tros leverde 
maar weinig respons op. Ze
gels en poststukken doen het 
op de tv - die het van bewegen
de beelden moet hebben -
niet zo goed. 
Nog even terug naar de jeugd; 
dit naar aanleiding van de bij 
het artikel afgedrukte foto van 
een klein deel van de stand op 
Fepapost 94 waar ik met veel 
plezier en succes heb gewerkt 
en duizenden kinderen van 
zegels en poststukken heb 
voorzien. De meisjes op de 
foto en de dames van de pre
sentatie De vrouw m de filatelie 
(hoezo, geen dames die post-
zegelen?) hebben een onver
getelijke dag gehad. 'Regelne
ven' waren in de stand niet te 
zien. 
Ook het 'alternatieve album 
met informatie' dat de heer 
Levert voorstelt is niet nieuw; 
zie bijvoorbeeld het Tros-al-
bum uit 1990. Verder kan ie
dere verzamelaar van zijn ei
gen verzamelgebied een los
bladig naslagwerk opbouwen 
met knipsels, kopieën uit tijd
schriften en folders en alle ge
gevens noteren die voor hem 
of haar interessant zijn. 
'Clubs, het moet anders' zegt 
de heer Levert. In zijn woon

plaats Hoofddorp is een bloei
ende en boeiende filatelisten
vereniging actief: met een flo
rerende jeugdafdeling van cir
ca vijftig kinderen en zo'n tien 
enthousiaste jeugdleiders. De 
heer Levert zou daar eens een 
kijkje moeten nemen en dan 
commentaar leveren. Zijn 
voorstel om nieuwe jeugdle
den als 'binnenkomertje' een 
beginnersverzameling ter 
hand te stellen moet ik afra
den. Begin met een leeg al
bum of insteekboek, pak het 
ABC-boekje van JFN erbij en 
het verzamelen kan beginnen. 
Daar komen ze toch voor? Ha
ken ze na een paar jaar af dan 
zou ik in geen geval hun opge
bouwde verzameling kopen. 
Adviseer ze de collectie goed 

op te bergen (verticaal), zodat 
ze als ze dertig of vijfendertig 
zijn de draad weer op kunnen 
pakken. Dat is ook leuk voor 
de dan actieve verzamelaars 
en handelaren, want ze heb
ben een gat van vijftien jaar in 
hun verzameling. 
De jeugd enthousiast te ma
ken voor de filatelie is geen 
probleem. Het recruteren van 
jeugdleiders en het bewerk
stelligen van een positieve be
nadering door de volwassenen 
in de vereniging, dat is veel 
moeilijker. Vandaar dat 
Jeugdfilatelie Nederland zich 
hiervoor inzet en er alles aan 
doet om mensen te begelei
den en van lesmateriaal te 
voorzien. 

J.F.E. Verhoef, Rozendaal 

'OMLAAG MET DIE 
BELACHELIJKE PRIJZEN!' 

/

n de bijdrage van de heer 
Levert mis ik een belang
rijke suggestie: het naar 

beneden brengen van de prij
zen die de handel in rekening 
brengt voor de door verzame
laars zo begeerde postzegels. 
De verhouding tussen kost
prijs en handelsprijs vind ik 
namelijk ronduit belachelijk. 
Ik betaalde onlangs in de win
kel voor een velletje zegels van 
San Marino (nominale waar

de 12000 lire, omgerekend 
ongeveer f 12.50) de leuke 
prijs van f 32.50, twintig gul
den meer dan de zegelwaar
de. En dat terwijl het niet eens 
zeker is dat de handelsprijs in 
de buurt van de catalogusno
tering komt. De kosten van 
een jaarset rijzen zo de pan 
uit. 
Waarom wordt trouwens de 
catalogusprijs als richtprijs 
aangehouden? De belachelij
ke prijzen schrikken de verza
melaar - aspirant net zo goed 
als de gevorderde - af. 

D. Wibier, 's-Gravenhage 

'DE HEER LEVERT ZAL ONZE VERENIGINGSAVONDEN 
BESLIST AFSCHUWELIJK VINDEN!' 

y TT" et bestuur van 'West-
# — * Friesland', een ver-

JL JL eniging met onge
veer tweehonderd leden in de 
kop van Noord-Holland, heeft 
het artikel van de heer Levert 
aandachtig gelezen. Het eer
ste dat opvalt is dat de auteur 
de filatelie afschildert als een 
wel heel stoffig bolwerk van 
oude mannen. Daarna draagt 
hij oplossingen aan om van 
dat imago af te komen. 
Is de heer Levert misschien 
politicus of journalist? Als het 
zijn bedoeling is door sterk te 
overdrijven de discussie op 
gang te brengen, dan heeft hij 
in ieder geval zijn doel be
reikt. Op verschillende pun
ten willen we hem tegenspre
ken, al moeten we eerlijk
heidshalve toegeven, dat wij 
alleen onze eigen 'club' en de 
activiteiten daarvan als voor
beeld kennen. 
Ook bij ons is er sprake van 
een afnemend aantal leden, 
maar om nu te spreken van 
malaise, nee, beslist niet. Het 
aantal bezoekers van onze 
clubavonden blijft vrij stabiel 
op ongeveer eenderde van 
ons ledental. Dat het aantal le
den tussen de 15 en 45 jaar in 

de minderheid is, komt niet 
alleen door het stoffige ima
go, denken wij. Jonge mensen 
besteden hun vrije tijd nu een
maal anders dan de 'oude 
postzegelmannen': gezin, 
sport, cursussen, uitgaan en
zovoorts. En wat te denken 
van werken? Jonge mensen 
hebben vaak een drukke werk
kring! 
Door al die activiteiten blijft er 
vaak weinig geld over voor de 
postzegels; maar dikwijls ook 
door gebrek aan tijd blijft het 
postzegelalbum jarenlang in 
de kast liggen. Pas op latere 
leeftijd gaat men zich weer 
eens in de 'postzegelkunde' 
verdiepen. Wat is dat trou
wens voor een raar woord, 
postzegelkunde? Moet je soms 
gestudeerd hebben om ver
stand van postzegels te heb)-
ben? Laten we het toch ge
woon bij filatelie houden! 
Wat onze clubavonden be
treft: de heer Levert zal ze be
slist afschuwelijk vinden! In de 
aula van een school beginnen 
we altijd met huishoudelijke 
mededelingen. Dan volgt er 
een verloting en daarna een 
veiling. En dat gaat zo al jaren 
en jaren! We hebben de in

druk dat de leden het niet an
ders willen. 
Wat is ons geheim dan? Mis
schien de ongedwongen, ge
zellige sfeer (de bar is de ge
hele avond geopend), de at
tractieve zegels in onze loterij 
en de aantrekkelijke veiling 
die we iedere maand weten te 
organiseren. Verder houden 
we af en toe een minitentoon
stelling van een verzameling 
van één van de leden en ver
kopen we een paar maal per 
jaar een dure zegel of een se
rie voor een kwart van de cata
loguswaarde: de aspirant-ko
per wordt dan door loting 
aangewezen. 
Als we onze leden zouden 
dvringen om - zoals de heer 
Levert voorstelt - zich af te 
splitsen van hun vaste groepje 
en ze de opdracht geven een 
studie te maken van een af
zonderlijk verzamelgebied, 
dan ben ik bang dat we de 
helft van onze bezoekers kwijt 
raken. Fanatieke gespeciali
seerde verzamelaars worden 
vanzelf lid van een studie
groep. 
Maar er gebeurt nog meer in 
onze vereniging: met een 
groep jonge bestuursleden be
steden we veel aandacht aan 
ons eigen clubblad, aan de in
koop van zegels, aan de jeugd
afdeling, aan het verstrekken 

van informatie aan de leden, 
aan het organiseren van ruil
beurzen, het in stand houden 
van rondzending en nieuw-
tjesdienst, het samenwerken 
met andere verenigingen en 
aan het promoten van het the
matisch verzamelen. Voor de 
vrouwen denken we met aan 
koken, handwerken en huis
vlijt! Moderne vrouwen heb
ben wel andere interesses. 
Onze conclusie: gooi niet ge
forceerd het roer om, maar 
blijf als bestuur heel alert en 
luister naar je leden. Gelukkig 
komt de heer Levert ook met 
positievere suggesties, zoals 
'meer publiciteit in de media'. 
Dat lijkt ons dan vooral een 
taak voor de Bond. Wat an-
derssoortig vertier op een " 
clubavond met de partners er- ^ 
bij, ook dat werkt uitstekend. _ 
Onze vereniging organiseert " 
al sindsjaren in december een = 
bingo-avond: een tóp-avond, ^ 
maar wel met veiling, want die 'Z 
willen de leden niet missen! ^ 
De bijdrage van de heer Le- ^ 
vert bevat veel zaken om goed 2 
over na te denken. Maar het ï 
belangrijkste is: een goed en 
gemotiveerd bestuur en leden i OC 
die niet alleen hart hebben ••>" 
voor de filatelie, maar ook 
voor hun vereniging! 

J. Brak, Schagerbrug 
voorzitter West-Fnesland 



'DE WERELD VAN DE FILATELIE IS ZO ONNOEMEUJK 
RIJK - DIE HEEFT GEEN FANTASIETJES NODIG' 

1!l 

f 1 r schijnt nogal wat mis 
Ê~i te zijn met de filatelie. 
* > Er schijnt zelfs heel wat 

mis te zijn, als ik het artikel 
van de heer Levert doorneem. 
Dat wordt nog eens onder
streept met de van sensatie 
druipende kop: De filatelie moet 
van de zolderkamer! Van de zol
derkamer? Van de zolderka
mer? Hmm, wel, mijn groot
moeder had indertijd het een 
en ander op zolder liggen. Al
lerlei fascinerende spulletjes, 
zoals een snuifdoos, een oude 
stoof, een heus spinnewiel, 
maar postzegels... nee. Nu wa
ren er ook in die dagen maar 
weinig vrouwen die postzegels 
verzamelden. Dat is altijd al zo 
geweest. Vrouwen voelen zich 
van nature nu eenmaal meer 
aangetrokken tot het verzame
len van wat voor hun schoon
heid uitstraalt: porselein, kris
tal, aardewerk en dergelijke. 
Wel is het zo dat vrouwen die 
de filatelie als liefhebberij 
hebben gekozen over het al
gemeen tot de trouwste en 
beste klanten van een postze
gelzaak behoren. 
Voor de jeugd geldt eigenlijk 
hetzelfde. Als ik mijn eigen 
schooljaren in herinnering 
roep, dan waren er welgeteld 
drie -jongens! - die belangstel
ling voor postzegels hadden. 
Ik geloof niet dat de belang
stelling groter was geworden, 
als je toen in een postzegel-
winkel autootjes, knikkers of 
bromtoUen had kunnen ko
pen. Ik geloof ook niet dat het 
uiterlijk van de winkel er iets 
toe deed. Wat er wel toe deed 
- en doet! - was hoe je behan
deld werd, of er aandacht aan 
je werd besteed. 
Wanneer ik dan lees 'de com
puter kan helpen om de con-
tacttijd per klant te verminde
ren,' dan vraag ik me af hoe 
het mogelijk is dat iemand die 
meent het goed met de filate
lie voor te hebben er zo'n op
merking uitflapt. Want, waar
de heer Levert, het mag nog 
zo modem klinken (tijd is 
geld, nietwaar), maar verza
melen is geen zakelijk feno
meen. Verzamelen is een lief
hebberij. Dat doe je voor je ge
noegen en dan mag, ja moet 
het tijd kunnen kosten. 
Ter illustratie: ik ken hier in 
het Antwerpse een oude han
delaar. De man is al een eind
je in de zeventig, dus van de 
'stoffige' generatie. Tot z'n 
tachtigste wil hij het volhou
den, vertelde hij me eens. 
'Want, meneer, zie, ik beleef 
er nog zo veel genoegen aan, 
aan het contact met verzame
laars.' Naar zo'n 'stoffig' man
neke, naar zo'n out-dated geval 
zou ik persoonlijk nu juist een 

beginnende verzamelaar stu
ren. Waarom? Simpel. Hij 
heeft de tijd voor zijn klanten. 
Hij runt geen broodjeszaak. 
Inderdaad, die uitdrukking 
'stoffige', daar heb ik knap wat 
moeite mee. Ik heb het voor
recht gehad om in de loop 
der jaren het een en ander 
van de wereld te zien. Zodoen
de ken ik een groot aantal 
postzegelzaken. Ik ken ook 
dat winkeltje wat op bladzijde 
771 is afgebeeld. Nee, dat is 
niet waar. Dat winkeltje be
staat namelijk al sinds jaar en 
dag niet meer. Derhalve heeft 
de redactie het in de context 
van uw betoog vrij ongelukkig 
gekozen. Wel wil de ironie dat 
de firma in kwestie het schrij
nend bewijs is hoe zelfs een fi-
latelistisch imperium door al
lerlei nevenactiviteiten ten 
gronde kan gaan. Dat lag on
getwijfeld niet alleen aan de 

ziet de toekomst er zo slecht 
nog niet uit. Standaardalbums 
bovendien: albums waar je de 
zegels in moet plakken, niet 
schuiven. 
Kijk, en dat is het wat fout is, 
wat al ruim dertig jaar fout is. 
Niet de zolderkamer, niet de 
zogenaamde stoffige winkel
tjes (waar vrijwel altijd beter 
materiaal te koop is dan in de 
neonzaken), maar het postze-
geltjes schuiven. Het postzegel-
tjes schuiven in steeds grotere 
hoeveelheden, in steeds duur
dere albums. Dat en de mo
derne rotzooi, zoals de kunst
matige maximumkaarten, eer-
stedagbladen, eerstedagenve-
loppen en niet te vergeten, 
het lopende-bandwerk van de 
diverse posterijen. Die zaken, 
precies die zaken doen af
breuk aan het imago van de fi
latelie. Want probeer die prul
laria maar eens te verkopen. 
Je krijgt er nauwelijks de prijs 
van het speciaal aangeschafte 
album voor terug. Dat wil zeg
gen, als het al gekocht wordt. 

' stuur een beginnende verzamelaar jwst naar een ouderwetse postzegelwinkel 

heraldieke bijzonderheden, 
de speciale kwartet- en speel
kaarten en wat dies meer, die 
zo'n kwart eeuw geleden Ro
mano House extra cachet moes
ten geven, maar het heeft ze
ker aan de downfall van Gib
bons bijgedragen, waardoor 
het als serieuze postzegelzaak 
tegenwoordig weinig meer 
voorstelt. Het gebrek aan vol
doende deskundig personeel 
maakt een schriftelijk bod op 
hun - eens zo solide veilingen -
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zelis tot een groot risico. Het 
is nu in feite weer wat het eens 
in hoofdzaak was: een uitge
verij van filatelistische artike
len. Maar wel een uitgeverij 
met vertrouwen in het oor
spronkelijke postzegelverza-
melen, want hoe curieus: de 
ironie wil tevens dat Gibbons 
met de heruitgave van de be
faamde Impenal-?iVouTas uw 
stelling volkomen weerlegt. 
Als er een markt blijkt te zijn 
voor twee albums die samen 
ruim 600 gulden kosten, dan 

En dan, meneer Levert, dan 
mag je met allerlei nieuwe 
gimmicks aan komen zetten, 
dan mag je proberen de boel 
met een 'toevallig' foutdrukje 
te belazeren, maar de persoon 
die eenmaal een dergelijke er
varing heeft meegemaakt is 
voorgoed afgekickt. 
Voor een deel ziet u dit geluk
kig zelf ook in. Uw opmerking 
over de velletjes van tien is te
recht en niets te vroeg. Meer 
en meer posterijen schijnen te 
denken, hee, wat ze al jaren 
en jaren in landen als Japan 
en Joegoslavië doen, dat kun
nen wij ook. Dat kunnen wij 
nog beter, nog winstgevender. 
Een beetje reclame, vertellen 
hoe uitzonderlijk het is. Wat 
fantastisch om zo'n compleet 
velletje te bezitten en... kassa! 
Jawel, kassa, en een voortdu
rend legere portemonnee 
voor die verzamelaars die het 
nog krampachtig volhouden. 
Nog niet zo lang geleden pro
beerde Indonesië de devie

zenpot te spekken met allerlei 
overbodige uitgiften. Na de 
beruchte rode en zwarte op
drukken vond melkkoe Ne
derland het eindelijk genoeg 
en werd eendrachtig besloten 
niet langer als sponsor voor 
dat soort rommel op te tre
den. Het lijkt me zo langza
merhand dringend noodzake
lijk die houding ook toe te 
passen op het beleid van onze 
eigen tante Pos. Tante toont 
de laatste jaren wat te veel 
wanordelijke trekjes. Tante 
zou daarom, voor ze ons hele
maal uitkleedt, misschien 
eens onder curatele gesteld 
moeten worden. Nu mogen 
we vanwege haar dwaasheden 
weer 37 gulden betalen. Zeven
endertig gulden! voor een sup
plement. Daar kun je een heel 
standaardalbum voor kopen 
en daarna beginnen met ge
woon gestempeld te verzame
len. 
Een ander door u aange
bracht punt en dat in principe 
zeker de moeite waard is: be
paalde veilingopbrengsten in 
'Philatelie' opnemen en van 
commentaar voorzien; iets wat 
trouwens in veel buitenlandse 
postzegelbladen al het geval 
is. Maar veilingrecorrfi vind ik 
niet zo'n goed idee. Want de 
door u voorgestelde rubriek 
behoort vooral de doorsnee
verzamelaar aan te spreken. 
Ter verduidelijking: op een 
recente veiling van Rietdijk 
kwam op zegels van één tot 
twee kwartjes catalogus een 
heel mooi aanbod rondstem-
peltjes onder de hamer. De 
opbrengsten van een aantal 
van deze kavels vermelden 
lijkt me zinvoller. Het gaat 
hier namelijk om zegels die ie
dereen wel in zijn of haar ver
zameling heeft. Van dergelij
ke voorbeelden zal veel eerder 
een stimulerende werking uit
gaan dan wéér een topop-
brengst van een voor het gros 
van de verzamelaars onbereik
bare zegel. Het zal de verza
melaars er toe brengen in een 
winkel of op een beurs eens te 
letten op stempels - toch het 
meest intrinsieke aan het be
grip postzegel. 

Hetzelfde verhaal geldt voor 
een Willem III, enige tijd gele
den bij Wiggers de Vries ge
veild. Een hoekstuk, derde 
plaat, lichtblauwe kleur, geen 
bijzondere afstempeling, taxa
tie 300, opbrengst 620 gulden. 
Naar mijn smaak aan de hoge 
kant, maar dat doet niet ter 
zake. Wat wèl ter zake doet is 
dat de koper er over tien jaar 
nog steeds met plezier naar 
kijkt, want hij of zij heeft een 
waar kabinetstukje gekocht. 
En - iets dat wellicht nóg meer 
ter zake doet - het is het beste 
bewijs dat kwaliteitgericht ver
zamelen loont. Ook dat mag 
wel eens tot uiting komen. 



De jeugd heeft veel begeleiding broodnodig, want: 'bij een voetbalclub kun je ook niet 
het wilde weg een balletje gaan trappen 

Ik heb nu twee Nederlandse 
voorbeelden gekozen. Ik had 
met hetzelfde gemak twee bui
tenlandse kunnen kiezen. 
Neem Zweden. Wat een ver
scheidenheid aan schitteren
de stempels kent dat land 
niet. En het merendeel nog 
tegen een zeer billijke prijs 
ook. Of de eerste emissie van 
Oostenrijk: kleurnuances, 
druk, je kunt er bij wijze van 
spreken de rest van je leven 
mee vullen. 
Ik zet dit alles op papier, 
meneer Levert, om te tonen 
hoe rijk, onnoemelijk rijk de 
wereld van de filatelie is - dat 
heeft, hoe positief bedoeld 
ook, geen fantasietjes nodig. 
Veel van uw voorstellen zijn 
overigens al elders beproefd. 
De Australische Seven Seas-2\-
bums bevatten een schat aan 
informatie over de uitge
brachte zegels en sedert 1981 
geeft Australië jaarboeken uit. 
Prachtige boeken, waarschijn
lijk het beste op dat gebied, 
met pagina's vol tekst, maar 
een collector's item zijn ze nooit 
geworden. Dat kan ook niet, 
want qua verzameling valt 
niets meer aan toe te voegen. 
Het is allemaal kant en klaar, 
[e pakt zo'n boek op, je bla
dert het door, leest het en legt 
het weer terug in de kast. Het 
is in feite dan ook veel meer 
iets datje cadeau geeft. Presen
tation Year Book zou daarom 
een betere benaming geweest 
zijn. 
Wel ben ik het roerend met u 
eens dat PTT Post bij zijn uit-
giftebeleid wat thematischer 
gericht mag zijn, maar dan 
graag met de nadruk op de ei
gen flora, fauna, geschiedenis 
en cultuur. En ook graag met 
duidelijke ontwerpen en alsje
blieft, vrij van ergerlijke mis
sers. Als ik terugdenk aan de 
korftjalzegel uit 1978: wat een 
kans voor open korf werd daar 
verknoeid. Een puur Neder
landse sport, bij mijn weten 
ook de enige, van origine ge
mengde sport. Wat vind je er 

op de zegel van terug? Niets, 
totaal niets. Leerzaam, echt 
reuze leerzaam voor buiten
staanders en buitenlanders... 
Heel wat minder gechar
meerd ben ik van uw idee van 
een postzegelwinkel annex fi-
latelistische bibliotheek. Lite
ratuur is natuurlijk een must 
en die vinden we inderdaad te 
weinig in postzegelzaken. 
Maar wat u voorstelt... ik denk 
dat dan zelfs de meest gedul
dige handelaar er de pincet 
bij neer zal gooien, gezien de 
tijd die er in gaat steken. Wel 
kan het mogelijk aanbeveling 
verdienen boeken en naslag
werken op commissiebasis 
door de handel te laten verko
pen. Wat dat betreft, het 
woord is aan de Bond en de 
diverse andere uitgevers. Als 
ze er iets in zien kan een Bijle-
veld misschien zijn provincies 
nog eens afmaken en kan de 
noeste arbeid van Wassenaar 
onder een breder publiek be
kend geraken. 
Tenslotte uw opmerkingen 
over de jeugd. Kijk, ik vind het 
wel goed dat er regels worden 
onderwezen. Ik vind uw uit
spraak 'regelneven' dan ook 
zeer denigrerend. Ik ken een 
aantal jeugdleiders en ik moet 
zeggen, ik bewonder hun ge
duld, tact en toewijding. Ik 
zou het zelf niet kunnen op
brengen. Bekijk het eens zo, 
meneer Levert, wanneer je lid 
wordt van een voetbalclub 
kun je ook niet in het wilde 
weg een balletje gaan trappen. 
Als je dat wilt moetje geen lid 
van een club worden. Maar 
goed, u denkt dat het de 
jeugd afschrikt, die regels, ik 
denk het niet. Ik denk dat het 
merendeel waarachtig wel in
ziet dat hetgeen ze verteld 
wordt geen 'ouwe zakken'-be-
moeizucht is, maar bedoeld is 
als leiddraad. Een leiddraad 
die ze wijzer maakt, die ze 
meer inzicht in de materie 
geeft. Th. Roelvink, 

Berchem (België) 

Catalogus China 1998 
IS (eng.) catalogus Volksrepubliek China 1998,150 biz kleur (maart) 29,50 
Chang (eng.) handboek stempels China 1872-1949 editie 1996 743 bIz. 175,— 
Gibbons (eng.) semi-spec. catalogus China & Taiwan 1872-1997 (maart) 79,80 

catalogus Kanaallellanden & Isle of Man 1998 35,80 
van Wilgenburg (ned.) speciale catalogus plaatfouten Nederland 1998 29,75 
Cockrill (eng.) handboek KNSM (scheeps-stempels) 1856-1981 56 bIz. 32,50 
handb. KPM 1891 -1941 met Java-China-Japan-Lijn tot 1970 60 bIz. 32,50 

ACS (eng.) catalogus Nieuw Zeeland 1998 63 bIz. kleur 19,50 

OFK (eng./noors) speciale catalogus Noorwegen 1998 ca. 385 bIz. kleur 90,— 
SBK (duits) catalogus Zwitserland/Liechtenstein 1998 610 bIz. kleur 37,50 
Henke (duits) speciale cat./handboek Oudduitse Staten 19961016 bIz. 250,— 
Afinsa (port.) spec. cat. Portugal/Azor/Mad./ Macau 1998 376 bIz. kleur 47,50 
Edifil (spaans) speciale catalogus Cuba 1855-1996 341 bIz. 115,— 

Wereldcatalogus Treinen 1998 
79,80 
4 9 , -
16,50 

7 9 , -
7 5 , -

Glbbons (eng.) wereldcatalogus spoorwegen 1998 ca. 350 bIz. 
Inpeg (ned.) wereldcat. treinen op zegels 1996 2 delen 164 bIz. 

wereldcat wielrennen & fietsen op zegels 1996 48 bIz. 
Yvert (frans) wereldcat Olympische Spelen deel 1: Zomerspelen 

352 bIz. 
DMG (duits) wereldhandboek luchtvaartmotieven op zegels (1994) 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per 100 5,50 per 1000 50,-

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

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

85/117 mm per 100 8,— per 1000 70,-

115/160mm perlOO 11,—perlOOO 105,-

120/180 mm per 100 15,— per 1000 140,-

130/200 mm per 100 15,— per 1000 140,-

165/215 mm per 100 20,— per 1000 170,-

Hoekstroken doorzichtig en 
zelfklevend - voor het vastzetten van 
brieven, blokken, kaarten, foto's. 
100 stuks ƒ 7,—; 
Aanbieding 1000 stuks 5 0 , -

Aanbiedingen: 
GLASHELDERE HOEZEN kunststof, weekmakervrii 
107/150 mm (briefkaarten) per 100 (adviesprijs 22,-) 17,50 
118/170 mm (enveloppen) per 100 (adviespri|s 22,-) 17,50 
118/220 mm (lange brieven) per 100 (adviespri)S 25,-) 21 ,— 

KLEMSTROKEN zwart of glashelder 
Ongesorteerde stroken 50 gram (adviesprijs 7,90) 7,— 
Ongesorteerde stroken 200 gram (adviesprijs 28,50) 25,— 
Ongesorteerde stroken 500 gram (adviesprijs 59,—) 50,— 

Aanbiedingen zijn geldig tot 31 maart 

Supplementen 1997 • wij leveren aHe merken 

Orders tot ƒ 150 , - plus ƒ 6 , - verzendkosten. Orders tot ƒ 5 0 , - en 
levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. 
Prijsv^ijzigingen voorbehouden. Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 125.34.14 - Bank ABN/AIVIRO 47.36.54.717 

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

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



BREDENHOFDE BERMPOSTZEGELIMPORT 
■iiHiip*iP*«M"VPHHH|IMIIi iPii l l l i l*^^ 

Bovenstraat 286a, RotterdamUsseimonde • Postbus 471,3100 AL Sdiiedam • lelefbon (010) 482.6725 • lelefax (010) 479.7065 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. Maandag is 

de winkel gesk>ten. Bestelling op gito/bankoverschrijving is vokioende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

Verzendkosten f 7,50. Rembours f 12,50. Boven f 200,= geen verzendkosten. 

1 

Ltyetttiyrni insteekboeitêii ny sfuRtprüEen 

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

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

16 BIzwit 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
64 BIzwit 

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

normaal 

11,25 
21,00 
33,75 
43,50 

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

l x 

10,50 
16,75 

26,50 
29,00 

13,50 
21,50 
29,00 
38,00 

3 x 

10,00 
15,75 

24,50 
27,50 

12,50 
20,50 
28,00 
36,00 

5 x 

10,00 
15,00 
23,00 
26,25 

12,00 
19,25 
27,00 
34,00 

10 X 

9,50 
14,00 
22,00 
24,50 

11,25 
17,75 

26,00 
32,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO BROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 
1 kilo BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU ƒ 32,50 

NU ƒ 115,00 

NU ƒ 37,50 

NU ƒ 135,00 

BALEN-B/tteN-BALEN-BÄl»i-BALEN-BALEN-BALEN 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL ƒ 180,00 
9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL ƒ 300,00 
9 KILO MISSIE WRiVD NORMAAL ƒ 400,00 
9 KILO MISSIE ZWrrSERLAND NORMAAL ƒ 400,00 

N l P i r i S O , 0 0 
NU ƒ 250,00 
NU ƒ 3ee,«o 
NU ƒ 350,00 

LAND OMSCHRIJVING 
Afrika veel landen leuke mix 
Australië groot assortiment met '97 
België groot assortiment veel '97 
Canada enkel papier met '97 
Denemarken goede sortering met '97 
Duitsland veel nieuw veel'97 
Duitsland grote sortering met nieuw hoge waarden en toeslag 
Duitsland hoge waarden frankeerzegels kleinformaat 
Engeland alti|d met de nieuwste geen kerst 
Engeland greetings veel loren met '97 
Engelse geb leuke mix met nieuw 
Faroer leuke sortering moeili|k 
Finland leuk met boek|eszegels veel '97 
Flora en Fauna veel dieren en bloemen leuk 
Frankrijk meest '96 zeer moeili|k iets '97 
Groenland zeldzaam mooi zeer schaars 
Japon leuke mix met nieuw 
Kanaaleil &Man groot assortiment lastig 
Luxemburg groot assortiment iets nieuw 
Namibië veel motief en hoge waarden 
Nederland grote ass met toeslag 
Nederland alleen toeslag veel |aren leuk 
Nieuw Zeeland kort geknipt met veel '97 
Oostenri|k veel nieuw met iets '97 
Papua New Guinea veel motief leuk 
Scandinavië leuk met kleine landen 
Spanie laatste loren iets '97 
USA leuke mix meest 32c zegels 
Wereld veel landen leuk 
West Europa veel landen met nieuw 
IJsland grote sortering met hoge waarden 
Zuid Afrika grote sortering iets '96 
Zweden veel gevraagd met '97 
Zwitserland grote sortering met nieuw en toeslag 
Zwitserland alleen toeslag met hogere waarden 

100 gr 
19,50 
12,50 
18,50 
24,00 
14,50 
15,00 
22,50 
22,50 
11,00 
29,50 
18,00 
120,00 
15,00 
30,00 
52,50 
175,00 
30,00 
25,00 
30,00 
25,00 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
32,50 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 
20,00 
67,50 
14,00 
15,00 
17,50 
37,50 

250 gr 
47,50 
27,50 
40,00 
55,00 
32,50 
35,00 
52,50 
47,50 
25,00 
72,50 
42,50 

35,00 

125,00 

30,00 
67,50 
60,00 

75,00 
55,00 
50,00 

40,00 
47,50 
160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

50,00 

60,00 
67,50 
95,00 

45,00 

65,00 

55,00 

140,00 
105,00 

75,00 
90,00 
310,00 

65,00 
75,00 
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SBFE "dual blanko" 
Eén systeem voor al uw variëteiten! 
=> Verzameling naar eigen inzicht opzetten. 
=> Achterzi jde van uw zegels kunnen bli jven beki jken. 
=> Klemvast weekmakervri j fol ie, veil ig en beschermend. 

Safe Dual Blanko bladen (folieblad met chamois kleurig onderblad) 
verkrijgbaar in een veelzijdigheid van 22 variaties, per los blad ƒ 3,25 
in pak van 5 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad ƒ 2,90 

Grijze of zwarte onderbladen tegen meerprijs los ƒ 0,95 
In pak van 10 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad ƒ 0,85 
Bestelnummers zie verkri jgbare grat is folder. 

SHPE VefkiIJgbaar bIJ ledere postzegelhandel. 
Voor Infonnatle en uitgebreide SAFE folder: 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG Bottenlaiii, Tel. 010-4143077»Fax 010-4149499 

Europa van 1845 
Albanië 

Batlisclie Staten 

België 

Bulgarije 

Duitsland 

Frankrijk 

tot 1945! GRATIS PRIJSLIJSTEN! 
Griekenland 

Hongarije 

Italië 

Joegoslavië 

Oostenrijk 

Polen 

Portugal 

Roemenië 

Rusland 

Scandinavië 

Tsjecho Slowakije 

Zwitseriand 

Elke lijst bevat postzegels van klassieken tot 1945, geprijsd door 

* * , * , en O. Ook variëteiten, misdrukken, proeven, poststempels, 

postgeschiedenis, belastingzegels, telegramzegels, literatuur. 

J. BAREFOOT LTD 
P.O. BOX 8 YORK Y03 7GL ENGLAND 

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 
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POSTZEGELGROOTHANDEL SMTTS PHILATrrv 
W i j hebben een grote voorraad verzamelingen, partijen, dozen 

en restanten, alle zeer scherp geprijsd en ook zeer geschikt voor (semi) 
handelaren/wederverkopers, prijsniveau 2 tot 7 cent per franc. 

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

Elke 3 maanden geven v/ij 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. 

Vraag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

Smit'- Philaielv / ^ S K Openingsti|den: 

(iC^tm donderdas en vrirdag van 

^W 11.00 uur tot 16 k) uur 
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NEDERLAND 
Nieuw ' luchtpost'blad 
De term 'luchtpost' komt 
in het vocobulaire van 
PTT Post niet meer voor. 
Sinds 1 januari zijn er 
/oor zendingen naar 
iet buitenland twee 
nieuwe categorieën: Pri
ority en Standard, voor 
zendingen met een nor
Tiale, respectievelijk 
ange overkomstduur. 
Het aloude luchtpost
Diadis daarom vervan
3en door een Priority
plad. Voor de prijs van 
■ 1.30 is zo'n blad ge
schikt voor verzending 
laar alle bestemmingen 
er v/ereld. 
Het Pr/on'/yblad is met
sen in vier versies uit
gebracht; de llolland 
Vomof/'onontwerpen 
'on Ruud van Empel 
zie het juli/augustus
lummer van 1997). 
vaarvan er op 1 juli 
1997 slechts één als 
uchtpostblad aan het 
oket kwam, zijn nu dus 
alle vier beschikbaar in 
ïen iets gewijzigde 
'orm: 

3. (hoofdkleur rood): 
zelfportretten van Rem
jrandt en Van Gogh 
JIUS een Rietveldstoel; 

b. (groen): stormvloed
kering Oosterschelde, 
molens Kinderdijk, 
standbeeld Ir. Lely; 
c. (blauw): oude kaart 
van Nederland, KLM
vliegtuig, sleepboot van 
Smit Internationale; 
d. (geel): huizen aan de 
Zaanse Schans, tegelta
bleau met tulpenmotief, 
beschilderde klompjes. 

Als we het nieuwe gele 
Pn'orifyblad vergelijken 
met het gele luchtpost
blad van 1997 (Geuzen
dam nummer 33) vallen 
de volgende zaken op: 
 de uitgespaarde tekst 
aerogramme is vervan
gen door de tekst aero
gramme/priorityblad, 
gedrukt in okergeel 
 daaronder is een wit 
label uitgespaard met de 
tekst priority/prioritaire 
in blauw 
 de tekst luchtpostblad 
(open letters, okergeel) is 
verdwenen 
 het gebruikte papier is 
duidelijk witter 
 het geel is wat fletser, 
met name in het zegel
beeld 
 de spelfout op de ach
terflap is gecorrigeerd: 
moistering is moistening 
geworden. 

TARIEF NIEUW, STUKKEN 
NIET 
Op 1 januari 1998 zijn 
de tarieven voor aanteke
nen, aantekenen met 
waardeaangifte en ex
prespost alle met 50 cent 
verhoogd. Bij de voorge
frankeerde enveloppen 
voor deze diensten gaat 
het om 'Frankering be
taald' stukken, maar dat 
verhinderde niet dat op de 
voorzijde van het opge
plakte verzendbiljet van 
de eerste twee diensten 
wel degelijk de verzend
kosten werden vermeld. In 
1997 was dat respectieve
lijk f 12.50 (aantekenen) 
en f 16.50 (aantekenen 
met waardeaangifte). In 
de Tarievengids 1998 van 
PTT Post worden bij deze 
enveloppen nog steeds 
dezelfde prijzen vermeld; 
voorlopig hoeven we op 
dit gebied dus geen nieu
we postwaardestukken te 
verwachten. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Brazilië 
Bij de kaart ter gelegen
heid van het pauselijk 
bezoek aan Brazilië die 
we in december meld
den, ging het inderdaad 
om een voorgefrankeer
de briefkaart; we beel
den hem hierbij af. De 
oplage was 29.000 
stuks, de prijs 65 c. 
Verder ontvingen we een 
briefkaart met als thema 
'60 jaar UNE' (nationale 
studentenbond), versche
nen op 2 juli 1997. De 
oplage van deze kaart 
was kleiner: slechts 6.000 

Deze envelop kost 
NT$ 13. en wijkt af van 
de vorige oplage doordat 
boven net zegelbeeld een 
fosforbalk is aangebracht, 
zodat de envelop machi
naal gestempeld kan wor
den. 

Denemarken 
Bij de emissie '100 jaar 
Deense Federatie van 
Vakverenigingen' werd 
op 22 januari 1998 een 
briefkaart uitgebracht met 
in het zegelbeeld 
(3.75 k.) en op de keer
zijde van de kaart (foto 
van een vakbondsoptocht 

stuks; de prijs bedroeg 
ook 65 c. 

China (Taiwan) 
De eerste Chinese brief
kaart verscheen op 1 ok
tober 1897. Aan dit feit 
werd op 24 december 
1997 aandacht besteed 
door de uitgifte van een 
herdenkingsbriefkaart. 
Het zegelbeeld toont de 
mandarijneend uit de 
postzegelemissie 'Geluks
dieren'; de kaart, in verti
caal formaat, kost 
NT$ 2.50 en werd uitge
bracht in een oplage van 
200.000 stuks. 

Op 15 januari 1998 ver
scheen een nieuwe opla
ge van de Domestic 
Prompt Delivery Stamped 
Envelope met in het zegel
beeld net hert uit de post
zegelemissie 'Geluksdie
ren'. 

met als inzet het vergrote 
zegelbeeld) aandacht 
voor de jubilerende orga
nisatie. De kaart heeft het 
nummer CP21 en kost 
4.75 k. 

Finland 
Voor verzamelaars van 
het thema 'Rode Kruis' 
zijn de Finse kaarten met 
particuliere bijdruk mis
schien de moeite waard. 
Het gaat om geïllustreer
de briefkaarten en enve
loppen die voorzien zijn 
van een speciaal zegel
beeld, waarin het welbe
kende symb)ool duidelijk 
naar voren komt. Door 
gebrek aan informatie is " 
riet ons niet mogelijk om ^ 
compleet te zijn, maar we _ 
noemen enkele redelijk ~ 
recente uitgiften. = 
 SPR 40: grootformaat ^ 
briefkaarttport betaald) Z 
met bloemenmotief, uitge ~ 
geven omstreeks juli ^ 
1997 in twee uitvoerin 2 
gen, namelijk Priority äc 
voor Scandinavische en 
Europese bestemmingen Hflft 
en Par Avion voor de rest ' ■ • 
van de wereld. De kaart 
kostte 10 m. Waarschijn
lijk bestaat deze kaart 
met allerlei verschillend 



geïllustreerde beeldzij
den; hetzelfde motief 
werd cx)k gebruikt voor 
een envelop met kaart 
(verkoopprijs 18 m.); 
SPR 4 1 : Kerstmis 1997 
met in het zegelbeeld de 
goudvink en op de keer
zijde een nostalgisch win
terlandschap met arreslee 
(6.50 m.). idem als enve
lop met kaart; 
SPR42: Spec/o/G/frSe/; 
een grootformaat envelop 

"aeeld Wolken) met 
kaart. 

Eveneens een particuliere 
uitgifte ter gelegenheid 
van Kerstmis 1997 is de 
briefkaart van de MLL 
(het Mannerheim Kinder
genootschap), met een 
engel in het zegelbeeld 
en diverse genummerde 
illustraties op de keerzij
de. 

Frankrijk 
Een voetbal in een spe
ciale voorgefrankeerde 
verpakking  de creativi
teit van La Poste kent 
geen grenzen als het gaat 
om het ontwikkelen van 

GroohBrittannië 
Een nieuw product van 
/?oyo/Mo//kwam uit op 
16 september 1997: vijf 
verschillende Air Cards. 
Het gaat hier om grootfor
maat dubbelgevouwen 
postbladen van dun kar
ton met een zelfklevende 
plakrand. De adreszijde 
laat hetzelfde zegelbeeld 
zien als dat van de nor
male luchtpostbladen 
(Machinkopje in licht
blauw met First Class
aanduiding), de keerzijde 
is verlucht met moderne 
werken van de kunstschil
der Craigie Aitchison. 

Onze persoonlijke favo
riet is Liquorice Allsorts 
Stilllife, een stilleven met 
Engelse drop. 
Jammer genoeg gaat bij 
het openen van een Air 
Cara iets van de afbeel
ding verloren, doordat de 
ontvanger de randen van 
het poslblad moet af
scheuren. 
De term Air Card kan 
trouwens verwarring ver
oorzaken: vroeger werd 
dit soort postblad met af

sar 97, die werd gehou
den van 11 tot en met 15 
oktober 1997, ging ge
paard met de uitgifte van 
een Indonesische prent
briefkaart (keerzijde: jon
gen op karbouw) voor de 
prijs van 500 r. 

Namibië 
Twee nieuwe uitgiften ver
schenen eind 1997 in 
Namibië: 
 een briefkaart [Inland 
Standardised Postage), 
ontworpen door Christine 
Marais met als thema de 
woestijnplant Weh/itschia 
mirabilis. Het ontwerp 

■1 W ! ä 

nieuwe postwaardestuk
ken. Onder de naam Di

//foof zijn exemplaren van 
de officiële WKvoetbal 
voor France 98 te koop in 
een kleurige kartonnen 
doos, die voorgefran
keerd is voor verzending 
uit Frankrijk naar alle be
stemmingen ter wereld. 
Dit volumineuze post
waardestuk is verkrijg
baar sinds 4 december 
1997; de actie loopt tot 
en met 31 juli 1998. De 
prijzen voor de verschil
lende bestemmingen zijn 
als volgt: Frankrijk 
195 f.. Overzeese ge
biedsdelen 200 f., Euro
pese Unie en Zwitserland 
210 f., rest van de we
reld 245 f. 

scheurbare randen in 
GrootBrittonnië een Letter 
Card genoemd; het eerste 
verscheen in 1892, het 
laatste in 1981. De term 
Royal Mail Air Card werd 
in 1993 gebruikt voor 
twee series van vijf geïllus
treerde briefkaarten (Lon
den en Stratfordupon
Avon). 
De nieuwe Air Cards wor
den verkocht voor 99 p. 
per stuk of voor £ 4.50 
per setje; in het laatste ge
val is een enquêteformu
lier ingesloten waarop de 
gebruiker zijn mening kan 
geven over het nieuwe 
postwaardestuk. 

Indonesië 
De tentoonstelling Makas

voor de kaart is geheel uit 
de hand getekend; groe
ne druk op wit papier; 
 een luchtpostblad in 
vierkleurendruk met ver
schillende foto's van land

schapsschoon uit Nami

bië, onder andere de Sos

susvlei na de regenperio

de van februari en Etosba 
National Park. 

Rusland 
In Rusland verschenen 
drie enveloppen voor het 
binnenland (formaat DL, 
waardeaanduiding 'A'), 
speciaal bestemd voor het 
verzenden van nieuw
jaarswensen. De afbeel
dingen tonen linksonder 
respectievelijk een nieuw
jaarswens tussen slingers 
en confetti, dennetakken 
in de sneeuw en een kerst
mannetje met een kot. De 
laatste twee enveloppen 
zijn voorzien van een klep 
met zelfklevende strook
ze werden vervaardigd in 
Frankrijk. Uitaiftedatum: 
oktober 1997. 

Vier enveloppen binnen
land (klein formaat, waar
deaanduiding 'A') ver
schenen in november 
1997. Illustraties: 1. lie 
Congres van de Bond van 
Russische Filatelisten. 2. 
nieuwjaarswens, 3. kerst
boom, 4. mand met pad
destoelen. 

De laatste t//ee envelop
pen zijn weer van Franse 
makelij; in tegensteling tot 
de Russische enveloppen 
hebben ze een rechte 
sluitklep met zelfklevende 
strook. Ze zijn bovendien 
vervaardigd van ander 
papier en ook de layout 
van de achterzijde is af
wijkend. 

De verkoopprijs van deze 
enveloppen bedroeg 
1500 r.; het tarief was 
op dat moment 950 r., 
zodat de Russische con
sument dus een relatief 
forse prijs voor het pa
pier betaalt. 

In een oplage van 
40.000 exemplaren ver
scheen op 5 november 
1997 een briefkaart ter 
gelegenheid van de hon
derdste geboortedag van 
Maarschalk I.Ch. Ba
gramjan (18971982). In 
riet zegelbeeld (650 r.) 
en links op de briefkaart 
zien we portretten van 
deze zwaar gedecoreer
de Sovjethefd. De prijs is 
1400r. 

Verenigde Naties 
Het voorlopige program
ma van de postadminis
tratie van de Verenigde 
Naties vermeldde voor 
13 februari de volgende 
uitgiften: 
 briefkaarten in de 
waarden 21 en 50 c. 
(New York); 0.70 en 
1.10 f. (Geneve) en 
6.60 s. (V/enen); 
 een envelop in de 
waarde 13 s. (Wenen). 

Zweden 
Het Zweedse Postmuseum 
heeft het formaat van zijn 
briefkaarten gewijzigd. 
Op 20 oktober verscheen 
een briefkaart in het for
maat 14.5 bij 14.7 cm 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling 'Pakjes en 
pakketten in grote hoe
veelheden'. tTet royale 
zegelbeeld  met als in
schrift 'Brief binnenland' 
en de landsnaam  toont 
een meisje dat op een 
stapel pakketten zit. Op 
de keerzijde zien we een 
afbeelding van een dame 
die uit een postkoets een 
pakje krijgt aangereikt. 
De kaart is in twee ver
sies uitgebracht: als ge
wone briefkaart en als 
uitnodiging voor de ope
ning van de tentoonstel
ling; beide kosten 10 k. 

Paket i 
länga banor 

mfm>mi*irUtT UISM 
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\USTRALIE 
legendarisch 
^et als vorig jaar begint 
\ustralië het nieuwe jaar 
net de verheerlijking van 
3en legendarische land
jenoot. Wie dat is werd 
DOS bekend gemaakt op 
21 januari, de datum 
^an uitgifte - te laat om 
vermelding van de qeluk-
cige nog in deze aneve-
ing van de rubriek 
V/euwe postzegelboek-
es mogelijk te maken. 
:r verschijnt van deze 
3missie ook een postze-
jelboekje, met daarin 
waalf zelfklevende post
zegels van 45 c. 

Zocoseilanden 
Champagnekleurige ro
zen 
Zhampagnekleurige ro
zen en gouden harten 
zijn te vinden in het 
venszegelboekje van de 
Zocoseilanden. Het is het 
Jerde boekje van dit ge-
3ied. Eerder, in 1 990 
verden twee kerstboek-
es uitgegeven. 
3e inhoud van het nieu-
ve boekje bestaat uit tien 
zelfklevende zegels van 
sik 45 c. 

Denemarken 
/ 00 jaar vakbeweging 
fer gelegenheid van het 
seuwfeest van de Deense 
vakbeweging verscheen 
3p 22 januari een serie 
jostzegels van vier 
vaarden. Twee speciale 
jostzegelboekjes bege-
eiden de serie: het ene 
net tien zegels van 
i.75 k. (Deense vakbe-

373()kr ' 

)e beide nieuwe Deense post-
egelboekjes van 22 januari 

veging) en het andere 
net tien van 5.00 k. 
bond van Deens winkel-
sn kantoorpersoneel). De 
>oek|es zijn nummer 92 
in 93 in de reeks specia-
3 postzegelboekjes. 

'rankrijk 
')ag van de Postzegel 
Dpnieuw is een oude 

emissie onderwerp van 
een een nieuwe Franse 
uitgifte. Elke Frankrijk 
verzamelaar kent de tri
logie Blanc, Mouchon en 
Merson: de emissies zijn 
genoemd naar hun ont
werpers. 
Dit jaar is Blanc aan de 
beurt. Bij de uitgifte hoort 
opnieuw een postzegel
boekje, net als in 1906 

een grootformaat boekje 
met daarin in woord en 
beeld het verhaal van de 
vijftig huwelijksjaren van 
de Britse vorstin en haar 
gemaal de hertog van 
Edinburgh. Er zijn diver
se foto's van de koningin 
op bezoek in Guernsey 
in het boekje te vinden. 
Her Majesty bezocht het 
eiland viermaal. 

(20 p.), de Regenf dub
beldekker, circa 1934-
37 (24 p.), de Dennis 
Lancet, circa 1930 
(31 p.),de/.ex/anc/Pt5C 
Lion, circa 1947 (37 p.), 
de Morris Bus, circa 
1 9 5 8 ( 4 3 p . j e n d e ï ï t a n 
TD4 dubbeldekker, circa 
1960 (63 p.). 
De geschiedenis van het 
busvervoer op Jersey in 

Kaft en inhoud van Frankri|ks boek|e Dag van de Postzegel 

trouwens, want het aller
eerste boekje van Frank
rijk verscheen toen met 
als inhoud veertig zegels 
van 5 c. in het type-Blanc. 
Het boekje van dit jaar 
bevat vier zegels van 
3.00 f. en drie van 
3.00-^0.60 f (de toeslag 
is ten bate van het Rode 
Kruis), zodat de ver
koopprijs van het boekje 
op 22.80 f. komt. 

Ronde postzegels in 
boekje 
Frankrijk volgt op 3 
maart het voorbeeld dat 
Nieuw-Zeeland tien jaar 
geleden gaf: toen ver
schenen daar ronde 
postzegels met een af
beelding van een kiwi. 
De Franse ronde postze
gel, die ter gelegenheid 
van het wereldkam
pioenschap voetbal ver
schijnt, zal ook in een 
boekje verkrijgbaar zijn. 
Het bevat tien zegels. 

Guernsey 
50 Jaar koninklijk koppel 
Op 20 november van het 
afgelopen jaar verscheen 
op het eiland Guernsey 

Het is een duur boekje 
geworden. De zes waar
den tellende serie postze
gels (nominaal £ 2.12) is 
namelijk viermaal in het 
boekje aanwezig. In ge
varieerde samerihang, 
zodat het verzamelen 
van combinaties uit de 
velletjes een kostbare 
zaak wordt. Op de ran
den van de velletjes 
staan rode rozen uit 
Guernsey afgebeeld, de 
bloemen die de jonge 
vader zijn vrouw scrionk 
bij de geboorte van prins 
Charles. Ook de omslag 
van het boekje toont één 
massa rode rozen. 

Jersey 
Transport op Jersey: bus
sen 
Vanwege de vijfenzeven
tigste verjaardag van de 
Jersey Motor Transport 
Company (JMT) komt de 
postdienst van het eiland 
op 2 april met een serie 
van zes postzegels, 
waarop een aantal auto
bussen uit het verleden 
staan afgebeeld. Te zien 
zijn de JMT Bristol Bus 
viertonner, circa 1923 

woord en beeld is te zien 
in het grootformaat post
zegelboekje dat tegelijk 
met de serie wordt uitge
geven. 
Over de exacte postze-
gelinhoud van het boekje 
werd nog geen informa
tie verstrekt. 

Korea (Noord) 
Klederdrachten 
Op 10 augustus van het 

vorig jaar gaf de post 
van Noord-Korea een 
boekje uit met afbeeldin
gen van nationale kle
derdrachten voor vrou
wen. Het gaat om twee 
zegels van 10 i. (lente-
kleding), 40 j . (zomer), 
50 j . (herfst) en 60 j . 
(winter). Het boekje kost 
3.30 w. 

Sport 
Óp 10 november be
steedden drie postzegels 
van 50 j . aandacht aan 
de volgende sporten:: 
bowling, schermen en 
golf. In een boekje zijn 
de drie zegels elk twee
maal vertegenwoordigd. 
De prijs van het boekje 
bedraagt 3.10 w. 

Slakken 
Drie verschillende slak
ken zijn te vinden op de 
postzegels in een boekje 
dat op 15 november uit
kwam. Ook nu gaat het 
weer om zes postzegels 
van 50 j . 

Nieuw-Coledonië 
Cagou 
De permanente serie van 
Nieuw-Caledonië bevat 
een afbeelding van de 
cagou, een daar veel 
voorkomende vogel
soort. Een tariefwijziging 
zorgde ervoor dat op 2 
januari van dit jaar een 
nieuwe waarde in de se
rie plus een nieuw post
zegelboekje verscheen. 
Het boekje bevat tien 
zelfklevende zegels van 
3.90 f. 

Nieuw-Zeeland 
Podiumkunstenaars 
Zes belangrijke podium
kunsten zijn vertegen-
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De zes postzegels in het trcnsportboekje van Jersey 
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woordigd op de serie 
postzegels die Nieuw-
Zeeland op 14 januari 
uitgaf: moderne dans 
(40 c.), muziek (80 c.), 
opera ($ 1.00), theater 
($ 1.20), zang ($ 1.50) 
en ballet ($ 1.80). Het 
gaat om door computer
techniek verfraaide foto's 
van Nieuvz-Zeelandse 
podiumkunstenaars. 
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Het landschapsboek|e met zelf
klevende zegels van Nieuw Zee 
land 

Deze emissie is tevens 
qekozen voor het specia
le grootformaat postze-
gelboekje. Nieuw-Zee-
tand is vorig jaar met de 
uitgifte van zulke boekjes 
gestart en wil er elk jaar 
één aan toevoegen. Het 
boekje van dit jaar bevat 
één velletje met alle zes 
zegels en zes andere vel
letjes met elke zegel nog 
eens afzonderlijk. Tek
sten en foto's in het 
boekje geven veel ach
tergrondinformatie. De 
prijs van het boekje komt 
op 13.40 dollar (twee
maal de serie). 

Landschapsboekje 
In mei 1996 qaf Nieuw-
Zeeland lancßchapsze-
gels uit in rollen van 100 
stuks. De populariteit van 
de serie bracht de post 
ertoe de zes zegels op 
14 januari opnieuw uit te 
geven. Nu echter - en 
dat maakt het voor deze 
rubriek interessant - in 
een boekje met tien zelf
klevende zegels van 
40 c. Zes mooie land
schappen worden afge
beeld: de berg Egmont in 
de provincie Taranaki, 
het Tory kanaal, de veer
tien kilometer lenige Fox 
gletsjer, Piercy eiland, 
net Wokotipu meer en 
het meer van Matheson, 
waarin de sneeuwtoppen 
van Mount Cook en 
Mount Tasman worden 
weerspiegeld. 

...en verder dit jaar 
Al aangekondigd voor 
dit jaar zijn een wensze-
gelboekje op 15 april en 
een kerstboekje op 2 

september. Met de kerst
uitgifte is Nieuw-Zeeland 
elk jaar uitzonderlijk 
vroeg. 

Noorwegen 
Waterjuffer en sprink
haan 
Omdat de Noorse post-
tarieven op 5 januari ge
wijzigd zijn, verscheen 
er al op 2 januari een 
aantal nieuwe zegels in 
de permanente bfoemen-
en insectenserie. Twee 
postzegels van 3.80 k., 
met afbeeldingen van 
een water juffer en een 
sprinkhaan, worden in 
boekjes uitgegeven. De 
boekjes bevatten acht 
van deze zegels en kos
ten 30.40 k. 

... en verder dit jaar 
Op 20 april verschijnen 
er opnieuw drie boekjes 
met toeristenzegels. Ze 
bevatten zegels van 
3.80, 4.50 en 5.50 k. 
Het kerstboekje komt uit 
op 20 november. 
Het boekje met zelfkle
vende postzegels, uitge
geven op 26 november 
van het afgelopen jaar, 
viel bij veel verzame
laars en gebruikers in 
goede aarde. Dit jaar 
zullen er daarom twee 
nieuwe zelfklevende uit
giften volgen. En zoals 
riet er nu uitziet zullen er 
in 1999 nóg meer vol
gen. 

"tilllij-. IVMIIZ 

Ook de kaft|es van de Ts|echische boek|es bevatten een stuk|e getekende humor 

lijk. De uitgifte ervan 
wordt ook gecoördi
neerd, getuige de gelijk-
luidenoe teksten op de 
kaftjes. Informatie naar 
de buitenwereld is er 
echter in het geheel niet. 
In deze rubriek werden 
al eerder de proefboek-
jes van Warschau en 
Lodz gemeld. Hetzelfde 
geldt voor de zes boekjes 
van Wroclaw en 
Krakow, waarvan de uit
gifte samenhing met het 
bezoek van de paus. 
Afgelopen najaar volg
den eerst twee boekjes 
die in het teken staan 
van de stad Szczecin 
(vroeger Stettin) en na
dien zo'n zelfde duo van 

Een middeleeuwse prent siert de omslag van het Poolse Gdansk 
boek|e 

Polen 
Szczecin en Gdansk 
Het is niet gemakkelijk 
voor de verzamelaar van 
Poolse boekjes. Na het 
'nationale' Valentiins-
dagboekje, dat ook werd 
geleverd door de filate-
nstische dienst in War
schau, verschenen er al
leen nog maar locale uit
giften. Alleen met behulp 
van correspondenten zijn 
de boekjes te bemachti
gen. Een bezoek van uw 
redacteur aan diverse 
Poolse postkantoren, af
gelopen zomer, leverde 
niet één boekje op. 
Toch zijn ze er wel dege-

de stad Gdansk (Dan-
zig). In beide gevallen 
gaat het om boekjes van 
2 zl. (viermaal 50 gr.) en 
2.40 zl. (viermaal 
60 gr.). Op de zegels 
staan oude boerderijen 
afgebeeld. 

Tsjechië 
De dappere soldaat 
Schwejk 
De drie op 10 september 
1997 in Tsjechië ver
schenen postzegels met 
de getekende humor van 
de dappere soldaat 
Schwejk waren vanaf 10 
december ook in boekjes 
verkrijgbaar. Slechts en

kele dagen overigens, 
want volgens mijn corres
pondent waren de boek
jes binnen één week ge
heel uitverkocht. De op
lage bedroeg 50.000 
stuks. 
Het zijn opmerkelijke 
boekjes. Niet alleen om
dat de uitgifte steeds uit
gesteld werd, maar ook 
omdat de velletjes van 
acht zegels vier sierze-
geltjes bevatten. Naar 
verluidt (maar dat zegt 
niemand hardop) om er 
zo voor te zorgen dat de 
Michelcatalogus ze op
neemt. Immers, van de 
48 voorgaande boekjes 
noemt Michel er niet één. 
De Duitse catalogus han
teert voor het catalogise
ren van een postzegel
boekje het belachelijke 
criterium dat de zegelin-
houd verschillende ze
gels moet bevatten of ze
gels in bijzondere sa
menhang moet vertonen. 
Het gaat ook ditmaal om 
drie Doekjes: achtmaal 
4 k. ('Op naar Belgra
do'), achtmaal 4.60 k. 
scène met de gestolen 
lond) en achtmaal 6 k. 
Schwejk op weg naar 

Budweis). Fragmenten 
van het verhaal staan op 
de achterzijde van de 
boekjes. 

Tsjetsjenië 
Fauna 
Al eerder plaatste ik 
kanttekeningen bij de 
postale activiteiten van 
Tsjetsjenië. Het gaat 
daarbij om Ichkeria, dat 
zich sinds 1 november 
1991 als een onafhanke
lijke Tsjetsjeense repu
bliek beschouv4. Er wor
den van tijd tot tijd post
zegels uitgegeven, hoe
wel het landnog niet er
kend is door de Wereld
postvereniging. In 1996 
werden er ook elf postze

gelboekjes uitgegeven. 
Op 20 november van hel 
afgelopen jaar werden 
daar drie aan toege
voegd. Ze bevatten post
zegels uit de serie 'Faunc 
van de wereld'. Deze ze
gels verschenen in velle
tjes van zes zegels: 500, 
750,1.000, 1.500, 
2.500 en 3.000 r. De 
nominale waarde van 
elk boekje bedraagt 
12.500 r.: éénmaal 500, 
tweemaal 750, éénmaal 
1.000 en 1.500, twee
maal 2.500 en éénmaal 
3.000. Het gaat daarbij 
om de fauna van het 
Arctisch gebied, van 
Azië en van Europa. Af
gebeeld zijn vele soorten 
zoogdieren (o.a. witte 
beer. poolbeer, zee
hond, Siberische tijger, 
przewalski paard, ra-
meel, vos, hert) en enige 
vogels (trapgans en 
roodborstje). Later vol
gen de overige continen
ten. 

Zuid-Afrika 
Grootformaatboekjes 
Grootformaatboekjes 
waren er in Zuid-Afrika 
nog niet. In december 
van het afgelopen jaar 
werden er nog snel even 
twee aan het program
ma toegevoegd. Het blijf 
chaos troef bij de Zuid-
Afrikaanse post: de bei
de boekjes zijn nimmer 
aangekondigd en verras 
sen velen. Planning en 
organisatie ontbreken 
kennelijk geheel. 
Het ene boekje staat in 
het teken van het Jaar 
van de Culturele Ontwik
keling en bevat herdruk
ken van zegels die in me 
1997 ter gelegenheid 
van de Internationale 
Dag van het Museum 
verschenen. Het boekje 
had uiteraard ook in mei 
moeten verschijnen. 



v\osterd na de maaltijd 
'us. 
Het andere boekje bevat 
regels die op 5 juni ver-
ichenen ter gelegenheid 
'an v/ereldmilieudag. Ze 
seelden tien verschillen-
Je watervogels of. Ook 
Jit boekje is knap ver-
aat. 
)e beide boekjes bevat-
en tien zegels zonder 
vaarde-aanduiding en 
eesten 20 r. De zegels 
vertegenwoordigen dus 
sen waarde van 2 r.. het 
itandoard brieftarier. Ze 
:ijn vervaardigd door de 
.ondense drukkerij House 
yfQuesta. 

[weden 
Modern Museum 
\Aet het op 15 januari 
'ersehenen postzegel-
)oekje 'Modern Muse-
)m' vestigt de Zweedse 
)ost de aandacht op een 
lieuw museum voor mo-
Jerne kunst, gelegen op 
iet hoofdstedelijke ei-
and Skeppsholmen. 
>tockholm is dit jaar 

Het meesterwerk van de Spaanse architect Ralael Moneo' het Moderne Museum in Stockholm 

Culturele Hoofdstad van 
Europa. De officiële ope
ning van het museum 
was op 12 februari één 
van de hoogtepunten 
van 1998. Het nieuwe 
gebouw is ontworpen 
door de Spaanse archi
tect Rafael Moneo; het 
verenigt de bouwkunst 
van het Middellandse 
Zeegebied met die van 

het Noorden. Het boekje 
bevat tweemaal drie ze
gels voor het binnen
landse brieftarief (5 k.). 
Afgebeeld zijn een pad
destoelsculptuur van de 
Fransman Yves Klein, 
Monogram (geitplastiek) 
van de Amerikaan Ro
bert Rauschenberg (bei
de uit de museumcollec
tie) en een schilderij ge

titeld Skeppsholmen, 
speciaal voor de postze
gel vervaardigd door de 
Zweed Göran Giden-
stam. 

Alia Hjärtans Dag 
De eerste Zweedse uit
gave van speciale Va-
tentijnszegels in 1997 
was een groot succes. 
Vandaar net vervolg op 

14 februari: hartĵ es met 
bloemen en vogels. Ze 
zijn verkrijgbaar in 
boekjes van zes stuks en 
bestemd voor binnen
landse brieven. 
De prijs van het boekje 
komt aldus uit op 30 k. 
Ook in Zweden is Va
lentijnsdag inmiddels 
een aanleiding om 
vrienden en geliefden 
een attentie te sturen. 
En net als op andere 
plaatsen in de wereld 
viert men de dag hier 
met rode rozen, wens
kaarten en allerhande 
snoepgoed, bij voor
keur in hartvorm. En nu 
ook weer met postze
gels! 

Jaarset 1997 
Alle Zweedse boekjes 
van vorig jaar zijn ver
krijgbaar in een pakket 
met veel tekst en infor
matie. De prijs bedraagt 
439 k. en dat is exact 
de nominale waarde 
van de zegels in de 
boekjes. 

INTERESSANTE PASVERSCHENEN 
POSTZEGELBOEKJES 
Argentinië, postkantoor B A 26,25 
België, bijenteelt 8,50 
België, rozen (zelfklevend) 14,00 
Canada, Winnie the Pooh 32,50 
Denemarken, Deens ontwerp 17,00 
Finland, tango-boekje 10,00 
Frankrijk, nieuwe Marianne 15,00 
Hong Kong, Post & Present 67,50 
Indonesië, zeespelen 6,75 
Israël, Anennonen 22,50 
Japan, briefschrijfdag 18,50 

Maleisië, vlinderboekje 17,60 
Nederland, herdruk 43d 6,00 
Polen, 7 boekjes 1997 86,50 
Portugal, beroepen (2) 25,00 
Tsjechië, Schwejk (3) 27,00 
UNO, Terracotta beelden (3) 18,00 
USA, Bugs Bunny boekje 10,50 
USA, idem postkaartenboek 19,00 
Z.-Afrika, waterdagboekje 10,00 
Zweden, antieke auto's 12,25 
Zwitserland, Pro Patria 97 29,00 

Bestellingen onder ƒ 75,00 + ƒ 2,50 portokosten, tot ƒ 250 + ƒ 10,25 Boven 
ƒ 250 géén portokosten 

booklets@telebyte nl 

flTi^[MÄTD©[M]ÄL POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL 0416-331451 
FAX 0416-342856 

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

P O S T Z E G E L H A N D E L H O O G V L I E T 
T E L . 0 1 0 - 4 1 6 0 1 5 0 

Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op landen en/of 
motieven. Ook uw mancolijsten zijn bij ons in vertrouwde 
handen. Natuurlijk leveren wij ook alle vertrouwde merken 

op het gebied van filatelistische benodigdheden. 
BInnenban 263C, 3191 CG Hoogvl iet Rt. 

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

GELEGENHEIDSENVELOP 
REGIMENT GENIETROEPEN 

o p 15 mei 1998 bestaat het Regiment 
Genietroepen 250 jaar. Ter gelegenheid daarvan zal 
een speciale gelegenheidsenvelop worden uitgebracht. 

De envelop is van een speciaal logo (helm) 
voorzien, in een drietal kleuren, die de veelzijdigheid 
van het Regiment tot uitdrukking brengt. De 100 
grams envelop zal worden voorzien van een inlegvel, 
die de wapenfeiten beschrijft over de periode 1748 
t/m 1998. Als bijzonder veldpoststempel zal nr. 98 
worden gebruikt, met als afstempelingsdatum 15 mei 
1998. Als frankering zal de envelop worden voorzien 
van de 8 mei postzegel uit het emissieprogramma 
1998, met een waarde van 80 cent, waar op 15 mei 
1998 alle Nederlanders gevraagd worden een briefte 
schrijven aan 'de toekomst'. De oplage zal maximaal 
2.500 stuks bedragen. 

De gelegenheidsenvelop zal verkrijgbaar 
zijn vla: 
— een overschrijving van ƒ 5 , - per envelop op 

gironr.: 4116225 t.n.v. J.B. Prins, Baesjoulaan 22, 
4005 GH Tiel, uiterlijk tot 15 april 1998. 

— en op een speciaal hiervoor ingericht 
veldpostkantoor tijdens de verjaardag van het 
Regiment op 15 mei 1998, en het Open Huis van 
het Regiment Genietroepen op 16 mei 1998 op de 
Prinses Margrietkazerne te Wezep (Gld.). 

De opbrengst van deze verkooop zal ten goede 
komen aan het Regiment Genietroepen. 133 



DE NOORDEUJKE OVERIANDROUIE 
TUSSEN EUROPA EN CHINA 
Wissekuk machtsverhoudingm bepodden rmtesposhj&ker 

DOOR C. M U L D E R , DRUTEN 

Inleiding 
Met de vestiging van buiten
landse handelshuizen, militai
re en diplomatieke vestigin
gen openden ook buitenland
se nationale posterijen kanto
ren in China. Aan het begin 
van de twintigste eeuw waren 
er acht zulke diensten actiefin 
China. De reden van hun aan
wezigheid was dat de Chinese 
particuliere diensten voor de 
Europeanen moeilijk toegan
kelijk waren: dat kwam door 
de taal, de gebruiken en het 
feit dat er weinig tot geen faci
liteiten waren voor vervoer 
naar niet-Chinese gebieden. 
De buitenlandse diensten ver
voerden de post van en naar 
China overzee. De transport
tijd van Shanghai via Suez 
naar Europa was ongeveer 37 
dagen; via de Verenigde Sta-
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Het postwezen was in het oude China millenia lang anders 

gestructureerd dan onze nationale posterijen. De ambtelijke 

post werd vervoerd door de strak georganiseerde Keizerlijke 

koeriersdienst. De post van handelshuizen en particulieren 

werd verzorgd door een intensief netwerk van privé-

organisaties. Die boden destijds al diensten die wij 

tegenwoordig kennen en ze werkten nauw samen met de 

Chinese postbedrijven in het buitenland. 

dat ongeveer 40 ten duurde 
dagen. 
In de tweede helft van de ne
gentiende eeuw kwam er in 
Oost-Azië een verandering 
van de machtsverhoudingen. 
Door de militaire confrontatie 

van de westerse mogendhe
den met China kwam de zwak
te van het oude keizerrijk aan 
het licht. Hierdoor kreeg het 
Westen er een toenemende 
invloed. De Verenigde Staten 
gingen zich meer en meer op 

het gebied van de Stille Zuid
zee oriënteren en de macht 
van het keizerlijke Japan nam 
verder toe. 
Deze ontwikkelingen deden de 
Russen besluiten een spoor 
weg aan te leggen, dwars dooi 
Siberië heen: de Trans-Siberi
sche Spoorweg. Om de lijn mo
gelijk te maken werden de Chi
nese gebieden ten noorden 
van de Amur geannexeerd. De 
spoorlijn liep van Moskou naar 
de havenstad Vladivostok en 
bereikte een lengte van onge
veer 8.800 kilometer. 
Om de aanleg te vereenvoudi
gen werd na overleg met de 
Chinese autoriteiten een deel 
van de lijn op Chinees grond
gebied aangelegd. Dit stuk 
werd in een aparte maatschap 
pij ondergebracht, de Ussur, 
Railway. Aan deze lijn ligt de 

ANDIZJAN >r-~j:. . , - .„. . . . . . . . . . . 
l '^.IVMonij/irt NORTHERI 

HAMI 
NORTHERN SILK ROAD 

S I N K I A N G ,, 
VANSHI 

SOUTHERN S ILK ROAD 

Deze kaart bestrijkt Mongolië en gedeelten van Rusland en China; het is dit gebied dat tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog van belang was voor het vervoer van post 
tussen china en Europa 



itad Harbin. Daar sluit de Chi
nese Eastern Railway aan op de 
rransSiberische Spoorweg. 
Van Harbin loopt de lijn naar 
Dairen en Port Arthur aan de 
Gele Zee. Bij Newchwang 
leeft de Chinese Eastern Railway 
lansluiting op de Yangking 
spoorweg van Peking en Tient
sin naar het Noorden. De Chi
nese Eastern Railway werd in de 
lerfst van 1901 voltooid, een 
lalf jaar voordat de TransSi
jerische Spoorweg in gebruik 
con worden genomen. 

Postvervoer 
V ânaf januari 1902 waren alle 
reinen van de TransSiberi
sche Spoorweg voorzien van 
;en postwagen van de Keizer
ijke Russische Posterijen, 
fïierdoor kregen de Russen 
en enorme voorsprong op de 

indere buitenlandse post
liensten in China. De reis
luur van Parijs naar Peking 
(Verd teruggebracht tot 21 da
^en, en na 1911 zelfs tot 14 da
jen. Het waren de handels
luizen die met name de Fran
se, Engelse en Duitse post
iiensten onder druk zetten 
am ondanks de hogere kosten 
gebruik te maken van de 
FransSiberische Spoorweg. 
[n oktober 1902 tekenden de 
fransen en in november de 
Engelsen en Duitsers hiertoe 
ontracten. 

3e postverbinding was vaak 
reblokkerd. Ook waren er di
verse wisselingen in het be
leer van de verbinding. Een 
volledig inzicht in alle details 
s er tot op heden nog niet. 
We\ is het mogelijk om de tijd 
^ n januari 1902 tot augustus 
1945 onder te verdelen in een 
lantal perioden. Ik zal deze 
jerioden  althans voor zover 
lat mogelijk is  illustreren 
net relevant materiaal. 

anuari 1902oktober/noveni
jer 1903 
n de periode tussen januari 
1902 en oktober/november 

1903 werd uitsluitend post ver
voerd door de Russische pos
terijen. Door de contracten 
van de Keizerlijke Chinese 
Posterijen met de Russen kon 
de Chinese post zijn stukken 
met behulp van de TransSibe
rische Spoorweg vervoeren. 
Later, van oktober/november 
1903 tot 30 mei 1904, werd 
ook de post van de Franse, En
gelse en Duitse postdiensten 
met behulp van de TransSibe
rische Spoorweg vervoerd. 

30 mei 190417 april 1907 
Tussen 30 mei 1904 en 17 
april 1907 waren de Ussuri 
Railway en de Chinese Eastern 

3. Briefomslag van Moukden naar Japan. 
Er is geen frankering aangebracht, want 
het gaat om dienstpost. De twee Japanse 
datum stempels vermelden respectievelijk 
Legerbasis liaotung/ 38e 7 23/ Veldpost 
No 7 e n Nippon/I 8 38e/... De aan
duiding '38e ' slaat op het achtendertigste 
jaar van Meiji ofwel 1905 

. Veldpostkaart van Tientsin naar Duitsland. De frankering bestaat uit een zegel van 1 
opeke (SGl) en een van 3 kopeke (SG3). De datumstempels vermelden respectievelijk 
Ie teksten Tientsin/ 7 Vil/ Postkantoor, Moskou/ 1902 Vil/ Postkantoor en Wolfen
)üttel/ 20.08.02. Opgemerkt kon nog worden dot in de Russische stempels de Juliaon
e tijdrekening wordt aangehouden; om aan onze tijdrekening te komen moeten er 
«aalf dagen worden bijgeteld 

Railway geblokkeerd. Dit was 
een gevolg van de JapansRus
sische oorlog. In deze periode 
liep het vervoer van de post 
daarom weer via Suez of via de 
Verenigde Staten. De Russen 
capituleerden uiteindelijk en 
stonden hun concessies in 
NoordChina af aan de Japan
ners. Ook van hun aandeel in 
de Chinese Eastern Railway 
moesten ze afstand doen. Het 
bedrijf werd voortgezet onder 
de naam Chemin de ferJaponais 
et Chine. De Russische spoor
breedte  1.52^ meter  werd 
teruggebracht naar de norma
le breedte, 1.43^ meter. Op 17 
april 1907 werd de verbinding 
hersteld. De spoorwegwerk
zaamheden werden verricht 
onder regie van Japanse ge
nietroepen. 

17 april 190715 maart 1914 
De vier buitenlandse diensten 
vervoerden hun post vrijwel 
geheel met de TransSiberi
sche Spoorweg. Op 15 maart 

1914 werd China echter vol
waardig lid van de Wereld
postvereniging UPU. Vanaf 
die datum werd er steeds min
der gebruik gemaakt van bui
tenlandse diensten. Dit kwam 
omdat de nationale Chinese 
posterijen zeer concurrerend 
bleken te werken. 

15 maart 1914november 1917 
Op 1 augustus 1914 verklaar
de Duitsland Rusland de oor
log. De directe verbinding tus
sen WestEuropa en OostAzië 
werd hiermee verbroken. De 
post werd voortaan van Petro
grad via Helsinki vervoerd. Dit 
leverde slechts enkele dagen 
vertraging op. 
De situatie werd onoverzichte
lijk toen medio 1915 in Polen 
het Russische front instortte. 
De massale evacuatie van troe
pen (en zelfs complete fabrie
ken) die daarop volgde ging 
de capaciteit van de spoorwe
gen ver te boven. Hierdoor 
raakte het transport in geheel 

•4ivt/fKM', 

4. Brief van Canton naar Duitsland. De frankering bestaat uit zegels van IndoChina 
met een waarde van in totaal 50 cent; gebruikt ziin zegels van 1 c (SG50), 2 c. 
(SG51) 4 c. (SG52), 5 c. (SG53), 10 c (SG54) en 20 c. (SG56). De gebruikte datum
stempels zijn Canton/ 3 Aout 10/ Chine; Shanghai/ 9.8.10/ Chine en Dessau/ 
26.8.10; Bad/ 27 8.10/ Oeyenhausen 
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5. Brief van Shanhaikuang naar Nederland. De frankering bestaat uit vier zegels van 
' / ^ c. (SG287) en één zegel van 8 c (SG296). De vier gebruikte datumstempels luiden 
respectievelijk Shanhaikwangcity/ 28.11.16; Shanhaikwang/ 28.11.16, Harbin/ 4 
DEC 16 en retrograd/ 29 11.16 Bii de datum van het stempel van Petrograd moeten 
twaalf dagen worden opgeteld. Verder zijn zichtbaar drie censuurstempeTs het Russi
sche nummerstempel 8 ) , net onbekende stempel 6/6 en het Nederlandse stempel met 
de tekst Censuur gepasseerd Ook is een Engelse censuurstrook aangebracht 
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Rusland gedesorganiseerd. Zo 
liep bijvoorbeeld de transport
tijd van Tientsin naar Rotter
dam op tot 42 dagen. 
Begin 1916 werd de verbin
ding tussen Petrograd en Hel
sinki door de Duitse troepen 
geblokkeerd. Het transport 
van de post verliep vanaf dat 
moment uit Petrograd via Vol
goda naar Archangelsk en van
daar per schip naar Engeland. 
De spoorlijn van Archangelsk 
naar Volgoda bestond voor 
het grootste deel uit enkel
spoor en was daardoor niet be
rekend op grote hoeveelhe
den vracht. De transporttijd 
tussen Nederland en China 
liep op tot 167 dagen. 

Begin 1917 werd de capaciteit 
van de noordelijke lijn met be
hulp van Engelse genietroe
pen vergroot. De transporttijd 
van Shanghai naar Rotterdam 
liep terug tot 80 dagen. Op 2 
november 1917 voltrok de 
Bolsjewistische revolutie zich. 
De postkantoren bleven ech
ter nog wekenlang normaal 
doorwerken. De laatste mij be
kende brief passeerde op 27 
november 1917 de censuur 
van Petrograd. 

november 1917oktober 1923 
Vanaf begin 1918 was de 
TransSiberische Spoorweg 
zelf ook geblokkeerd; dit van
wege de burgeroorlog in Sibe
rië tussen de Witten en de Ro
den. In deze periode werd de 
post weer over zee vervoerd. 
In 1924 sloot de Sovjetunie 
een overeenkomst met China 
over het beheer van de Chinese 
Eastern Railway. 

oktober 192314 juü 1929 
Vóór 1924 was er al spora
disch post vervoerd via de 
TransSiberische Spoorweg. 
Daarna verliep het vervoer 
weer normaal. 

14 juli 192920 januari 1930 
De militair en politiek leider 
van China, Tjiang K'aisjek, 
ontbond eind 1928 de over
eenkomsten die in 1924 met 
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7 Brief van Shanghai naar Engeland Frankering twee zegels van 6 c (SG318) en één zegel van 13 c (SG416) Paquebo^stempel 
en het datumstempel Dairen/ 3 11 34/ INPO {\UPO=lmpenal Nippon Post Office) 

de Sovjets waren gesloten. Hij 
liet alle Russische personeels
leden van de Chinese Eastern 
Railway arresteren. Als reactie 
hierop sloot de Sovjetunie op 
14 juli 1929 de TransSiberi
sche Spoorweg voor de Chine
zen. Een Soyjetieger drong 
Noordoost China binnen en 
versloeg de troepen van 
Tjiang. Daarop werden de 
overeenkomsten van 1924 op
nieuw bekrachtigd. Op 20 ja
nuari 1930 werd de noorder
lijke route weer geopend. Ge
durende de zes maanden tus
sen juli 1929 en januari 1930 
werd de post over de gebrui
kelijke zeeroutes vervoerd. 

20 januari 1930septeinber 
1941 
De ruim elf jaar bestrijkende 
tijdsspanne tussen 20 januari 
1930 en september 1941 mag 
worden beschouwd als de ge
compliceerdste periode in de 
geschiedenis van de Chinese 
filatelie. Ik zal proberen om 
met behulp van enkele data 
de voornaamste mogelijkhe
den van het postvervoer in die 
tijd aan te geven. Een bijko
mende moeilijkheid is dat 
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veel posterijen indertijd heb
ben nagelaten om transito en 
aankomststempels te plaatsen. 
In de periode tussen 20 janu
ari 1930 en 18 september 
1931 verliep het vervoer via de 
Chinese Eastern Railway en de 
TransSiberische Spoorweg. 
Op 18 september 1931 vielen 
Japanse troepen het Noord
oosten van China binnen en 
annexeerden dit gebied. Ja
pan riep op 18 februari 1932 
de onafhankelijke staat Man
tsjoekwo (Mantsjoerije) uit. 
De nieuwe staat werd door de 
Chinese overheid uiteraard 
niet erkend. Elk contact tus
sen de overheidsdiensten van 
beide landen werd hiermee 
onmogelijk. In deze tijd maak
ten sommigen gebruik van de 
mogelijkheid om de post aan 
te bieden aan Japanse sche
pen die op Dairen of op Port 
Arthur voeren. De Japanse 
post werd in Mantsjoerije ver
voerd om vervolgens met be
hulp van de Chinese Eastern 
Railway en de TransSiberi
sche Spoorweg naar Europa te 
worden gebracht. 

In 1935 verkocht de Sovjetu
nie zijn aandeel in de Chinesi 
Eastern Railway aan Japan. 
Daardoor kwam de Chineu 
Eastern Railway volledig in Ja
panse handen. De naam werd 
veranderd in North Manchii 
nan Railways. 
Op 7 juli 1937 vielen de Japan
se troepen China binnen. Ze 
veroverden de Oostkust in vri) 
korte tijd. De postale situatie 
in China werd nu bijzonder 
gecompliceerd. De post uil 
het nietbezette Westen van 
China werd via BritsIndië oi 
Birma vervoerd en vandaar 
over zee verder getranspor
teerd. In de binnenlanden, 
waar zich uit het verzet tegen 
de Japanners een zelfstandig 
communistisch bestuur ont
wikkelde, werd een eigen 
postdienst ingesteld. De post 
tussen het bezette Oosten van 
China en Europa werd echtei 
normaal, via de TransSiberi
sche Spoorweg, vervoerd. 
Op 22 juni 1941 vielen de 
Duitse troepen de Sovjetunie 
binnen. Als een gevolg hier 
van werd de verbinding tussen 
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6 Postkaart van Tientsin naar Duitsland De frankering bestaat uit tweemaal een zegel 
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Luropa en China verbroken. 
)e op dat moment onderweg 
ijnde post werd aan de afzen
lers geretourneerd. 
ia. 7 december 1941, de dag 
waarop de Japanners hun on
erhoedse aanval op de Ame
ikaanse marinebasis Pearl 
larbor uitvoerden, kon de 
'ransSiberische Spoorweg 
liet meer worden gebruikt 
oor het vervoer van post van 
Ie Asmogendheden. 

Ja de Tweede Wereldoorlog 
lam de rol die de TransSibe
ische Spoorweg vervulde bij 
iet vervoer van post tussen 
uropa en OostAzië af. Al 
nel nam de luchtvaart deze 
lienstverlening over. Wel ko
nen we nog brieven tegen 
net de aanduiding Via Siberia, 
naar wegens het ontbreken 
an doorgangS en ontvangst
tempels is het in werkelijk
leid afgelegde traject niet 
neer te achterhalen. 

n de Chinafilatelie worden 
/e geconfronteerd met ver
chillende jaartellingen. In de 
erste plaats is daar de Grego
iaanse; deze telling wordt te
enwoordig over de gehele 
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9. Brief van Shanghai naar Haarlem. De frankering bedraagt in totaal 50 cent (twee 
zegels van 1 cent en verder zegels van 2, 3, 13 en 30 cent) samengesteld met zoge
noemde Hopei'overdrukken van de Japanse bezetting. Op het stuk zijn de volgende 
stempels zichtbaar: Peking [9)/ 23.10.30e (30e=l 941); Tientsin/ 27.10.30e; Peking/ 
19.3.31 e en Peking I9j/20.3.31e. Omdat de verbinding verbroken was werd ook het 
kaststempel Service inferrompu/Retour a ('expediteur aangebracht 

wereld gebruikt. In Rusland 
werd de Juliaanse tijdrekening 
gebruikt. Rond 1900 was er 
een tijdsverschil van twaalf da
gen met de Gregoriaanse tel
ling. Na de revolutie werd in 
de Sovjetunie de Gregoriaan

se jaartelling toegepast. In Na
tionalistisch China gaat de 
jaartelling uit van het jaar van 
de revolutie (10 oktober 
1911). Sinds de oprichting 
van de Volksrepubliek China 
(1 oktober 1949) wordt de 

Gregoriaanse kalender gehan
teerd. In het keizerrijk Japan 
begint de jaartelling in het 
jaar van de inauguratie van de 
keizer. 

Geraadpleegde literatuur: 
Via Siberia door E.N.Lane; Journal 
of Chinese Philately, oktober 1983 
De noordelijke postverbinding tussen 
China en Europa door C. Mulder; 
mededelingenblad Studiegroep 
China, december 1969maart 1970 
Chinese Eastern, South Manchurian 
Railways door Charles W. Dougan; 
The China Clipper, Volume 58, 3 
Chinese Eastern Railways door Char
les W. Dougan, The China Clipper, 
Volume 61, 4 
Closure of the Siberian Postal Route du
ring the SinoSoviet dispute of 1929 
door Robert Farquhar, The China 
Clipper, Volume 57, 3 
International Surface Mail to and from 
China 19391945 door J. Lewis 
Blackburn, The China Clipper, Vo
lume 57, 6 
Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Si
berische Eisenbahn door dr. Freiherr 
von Roll 
Stamps of the Russian Empire used 
Abroad, Part IV door Tschilinghi
rian & Stephen 
Gewone bijzondere brieven, aflevering V 
door C. Mulder, China Filatelie, 
maart 1996 
Stamp Catalogue, Part 17, China, 
Stanley Gibbons. 

STUDIEGROEP CHIKA FILATELIE HEEFT VEEL TE BIEDEK 

Het verzamelgebied China 
kenmerkt zich door een gro
te verscheidenheid. De ge
specialiseerde verzamelge
bieden lopen uiteen van lo
kale post, keizerlijke post, 
provinciale post, de filatelie 
van Tibet, de Japanse bezet
ting, buitenlandse kantoren, 
de burgeroorlog (voorlo
pers) en Manchoukwo tot 
aan de filatelie van de Volks
republiek China, Formosa, 
sinds 1 juli van het vorig jaar 
ook Hongkong en vanaf 
1999 Macao. 
Als u zich bezighoudt met 
het verzamelen van Chinese 
postzegels en ander filatelis

tisch materiaal dan kan het 
lidmaatschap van de Studie
groep China Filatelie u grote 
voordelen bieden. De Stu
diegroep heeft ongeveer 120 
leden en stelt zich ten doel 
om de aanwezige kennis on
derling uit te vrisselen. Dat 
gebeurt in de vorm van le
zingen tijdens een van de vijf 
bijeenkomsten die de Studie
groep China Filatelie jaarlijks 
belegt, maar ook door mid
del van artikelen in het bul
letin China Filatelie, dat elke 
drie maanden verschijnt. 
De vereniging beschikt ver
der over een eigen nieuw
tjesdienst, een verenigingsbi

bliotheek en een rondzend
dienst. Bovendien worden er 
ook geregeld verenigingsvei
lingen gehouden. 
De contributie van de Studie
groep China Filatelie bedraagt 
veertig gulden per jaar. Er is 
een eenmalig entreegeld 
verschuldigd van vijfentwin
tig gulden. 
Als u meer informatie wenst 
over de Studiegroep kunt u 
contact opnemen met het 
secretariaat. Het adres is: 

Studiegroep China Filatelie 
Beethovenlaan 36 
2742 CH Waddinxveen 
Telefoon/fax 0182617954 
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De studiegroep geeft een bulletin met 
interessante bijdragen uit 

U komt toch ook? 
21aterdag 28 februari en zondag 1 maart 1998 

39*" CAPELSE POSTZEGELBEURS 
Capelle aan den IJssel, In deJrefterp, Marsdiep 1 

* Vele handelaren met voor elk wat wils 
* "Dubbeltjeshoek", meer dan een half miljoen postzegels 
* Toegang gratis 
* Heel makkelijk te bereiken: Eindpunt metro 'de Terp' 
* Gratis ruime overdekte parkeergelegenheid 
' Alleen deze keer nog beschikbaar: 1 x 3 en 1 x 2 tafels! 
Openingstijden beide dagen van 10.00 17.00 uur. 

Voor inlichtingen: Filatelistenvereniging IJssel & Lekstreek 
Tel. 0180  317897 (Hr. W.T. Rath) 

40'(JUBILEUM) BEURS 26/27 S E P T E M B E R 1998 

r 
GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 
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Zoals altijd 
mooie 
Ie emissie en 
kleinrond 

POSTZEGELVEILING 
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HÜMmillliiMI 
Unieke proef van de 
legendarische 9 cent 
zonder waardeinschrift 
Inzet 3000,-
(zéér conservatief) 

Franco takje 
"Rotterdam" uniek 
(volgens ons) op 
deze emissie 
Inzet 800,-

STERK IN 
AZii 

mvrmrvmmmm 

- -^- -'-̂ - ^ -
Inzet 200,- Inzet 30,-

een kleine greep 

Columbus-serie ongebruikt. Inzet 3000,-

Ons adres: 
Westewagenstraat 60 
3011 AT Rotterdam 

Zeer schaars op FDC. Inzet 1200,-

Sa. 4 pi 134 
Inzet 300,-

Inzet 800,-

Onie 37tte velling Is op 
7 maart 

In het Groothandeltgebouw 
In Rotterdam 



lAIULAZEiy 
V O O R U SAMENSTELLING: H. GABRIELS EN T B STEINER-SPORK 

an generaal Ledere (eig Philippe de Hautecloque) is voor de ze-
ïnde maal een Franse postzegel gewi|d (onder}, erboven twee van 
5 zes overige Leclerc-zegels 

EVENMAAL GENERAAL 
[CLERC 
Jle Franse filatelistische 
laden hebben er in no-
smber grote aandacht 
on besteed: voor de ze-
3nde keer verscheen er 
1 Frankrijk een postze-
el met de afbeelding 
an generaal Ledere, 
'at is evenveel als er 
on zijn hoogste com-
landant, generaal De 
iaulle werden gewijd, 
vee meer dan Napo-
lon - toch ook geen ge-
nq krijgsheer - toebe-
eeld kreeg en zelfs drie 
leer dan de Zonneko-
ing, Lodewijk XIV, er op 
ijn naam heeft staan, 
et is uitvoerig verteld, 
et levensverhaal van de 
)nge kapitein Philippe 
e Hautecloque, die zich 
na uit Duitse gevan-
enschap te zijn ont-
lapt - bij de Vrije Fran-
;n van De Gaulle voeg-
e. Hij bracht in Afrika, 
de Franse gebieden 
daar, een strijdmacht 
ijeen die aan de beslis-
;nde veldslagen tegen 
ommels Afrikakorps bij-
roeg. Met de inmiddels 
eroemd geworden 
euxième Division 

Blindes bevrijdde hij ver
volgens Parijs om - of 
dat nog niet genoeg was 
- daarna via Straatsburg 
tot Berchtesgaden op te 
rukken. Leefere (die zich 
zo had omgedoopt om 
zijn familie in Frankrijk 
niet in gevaar te bren
gen), dïe - zo voelde 
men dat - met De Gaulle 
de eer van het in 1940 
vernederde Frankrijk 
hooghield, kwam in no
vember 1947 bij een 
vliegtuigongeluk om het 
leven. Vandaar deze ze
vende postzegel ter her
denking van zijn dood, 
nu vijftig jaar geleden. 

OOK IN NEDERLAND? 
Het voorgaande vestigt 
onze aandacht op het 
feit dat in Nederland -
even afgezien van prins 
Bernhard - nooit een mi
litair op onze postzegels 
is afgebeeld. En ook met 
onze historische zeehel
den is het op de postze
gels maar karig gesteld. 
De Ruyter kreeg in 1907 
een serie zegeß die later 
door een opdruk werden 
omgetoverd tot portze-
gels, in 1957 nog een 
zegel, terwijl in 1976 

zijn monument in Vlissin-
gen een postzegel haal
de. Verder is er dan nog 
de postzegelserie met af
beeldingen van zeehel
den die de Duitse bezet
ters als een soort anti-
Britse propaganda liet 
uitgeven. 
Toch zijn er uit het recen
te verleden zeker militai
ren te noemen die het 
zonder meer verdienen 
om te worden opgeno
men in het album van de 
geschiedenis (zoals je fi
latelie zou kunnen type
ren). Generaal H.G. 
Winkelman bijvoor
beeld, die na de capitu
latie van Nederland in 
mei 1940 zijn rug recht 
hield en zich niet wenste 
te laten gebruiken voor 
Duitse propagandaleu-
qens, om welke reden hij 
door de Duitsers terstond 
in gevangenschap werd 
afgevoerd. Of neem ge
neraal Simon Spoor, de 
legercommandant in het 
voormalige Nederlands-
Indië, die pal stond voor 
zijn mensen en onder de 
spanningen van zijn taak 
in 1947 aan een hart
aanval bezweek. Of Ka-
rel Doorman, de vloot
voogd die in 1942 met 
een onmogelijke op
dracht de Japanners te
gemoet voer en met zijn 
schip in de Javazee ten 
onder ging. Daarmee 
zouden dan ook de mili
tairen die onder de ge
noemde bevelhebbers 
hebben gediend kunnen 
worden rierdacht. 

PTT Post zou trouwens 
ook een ander voorbeeld 
van de Franse PTT kun
nen volgen: La Poste her
dacht nog niet zo lang 

•««•«««•«««««V««*«! 
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De Harltis zegel van Frankri|k 
uit 1989 eerbetoon aan de 
Franse soldaten die in Noord 
Afrika actief waren 

geleden met een bijzon
dere postzegel de in
heemse militairen die ten 
tijde van de Frans-Alge
rijnse strijd aan Franse 
zijde hebben gevochten. 
De duizenden Indone
siërs die in het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Le
ger en bij de Koninklijke 

Marine met grote trouw 
en moed hebben ge
diend zouden een derge
lijk eerbetoon eveneens 
verdienen. 

PROTESTANTISME IN DE 
FILATELIE 
In het Belgische blad De 
Postzegel van januari 
staat een kort maar inte
ressant artikel van B. De-
leu over het protestantis
me in de filatelie. Niet 
over de soms welhaast 
calvinistische hardnek
kigheid waarmee binnen 
sommige filatelistische 
organisaties standpunten 
en oordelen bijna tot ve
tes zijn verworden, maar 
over de beweging in de 
christelijke wereld die 
met Luther is begonnen. 

die uiteraard de facteur 
en zijn werk in beeld 
moesten brengen. 
De zegel van Michel Tra-
ni, postbeambte in Mar-
guerittes (Gard), werd 
uiteindelijk geselecteerd 

Postbode op een postzegel, ont 
worpen door een postbode de 
Franse Meilleurs voeux-emissie 
van 1997 

uit de vijftig ontwerpen 
die waren ingestuurd. 
Zijn vrolijke vliegende 
postbode zal het prima 
doen op de inmiddels 

Protestantisme op postzegels 
verzamelgebied .. 

een interessant en met onoanztenlijk 

Het is een onderwerp dat 
al bij eerste beschouwing 
een groot en gevarieerd 
verzamelgebied blijkt op 
te kunnen leveren. Mira-
bele dictu staat in het
zelfde Belgische blad 
ook een kort artikel over 
Rosa Luxemburg, de 
Duitse marxiste die in 
1919 werd vermoord. 

BESTELLER ONTWERPT 
ZEGEL 
Het jaar 1998 wordt het 
jaar van de brievenbe
stellers, zo bericht La 
Poste et vous, het blad 
dat de Franse post onder 
zijn klanten verspreidt. 
Voor deze bestellers -
86.000 facteurs die da
gelijks zo'n 24 miljoen 
brieven en pakjes bezor
gen - werd een wedstrijd 
uitgeschreven waarbij ze 
een 'goede wensen'-ze-
gel mochten ontwerpen 

ook in Frankrijk met mil
joenen verzonden wens
kaarten. 

PAS OP! VALS! 
In l'Echo de la philatélie 
van januari vinden we 
een weergave van een 
discussie over de proble
men waarin filatelisten 
kunnen geraken als ze 
postzegels die zijn ver
valst om er de Franse PTT 
mee te benadelen in on
gebruikte staat aanschaf
fen. Volgens de Franse 
wet valt dat onder het 
begrip 'heling' en dat 
kan de verzamelaar die 
zo'n zegeltje koopt (er 
wordt voor zo'n zegel 
van 3 frank nominaal 
soms het viiftigvoudige 
gevraagd) heel wat meer 
aan boete kosten. 
Vooral echt gelopen 
brieven met vervalste ze
gels zijn gezocht. Omdat 
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in Frankrijk de meeste 
postzegels een onbe-

erkte geldigheid heb-
en zijn ook ongebruikte 

valse zegels uit oudere 
periodes nog onderhevig 
aan het strafrecht. 

bi 

PIONIER GEËERD MET 
STRAATNAAM 
Over postzegels weten fi
latelisten over het alge
meen heel wat te vertel
len, maar over filatelisten 

drie verschillende tek
sten op de adreszijde, te 
weten voor het binnen
land, voor Kroatië en 
voor het buitenland. 
Voor de illustraties op 
de keerzijde is een grote 
verscheidenheid aan 
voorstellingen gebruikt, 
32 in getal 

Het gaat vooral om 
stadsgezichten, land
schappen en ook wel cul-

Hongaarse briefkaart met een gezicht op het poieis van de industrie
tentoonstelling in Boedapest 

weten we meestal veel 
minder. Het is daarom 
aardig om in het Duitse 
Bondsolad Philatelie (ja
nuari 1998) een interes
sant verhaal te lezen 
over een pionier in de fi
latelie, de in 1848 gebo
ren Alfred Moschkau. 
Deze zoon van een hoef-
smid begon al als jonge
tje te verzamelen en hij 
opende in 1867 een 
postzegelhandel die bij 
gebrek aan klanten op 
de fles ging. Desondanks 
had hij een paar jaar la
ter de grootste postze-
gelsverzamelinp van die 
tijd in Duitsland bijeen
gebracht. Hij schreef ook 
artikelen over filatelie in 
Duitse bladen In 1881 -
hij was toen inmiddels 
naar Wenen verhuisd -
werd hij de organisator 
van een aldaar gehou
den internationale post
zegeltentoonstelling 
Moschkau overleed in 
1885. In zijn geboorte
plaats, de stad Lobau in 
Saksen, is een straat 

" naar hem genoemd, een 
^ eer die tot dusver maar 
_ voor heel weinig filatelis-
^ ten is weggelegd. 

^ LEZEN GEEFT PLEZIER 
:Ï In Novioposto, het blad 
ïï van de Nijmeegse ver-
^ eniging van die naam, 
2 wordt aandacht ge-
X vraagd voor de Hon-

gaarse briefkaarten van 
Idfi net zogenoemde'millen-
' " « ' nium', dat wil zeggen 

het duizendjarig be
staan van het land in 
1896. Het gaat om geïl
lustreerde kaarten met 

turele onderwerpen. 
Deze brede spreiding le
vert dus een ruim verza-
melgebied op, te meer, 
omdat er ook misdrukken 
en fouten zijn voorgeko
men. Overigens bood 
voor de gebruikers van 
deze kaarten de be-
schrijfbare kant wel bij
zonder weinig plaats
ruimte. 

Toeval kan dat laatste 
niet zijn geweest. In een 
gedenkboekje van de 
Duitse Bond voor de in 
september in Leipzig 
gehouden Bondsdag 
staan soortgelijke brief
kaarten met heel weinig 
schrijfruimte afgebeeld! 
Leipzig was trouwens in 
de periode 1865-1887, 
dus meer dan 120 jaar 
geleden, een Mekka 
van de filatelie. Veel be
kende verzamelaars en 
handelaren hebben in 
die stad gewoond en 
gewerkt Een afzonder
lijk geschriftje van de 
Duitse Bond ter gele
genheid van het jaar
lijkse congres in 1997 
schenkt daar aandacht 
aan. Er komen veel be
kende namen in voor, 
zoals die van Friede
mann, Krötsch. Schwa-
neberger, Seiffert en de 
gebroeders Senf - om 
enkele wegbereiders 
van onze riobby te noe
men. Van al deze per
sonen is een kleine le
vensloop opgenomen, 
om ze niet in de verge
telheid te laten onder
gaan. 

De Studiegroep Fran-
keerstempels Neder
landse Gemeenten geeft 
onder het hoofd 'herin-
delings-perikelen' in het 
vijfde nummer van dit 
jaar wat informatie over 
net samenvoegen begin 
1997 van gemeenten, 
over de perikelen met 
ambtsketens, de spelling 
van namen en de snode 
plannen van Eindhoven 
om ook nog eens Best en 
Oirschot op te slokken. 
Uiteraard is het ook voor 
de poststempelverzame
laars zaak alert te zijn. 

In het najaarsnummer 
van NIP, het blad van de 
vereniging Nederland-ls-
raël Philatelie, wordt een 
in mei jl. uitgekomen ge-
legenheidsbTokje bespro
ken. Op het blokje zijn 
de honderd, respectieve
lijk vijftig jaar geleden 
ontdekte oude geschrif
ten afgebeeld. Van de 
honderd jaar geleden 
gevonden dokumenten 
wordt de ouderdom ge
schat als zijnde afkom
stig van 830 tot 1250 
jaar n.Chr. De vijftig jaar 
geleden in een grot ge
vonden geschriften (de 
zogenoemde Dode-Zee-
rolien) zijn aanzienlijk 
ouder. 

In het novembernummer 
van de studiegroep Bri

ten voor het sorteren van 
de meegenomen lading 
post. De werkzaamheden 
werden verricht door 
postbeambten. Een 
scheepspostkantoor daar
entegen was een agent
schap aan boord van een 
schip bemand door een 
van de scheepsofficieren. 
Hij was verantwoordelijk 
voor de aan het schip toe
vertrouwde brievenma-
len, die hij ai naar be
stemming aan de post
diensten in het buitenland 
overdroeg. Daarnaast 
zorgde hij voor de ver
koop van postzegels en 
de behartiging van door 
de bemanning of door de 
passagiers tijdens de reis 
bij hem gedeponeerde 
stukken. 

Het Belgische blad De 
Postzegel bevat sedert 
nummer 582 (oktober) 
een vervolgartikel over 
Post uit de voormalige 
ghetto's gedurende de 
Tweede Wereldoorloa. 
Tot dusverre zijn de ghet
to's behandeld van War
schau, Krakau en Lodz. 

De postzegelvereniging 
De Postkoets uit Nieuwe
gein geeft zijn lezers in 
riet novembernummer 
enig inzicht in de wereld 
van de 'fiscale filatelie'. 
Nu dit onderwerp ook 
officieel is erkend is het 

Hard werken m een Brits-Indisch zeepostkantoor 

tannia wordt het verschil 
tussen een zee- en een 
scheepspostkantoor be
schreven. 

Een zeepostkantoor had 
ten doel de reistijd van 
een schip vooral te benut-

zeker de moeite waard 
de lezers op dit terrein 
de weg te wijzen. 

Het blad ZWP van de 
vereniging Zuid-West 
Pacific (oktober) beeldt 
een aantal brieven uit 

Nederlands-Indië van nc 
1945 af, toen de post 
aan censuur was onder
worpen. In Medan kwa
men nog in 1947 brie
ven voor waarop achter 
gelaten Japanse stempel 
voor deze censuur zijn 
gebruikt. 

In het Amerikaanse blac 
Netherlands Philately 
van september staat de 
derde aflevering van eet 
bijzonder goed artikel 
over de Nederlandse 
nummerstempels, het 
voorkomen ervan op de 
vroege emissies en de 
veilinqprijzen die ze 
hebben opgebracht. Er 
zal in een volgend num
mer nog een laatste dee 
aan worden toegevoegc 
Deze reeks brengt een 
andere benadering van 
een welbekend onder
werp, dat daardoor we« 
een dimensie erbij heeft 
gekregen. 

Verenigingsbladen schri 
ven meestal uitvoerig 
over inzendingen en in
zenders voor tentoonstel 
lingen. Een leuke uitzon
dering - een beschrijving 
van een opvallende be
zoeker - is te vinden in 
het decembernummer 
van De Brug, het blad 
van Philatefica Den 
Haag Tijdens de exposi 
tie Haphilex van oktober 
jl. werd een dapper kij-
kertje van zo'n tien jaar 
gesignaleerd die, zoals 
net blad schrijft, 'gewa
pend met een levensgrot 
loep langs de diverse ka 
ders trok en steeds het 
onderste deel van een 
kader door zijn loep be
studeerde, daarbij zijn 
gezichtje in steeds ge
wichtiger plooitjes trek-
I I I I I I I 

kend ' In de dubbeltjes-
boeken vond hij tenslotte 
één zegel die hij kon ge
bruiken. Een kritisch ven 
je zo te horen. 

Een tot dusverre onbe
kende Gutenberg-bijbel 
is in de buurt van Kiel in 
een Lutherse kerk ont
dekt. Het gaat wel iswaa 
om fragmenten, maar z( 
zijn onmiskenbaar origi 
neel èn van Gutenberg 
afkomstig. Van de 180 
door hem gedrukte bij
bels waren er tot dusver 
re nog 48 bekend. Aidu 
meldt net blad Druck 
Doende van de motief-
groep Papier en Druk in 
riet herfstnummer van 
1997. 

Wat plakt de Nederlan
der op zijn post? Dat is 
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iefkaart van Amersfoort (Zuid-Afrika) naar Amsterdam (Neder-
nd) 

sn vraag die wordt ge-
eld in het oktobernum-
ler van De Postwagen, 
et blad van de filatelis-
mvereniging Hilversum, 
et blad geert er ook een 
itvoerig gespecificeerd 
ntwoordop, aan de 
and van een telling van 
)im 1.500 frankerin-
en, afkomstig uit een 
onnenactie in de huis-
oudelijke sfeer. Heel in 
et kort is de uitslag dat 
5 procent was gefran-
ïerd met fronkeerzegels 
3n het type Beatrix oT 
rouwe! en 6b procent 

met gelegenheidszegels. 
In de eerstgenoemde ca
tegorie domineerden de 
Beatrix-velzegels van 80 
cent. De gelegenheidsze
gels toonden een grote 
verscheidenheid, maar 
' 10 voor een brief' stond 
duidelijk aan kop, ge
volgd door Suske & Wis-
ke. Sesamstraat, Kind 
1996 en de kortingze
gels van 1996. De grote 
verrassing was eigenlijk, 
zo zegt het blad, dat de 
geleaenheidszegels de 
rrankeerzegels zo sterk 
overtroffen. 

Na het lezen van de kop 
Amersioort&n het tussen
kopje J. Het ontstaan in 
De Lx>upe (Leusden, okto
bernummer) is het even 
vreemd opkijken, wan
neer het artikel begint 
met In Transvaal, onder 
het dorp Ermelo ligt het 
dorp Amersfoort. Dat 

neemt niet weg dat het 
bijzonder aaraiq is over 
dit plaatsje, zijnl<erkge-
bouw en zijn hulppost
kantoor iets aan de weet 
te komen. 

Wist u dat er een vereni
ging van motorfilatelisten 
bestaat, compleet met fi-

latelistisch blad? Ze zijn 
al aan hun tweede lus
trum toe, hetqeen ook 
niet verwonderlijk is, ge
zien het brede sortiment 
aan landen, dat voor 
deze tak van sport zegels 
uitgeeft. Aldus blijkt uit 
het augustusnummer van 
MFN. 

Pagina uit MFN, het blad van de Motor Filatelisten Nederland 
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MRA VAN DER FLIER, 'SGRAVENHAGE 

Toen de regering van Willem 
I in 1813 aanving, was beslo
ten dat de Koning zou rege
ren als 'constitutioneel vorst'. 
Dat lag ook wel in de lijn van 
de verwachting. Nederland 
had immers al vanaf 9 januari 
1464 'Staten' (afieelding 1). 
Later werden dat 'StatenGe
neraal' en die kwamen er dus 

te 

1 
« 

f 
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1 Nederland ] 964  vi|fhonderd |aar 
StatenGeneraal 

in 1815 ook weer. De Staten
Generaal hadden echter nog 
weinig invloed. De Eerste Ka
mer werd door de Koning zelf 
benoemd; de Belgen spraken 
spottend van Le menagerie du 
Rm. De Tweede Kamer werd 
getrapt gekozen door de Pro
vinciale Staten. De ministers 
waren alleen nog verantwoor
ding schuldig aan de Koning 
zelf 

TOENEMENDE KRITIEK 
Vooral toen na de afschei

y^?ee/n Inds 

'^8 THORBECKE 1872 

 I ■TüiifiMifmitirrmiiM 
■É«ÉÉÉ«É*A*ÉM 

2 Nederland 1972  honderdste sterf
dag van de staatsman J R Thorbecke 

ding van België de economi
sche toestand verslechterde 
kwam er steeds meer kritiek. 
Al in 1844/45 werd onder lei
ding van het TweedeKamer
lid Johan Rudolf Thorbecke 
{aßeeldmg 2) een nieuw ont

Ook andere landen herhchtm hm srondwe 

De Duitse dichter Heinrich Heine zou eens gezegd hebben dat 
hij als de wereld verging naar Holland zou vluchten. Daar 

gebeurde alles immers volgens hem vijftig jaar later. In het 
revolutiejaar 1848 ging dat in elk geval niet meer op. Want al 

klom er niemand op de barricaden en vloeide er geen bloed, 
toch was de invoering van de nieuwe grondwet toen echt wel 

een omwenteling in ons staatsbestel. 

werp voor een grondwet inge
diend, maar die werd toen 
nog afgewezen omdat de wet 
niet van de Koning afkomstig 
was. Maar in het revolutiejaar 
1848 werd een nieuw ont

3 Nederland 1913  koning 
Willem II, tijdens wiens rege
ring de grondwet van 1848 
werd ingevoerd 

werp ingediend, afkomstig 
van een commissie onder lei
ding van wederom Thor
becke. Dit nieuwe ontwerp 
werd  en dat had zeker ook 
te maken met de in geheel 
Europa heersende revolutie
geest  wel aangenomen en 
door Willem II (afleeldmg 3) 
bekrachtigd. Er kwam nu 
een rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging, zo
wel landelijk, provinciaal als 
gemeentelijk. Stemrecht had
den echter alleen mannen 
die belasting betaalden. De 
Eerste Kamer werd nu ge
trapt gekozen door de Pro
vinciale Staten, de Tweede 

Kamer rechtstreeks. De mi
nisters waren niet langer ver
antwoording schuldig aan de 
Koning, maar aan de volks
vertegenwoordiging. De Ko
ning was 'onschendbaar' , dat 
wil zeggen dat niet hij, maar 
de ministers konden worden 
aangesproken. In grote lijnen 
kwam dat dus geheel overeen 
met de situatie zoals die nu 
nog steeds is. Alleen het kies
recht is sindsdien aanmerke
lijk uitgebreid, hoewel pas in 
1919 ook vrouwen stemrecht 
kregen {afbeelding 4). Als be
wijs dat vergelijkbare ontwik
kelingen zich soms op grote 
afstand toch gelijktijdig afspe
len: in de Verenigde Staten 
kregen de vrouwen in 1920 
stemrecht (afbeelding 5). 

BELANGRIJKE GEBEURTENIS 
Het belang dat de Grondwet 
van 1848 voor ons staatsbestel 
had blijkt wel uit het feit dat er 
dit jaar een herdenkingszegel 

WOMAN SUFFMCE 

SOMNIVERSARYI 

5 Verenigde Staten 1970  vi|ftig laar 
vrouwenkiesrecht m de Verenigde btater 

voor wordt uitgegeven. En da 
is al de tweede maal dat ds 
gebeurt: in de serie Zomerzt 
gels van 1948, met afbeeldir 
gen van gebouwen die in onz 
geschiedenis een belangrijk 
rol hebben gespeeld, treffei 
we ook het paleis aan d 
Kneuterdijk in Den Haag aar 
de plaats waar in 1848 de niet 
we grondwet werd afgekor 
digd {afieelding6). 
Ook de twee 'verkiezingen 
zegels van 1977 {afieeldmgen 
en S) kunnen we nog rech 
streeks in verband brengei 
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EDEBIAND 
M kÉÉM 

4 Nederland 1979  zestig 
|aar vrouwenkiesrecht in Nederland 

6 Nederland 1948  honderd |aar 
grondwet van 1848, afgekondigd m het 
paleis Kneuterdijk in Den Hoog 

met de Grondwet van 184 
(die is immers de bron va 
ons stemrecht), maar daa 
mee zijn we dan toch wel zo' 
beetje uitgepraat. 

VERZAMELMOGELIJKHEDEN 
We kunnen als we filatelistisc 
gezien verder willen gaan twe 
kanten op: 
a. kijken wat er verder in d 



fereld aan zegels is uitgege
en die betrekking hebben op 
en grondwet; enkele voor
eelden daarvan  zegels van 
)uitsland, Litouwen, Noorwe
en en Zweden  werden al af
ebeeld in februari 1997, in 
en artikel over het onder
werp: themnjuridica; 

f 

kijken wat er te vinden is 
ver het revolutiejaar 1848 op 
e zegels van Europese lan
en. Dat jaar begon met de fe
ruarirevolutie in Frankrijk, 
'aama ook in Duitsland en 
)ostenrijk revoluties uitbra
en. Het was ook het jaar van 
et 'Ck)mmunistisch Manifest' 
an Engels en Marx, kortom 
en jaar waarin zoveel gebeur
e dat bet buiten het kader 
an dit artikel valt. Zelfs in het 
ustige Zwitserland gebeurde 
r iets. Neuchatel  Duits Neu
nburg  was bij de Vrede van 
lünster in 1648 erkend als 
en 'soeverein vorstendom', 
raar laatstelijk de koning van 
'ruisen vorst was, in een 'per
anele unie'. In 1848 werd er 
chter de monarchie afge
chaft en een republikeinse 
rondwet aangenomen, waar
oor de al bestaande banden 

/8 . Nederland 1977  verkiezingszegel 
loven) ter aansporing tot het deetnemen 
an de verkiezingen voor de Tweede Ka
er der StotenGeneroal, met eronder 
ïn 'herhalingszegel' met daarop de pre
eze datum van de verkiezingen 

iet Zwitserland definitief wer
en verbroken (aßeelding 9). 

NDERE GRONDWET VAN 1848 
,r was elders nóg een 'Grond
wet van 1848', maar die hield 
et echter minder lang vol 
an de Nederlandse. Voor 
)ostenrijk was 1848 een jaar 
m vele opstanden, in het bij
onder in Wenen. De Rijksdag 
erd naar Kremsier (Rrome
>z) in Tsjechië verplaatst en 
aar werd een grondwet opge
beld. Die werd op 4 mjiart 

9. Zwitserland 1948  Neuchatel maakte 
zich in 1848 los van Pruisen en werd een 
republiek 

1849 afgekondigd, maar toen 
het leger alle opstanden on
derdrukt had en de 'oude 
orde' weer hersteld was werd 
deze grondwet op 31 decem
ber 1851 gewoon weer opge
heven. Het zal duidelijk zijn 
dat van dit historische feit 
géén Oostenrijkse postzegel te 
vinden is, maar Tsjechoslowa
kije herdacht de 'grondwetge
vende vergadering' van Kro
meriz (Kremsier) in 1948 wel 
(afbeelding 10). 

MEER GRONDWETZEGELS 
Een grondwet van heel lang 
geleden is die van de Verenig

de Staten van 1787. De ratifi
catie in 1788 werd honderd
vijftig jaar later niet alleen 
door de Verenigde Staten zelf 
herdacht (afbeelding 11), maar 
ook door Ecuador (aßeelding 
12) en een aantal andere lan
den, zoals Haïti, Honduras, 
Nicaragua, Panama, El Salva
dor en Frankrijk (afbeelding IJ). 
Uit de moderne tijd noemen 
we de grondwet van de Sovjet

10. Tsjechoslowakije 1948  herdenking 
van de honderdste veriaardag van de 
Oostenri|kse Ri|ksdag (constituerende 
vergadering) in Kromeriz 

unie van 1938, waarvoor toen 
ook in het Westen veel propa
ganda gemaakt werd om te to
nen dat het land toch echt wel 
democratisch was (afbeeldingen 

14 en 15). De moderne volks
democratieën volgden dit 
voorbeeld, zoals Roemenië in 
1948 (afbeelding 16) en Honga
rije in 1949 (afbeelding 17). 
Ook Polen gaf een serie uit 
die gewijd was cian de grond
wet van deze staat; ze ver
scheen in 1952, ter gelegen
heid van de inwerkingtreding 
van de wet. 
En nog vrij recent, na de 'an
jerrevolutie' van 1975, gaf Por
tugal zegels uit ter vasüegging 
van de 'constituerende verga
dering' (afbeelding 18). 
Er zullen ongetwijfeld nog 
meer zegels zijn die met de 
grondwet of met grondwetge
vende vergaderingen in ver
band staan. De bedoeling van 
dit artikel is echter niet het ge
ven van een volledige catalogi
sering van dergelijke zegels; 
het heeft slecht tot doel aan te 
geven dat ook dit thema zich 
zonder twijfel voor een verde
re filatelistische uitwerking 
kan lenen. 
Fl. 

11. Verenigde Staten 1937  Honderd
vijftig jaar grondwet van 1787 14/15. Sovjetunie, 1938  zegels ter ge

legenheid van de nieuwe grondwet van 
de Sovjetunie, de complete serie loont 
alle wapens van de destijds bij de unie 
aangesloten republieken op deze zegels 
zijn de wapens van Oezbekistan (links) 
en Kazakstan algebeeld 
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12. Ecuador 1938  honderdvijftigste 
verjaardag van de ratificatie van de 
Amerikaanse grondwet 

pv* 

m 

RIIHIRlKAI'nPUIARA 
ROMANA 

^ 
■ 

« 

17 Hongarije 1949  herdenkings
zegel grondwet van de Volksrepu
bliek tfongarije 
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16. Roemenië 1948  zegel ge
wijd aan de g r̂ondwet van de 
Volksrepubliek Roemenië 

18. Portugal 1975  constituerende ver
gadering na de 'anjerrevolutie' 

13. Frankrijk 1938  honderdvijftig: 
verjaardag van de ratificatie van de 
Amerikaanse grondwet 

iste 
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HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI OUNANTPLEIN, VOLOP 6/?i4r/S 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 Grieks 

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 
UKRAiWE 
UZBEKISTAN 
WIT RUSLAND 

KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 

SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 1991 

6 -
4 0 -
14-

1 -

2 9 -

1992 

20-
19-
11-

102-
3 1 -

1160-
1-

86-
13-
37-
17-
3 -

12-

32-
67-
46-

BESTELPREMIE 
Bij bestelling van tenminste 60,-

WATERMERKZOEKER 

MORLEY-BRIGHT 

INSTA-TECTOR 

van 6 9 - voor slechts49,50 

1993 

44-
129-
2 8 -

4 8 -
6 2 -
2 4 -

18-
7 -

74-
4 8 -
4 2 -
8 -

3 5 -
2 0 -

4 6 -
6 7 -
3 9 -

3 7 -
3 8 -

1994 

37-
76-
37-

3 1 -
146-
14 

3 8 -
135-
253-

2 8 -
41,-
16-
15-

417-

75-
4 1 -
45-

37-
32-

1995 

218-
182-

169-
100-
238-
104-

30-
99-
20-

1996 

2 4 -
62-
3 5 -

64 
193-
4 5 -

105-
189-
2 1 -

165-
149-

14-
4 8 -
70-

188-

67-
9 1 -
56-

29-
3 8 -

TOTAAL 

157-
365-
163-

313-
650-
265-
105-

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

344-
323-
219-

136-
152-

VEREWIGD EUROPA 
CYPRUS 

EUROPHLEX '95 
BLOK 18 IN CARNET 

Oplage slechts 8000 

Michel DM 900,- ƒ 4 9 5 , -

BESTEL PER POST! 

FA R U B A 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Kompleet 

postfns 

42,— 
28,— 
38,— 
36,— 
38,— 
3 7 , -
32,— 
30,— 
31,— 
35,— 
36,— 

3 7 5 , -

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 
jegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
Dudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw/ mankolijsteni Tevens leveren wij 
i/an de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

® 
5 4 -
6 1 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 6 -
5 0 -
7 3 -
6 9 -
6 1 -

70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

61 -
44-
54-
57-
46-
59-
61 -
61-

885,-

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 -
2 2 4 -

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

51 -
224-

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

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfris 2 1 1 S , -

gestempeld 1 7 9 0 , -

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

** 
6 5 -
7 5 -

102-
7 5 -
7 2 -

217 -
8 2 -

128-

® 
3 5 -
3 2 -
5 5 -
5 4 -
4 9 -

1 9 5 -
4 7 -
9 4 -

3 1 7 - 2 7 4 -
1 6 6 - 1 3 2 -

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

2 1 1 - 1 8 1 -
1 3 2 - 102-
2 0 5 - 149-
1 3 0 - 9 9 -
1 9 3 - 164 -
149-
2 8 5 -
107-

124 -
2 5 6 -

9 2 -
2 2 0 - 2 1 0 -

39 - 32 -
80/89 1625.- 1375,-
1990 
1991 
1992 

29 - 23 -
2 9 - 1 9 -
3 4 - 2 4 -

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
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

® 
52
38
33

179
198 164
52  23 
57
52
41 
41 

23
22
18

17

3. 549,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28
46
99

17
25
24
30
35
18
15
12
19
79

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

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

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

80/89 539. 298.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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 
1960 t/m 1996 
postfris 2 2 6 0 , 

gestempeid 1 3 3 5 , 

RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
177
201
245
127

0 
89

138
236
67

426  462 
197 108
149
127
159
116

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 

1 4 9 
1 4 9 
1 2 9 

9 0 

4 6 
41 
61 
4 6 
5 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 

1 0 9 
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 

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

1 4 9 

4 7 
3 5 
6 5 
5 0 
3 9 
8 9 

1 4 9 

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

gestempeld 2 5 2 5 , 

 je brief 
 je kaart 
 uw vakantie 
 your friends 
 europa 
 uw verhuizing (20 x 70) 
 Uals verzamelaar ... ?????? 
 PTT post / / / / 

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

mr 

f t 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

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

22

27

54

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

7 6 

6 0 

9 9 

1 4 8 

9 8 

8 5 

100

8 5 

7 6 

7 8 

8 9 

8 3 

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

ISRAEL postfns/fulltab 

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

57

46

11

15

20

29

32

24

40

44

74

106

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

8 5 

121

133

129

123

171

131

105

105

9 5 

8 3 

7 3 

KOLLEKTIE postfns 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 8 2 5 , 

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

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



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

OVERZEE 

a

NVPH 
• • 

3, 

9,

7,

4,

5r

J6i: 
10,

10,

49,

14,

16,

13,

47,

22,

41,

265,

56,

99,

80,

108,

79,

u> 
Zonnebloem 
• • 

14,

8,

5,

6,

11,

10,

7,

9,

8,

14,

_8?^ 
17," 
13,

16,

15,

152,

82,

50,

41,

38,

76,

490,

99,

105,

107,

110,

183,

• • 
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,

EUROPA 

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,

Yvert 

90,

60,

60,

37,

950,

32,

32,

64,

90,

1475,

50,

35,

57,

40,

59,

90,

51,

48,

56,

61,

530,

119,

62,

99,

92,

Yvert 
• • 

22,

11,

17,

18,

15,

12,

11,

16,

21,

145,

25,

20,

21,

36,

64,

23,

37,

37,

37,

24,

319,

45,

31,

37,

57,

56,

Yvert 
• * 

20, 

6, 

56 , 

40 , 

47 , 

32,

61,

103,

1 6 

43,

419,

73,

45,

47,

38,

25,

53,

70,

33,

42,

62,

465,

70,

95,

95,

112,

103,

o 
o 

Michel 
• • 

14,

20,

15,

15,

16,

15,

17,

17,

2 0 

19,

165,

18,

18,

21,

24,

30,

29,

30,

28,

30,

36,

259,

35,

37,

38,

40,

41,

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,

Michel 
• • 

8 8 

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,

JAARGANGEN, SERIES 
EN LOSSE WAARDEN 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEMMICHELEUROCAT. 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Mictiel 

♦♦ 
23,

11,

12,

36,

® 
19,

14,

17,

45,

11,

57,

9,

20,

29,

45,

25,

11,

26,

20,

2 7 

245. 210,

82,

67,

56,

75,

54,

60,

45,

36,

38,

54,

74,

84,

66,

62,

33,

42,

50,

44,

34,

9, 4 3 0 ^ 
66,

138,

95,

96,

104,

33,

71,

46,

56,

58,

BERUJN 

Michel 

* ♦ 
22,

10,

1,

20,

13,

44,

10,

1 , 

22,

13,

42,

12,

9,

25,

30,

42,

14,

11,

26,

26,

179. 205.

92,

42,

38,

26,

68,

90,

36,

31,

23,

49,

23,

66,

65,

61,

44,

20,

63,

48,

66,

38,

519, 459,

45,

112,

62,

79,

38,

94,

52,

66,

61,

DDR 

Michel 

• * ® 
96, 96,

111, 209

80, 104,

230, 200,

73, 49,

72,

73,

69,

62,

94,

57,

53,

61,

52,

83,

950. 950.

55,

54,

56,

63,

56,

51,

54,

42,

56,

49,

61,

64,

78,

68,

80,

55,

57,

79,

53,

66,

625,— 565,~ 
113,

111,

117,

103,

83,

88,

93,

97,

71,

89,

Jaar 

61/70 

■1/80 

♦ * 
611

165

17

18

304

605,

85

358

105

156

149

125

152

147

112

107

1475,

132

196

283

232

276

287

259

285

316

245

® 
96
80

12

10

214

405,

459,

60

265

73

108

115

94
145
127

92

1145,

111

159

207

176

209

224

213

229

254

208

♦♦ ® 
57 34

10

5 6 

14

134,

13
14
6 

13
36
15
47
95

248,

15
23
32
14

101
33
52
32
56
55

405,

4 0 

4 8 

114

4 3 

9 0 

109

%
162
105

105," 

196,

308,

30
43
84
33
70
78
68

128
71
82

64,

79,

70,

94,

8 0 

98,

118,

131,

108,

109,

57,

108,

554,

537,

162,

243,

200,

181,

220,

161,

117,

65,

80,

77,

185,

56,

48,

57,

3 2 

46,

85,

71,

192,

162,

153,

43,

43,

46,

45,

46,

41,

42,

50,

46,

56,

52,

62,

49,

55,

55,

108,

108,

135,

168,

165,

55,

56,

72,

84,

106,

73,

151 , 

124,

197,

109,

67,

2 3 3 

186,

315,

99,

9 3 

69,

79,

81,

106,

82,

63,

84

95,

81/90 2460, 1950, 675,

795, 1145, 3375, 1915, 975 ,  455, 1125, 405, 430, 485, 1159. 629.

107,

99,

77,

109,

75,

107,

122,

122,

180,

186,

182,

172,

102,

134,

136,

118,

118,

267,

165,

181,

218,

198,

195,

157,

69,

88,

82,

117,

124,

137

45,

47,

46,

5 3 

65,

58,

133

156,

199,

189,

113,

139,

50,

52

49,

62,

69

84

53,

53,

65,

65,

89,

8 9 

4 8 

59,

66,

69,

99

98,

995, 1195, 945, 820,

292,

275,

201,

186,

150,

161,

176,

170,

125,

124,

107

129,

273

501

2 9 1 

276

199

229

237

472

265

253

195

219

320

182

41

46

170

139

264

144

33

40

170

139

7225, 5450,

VOORLOPERS 

i 1665, 2620, 6675, 4379, 3510, 1200, 2850, 1175, 1350, 1675, 3300, 2075, 1675, 1825, 2490,2300,

** 
2 6 9 
1 2 7 

9 5 
3 2 
1 8 
1 4 
25,
1 6 
1 2 
12,
2 1 
3 8 

279,

75,
30,
30,
33,
52,
5 8 
3 9 
5 3 
4 8 
4 5 

85
100
85
92
76

8,
6 3 
92,
2 1 
4 5 

11 
10

245^ 

10
23,
30,
33

O 
111 
_ l 
<n 

O 

** 
2 2 0 

8 5 

133
5 9 
1 6 
1 4 
1 6 
2 9 
2 5 
1 4 
1 9 
1 9 

3 9 
2 0 
1 4 
36,

9,
3 6 
1 4 
2 4 

45,
13,
32,
20,
19
14

335, 139,

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
5 0 
5 3 
51 

4 2 
3 5 
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
5 5 
4 7 
6 5 

16 
1 8 
56,
50,
3 9 
5 4 
4 5 
48,
4 5 
4 5 

495

6 3 
6 6 
7 8 
9 4 

125,
114 

63
108

6 2 
117

9 5 
116

3 8 
5 5 
4 8 
5 0 
6 4 
8 0 

1625,

VERENIGDE NATIES N E D E R L A N D E E R S T E  D A G  E N V E L O P P E N 

5 

13,

10
23
10
11 
1 3 
1 9 

115,

22,
24,
28,
59,
47,
6 0 
3 8 
4 5 
3 2 
2 5 

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

O 

2 7 

27,

15
16
12
12
17
21 
15
14
17
14

149,

11 
1 2 
1 5 
2 9 
2 0 
4 1 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245,

4 3 
4 4 
47,
35,
48,
3 9 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

32,
46,
41,
43,
62,

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

57 
43 
50 
66 
88 

1993 94,
1994 104,
1995 91,
1996 111,
1997 106,

KOMPLEET 1983 t / m 1997 995,

5 
17

22,

10
9 

1 7 
3 0 
2 7 
3 9 
2 7 
2 6 
2 0 
3 4 

235,

4 9 
4 8 
3 6 
5 0 
3 6 

Al le l osse n u m m e r s vana f nr. 1 z i jn leverbaar 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

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

(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
NEDERLAND ƒ 0,72 p gulden 
BELGIË ƒ 3,50 p 100 Fr 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
BUND ƒ 0,80 p Mark 

ENGELAND / 1 , 8 5 p £ 
VERSTATEN / 1 , 1 5 p $ 
ARUBA ƒ 0,60 p gid 
ZWITSERL ƒ 0,85 p Franc 

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

1/3 
4/6 
7/10 
11/12 
13/17 
18 
19 
20/39 
40/42 
43/46 
46/51 
52/57 
58/59 
61 
62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 
85/86 

ITALIË 
TRIEST-A 
TURKIJE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERLAND 
ITALIË 
TRIEST A 
GRIEKENLAND 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIEST A 
VER NATIES 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
TURKIJE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

240-
39-
25-

450-
165-
96-

165-
1250-

149-
39-

575-
350-
240-

18-
165-
45-
9-

13-
245-

41-
65-
18-
95-

® 
es
se-
19-

445-
129-
79-
60-

1250-
22-
36-
11-

195-
33-
10-

110-
6-
8-
8-

18-
35-
55-
3-

45-

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1 /86 kompleet 4395 - 2625 -

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

H O L L A N D S G L O R I E 
Hoogewerf straat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 0252 524352 
of 0252 516510 

FAX 0252 515422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 6 4 bladzijden 

BIJ gro tere aanta l len lagere pri jzeni 
1x 5/9x 10/24X -I-25X 
29,50 2 8 , - 2 7 , - 2 6 , -
39,50 3 8 , - 3 7 , - 3 6 , -

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 
per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 
incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 

VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2 % korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 
Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 
bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening 

VERZEKERING: 
BETALING: 

CREDITCARDS: 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

145 



UITGIFTEIII SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

NoteK 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dot zeggen dot de gegevens von 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von maort (3) 
opbladzi|de223 

Als bi| een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven don is de zegel of ae 
omschriiving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met outomotisch in dot derge-
ll|ke emissies in tentoonstellingscóllec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 1/66. 

ALBANIË 
2 5 - 8 - ' 9 7 . Fronkeerzegels. 
5,10,20,25,30,50,60,80, 
100,110 L. Veldheer en nationale 
held George Castricot 'Skander-
beg'(1408-1468). 
13-9 - '97 . Overlijden moeder Te
resa; opdruk op Europazegel 
1996. 
100 L Portret met opdruk in zilver. 
4 -12 - ' 97 . Vijfentachtig jaar PTT. 
Eén postzegel. 

ANDORRA FRANS 
5-1-'98. 'Per Molts Anys'. 
3.- F. Jongleur. 
14-2 - '98 . Olympische winter
spelen, Nagano 1998. 
4.40 F. Reuzeslalom. 

ANDORRA SPAANS 
3 0 - 9 - ' 9 7 . Nationale Unesco*-
commissie. 
32 P. Witte duif, symbolen, logo. 
25 -11 - ' 97 . Kerstmis 1997. 
32 P. Keramiek beeldje van ge

hurkte man. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
2 2 - 1 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
0.50,1.10 (tweemaal) Dr. Resp. 
orthodoxe kerst, katholieke kerst, 
joodse hogodo. 

BULGARIJE 
2 -10 - ' 97 . Drieënveertigste alge
mene vergadering van de Noord-
Atlantische samenwerkingsraad. 
Blok met vier zeqels van 1201. 
Resp. godin, adeloar/orend op 
wereldbol, congresgebouw, con
gresgebouw ( 
alle zegels met wapen. 

a P R U S TURKS 
2 8 - 1 0 - ' 9 7 . Oude munten, 
25.000,40.000,75.000, 
100.000TL. Resp. uit 1861 met 
opschrift "Tughra Khan Abd al-Aziz 
bin', uit 1808 ter gelegenheid van 
tiende regeringsjaar Mohmud II, 
uit 1566 ten tijde von sultan Selim 
II, uit 1909 derde regeringsjaar 
van Mehmed V. 

DENEMARKEN 
22-1 - ' 9 8 . Honderd jaar organi
satie arbeidsmarkt. 
3.50,3.75,4.75,5.- kr. Grafische 
compostities. Resp. SID ('Spezial
arbeiter in Dänemark'), 10 (Deen
se vakbondsbeweging), Deense 
bond voor ziekenverzorging, HK 
(bond van handels- en kantoor
personeel); alle afbeeldingen met 
neeldmerk. 

DUITSLAND 
2 2 - l - ' 9 8 . Stad Nördlingen elf
honderd jaar geleden gesticht. 
110 Pf. Stadsgezicht met loot-goti-
sche hallenkerk St. Georg met de 
Doniël-toren. 
2 2 - l - ' 9 8 . Unesco*; klooster 
Maulbronn wereldcultuurerfgoed. 
100 Pf. Kloosterkerken platte
grond von klooster Mauloronn. 
2 2 - l - ' 9 8 . Serie'bruggen'met 
als thema 'bruggen verbinden'. 

n o Pf. Plattegrond Glienicker-
brug over de Havel (verbinding 
tussen Berlijn en Potsdam). 

ESTLAND 
27 -11 - ' 97 . Kerken; St. Anne 
van Holliste (provincie Viljondi-
moo, Zuid-Estland). 
3.30 kr. De St. Anne uit de vijf
tiende eeuw (herbouw 1864-
1867, door brand verwoest in 
1959, eerste-steenleggingin 
1989, ingewijd 21 decemoer 
1991). 
3-12 - '97 . Kerstmis 1997. 
2.90 kr. Drie kabouters in optocht 
(met lantaarn, kerstboom, zak ca
deaus). 

FINLAND 
15-1- '98 . Postzegelboekje met 
'Moomin'-motieven (illustraties 
ontleend aan 'The Magie Winter', 
'The Book about Moomin, Mymble 
and Little My' van Tove Janssen)"'. 
Inhoud: vier zegels '1st class' met 
een verkoopprijs van 11.20 Fm.. 
1 5 - l - ' 9 8 . Serie'provincial 
birds' en 'provinciol fish'; zelfkle
vende rolzeqels in doosjes"'. 
Zegels'1st class','2nd class'. 
Resp. Tardus meruia (vogel), Min
na luoma (vis). 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 1/66. 
1 6 - l - ' 9 8 . Michel Debré (1912-
1996);gaullisme. 
3.- F. Portret, tekst 'Ariane'. 
2 6 - 1 - ' 9 8 . Nieuwe uitgiftedatum 
en aanvulling melding 1/66 'we-
reldvoetbalbekerl998'. 
Blok met tien zegels van 3.- F en 
in het midden een vignet. Resp. 
Saint Etienne, Lyon, Montpellier, 
Lens, Parijs, Bordeaux, Nantes, 
Marseille, Toulouse, Saint-Denis; 
vignet met stadion en Franse drie
kleur. 
Zonder datum. Wereldvoetbal-
beker 1998. 
3.- F. Rond zegel. Voetbal, vlag
gen, tekst 'France 98'. 

26-1 - ' 9 8 . Tweehonderdste ver
jaardag van de ingebruikneming 
van het gebouw van de notionole 
vergadering. 
3.- F. Werk van schilder Ernest 
Pignon-Ernest met afbeelding van 
het 'Palais Bourbon' (zetel van de 
nationale vergadering). 
2-2-'98. 'Bonne fête'(Sint Va-
lentijn). 
3.- F. Engeltje met postbodepet, 
arm met bloemen en envelop met 
als postzegel een rood hartje. 
9 -2 - ' 98 . Vijfentwintig jaar om
budsman. 
3.- F. Silhouet van ombudsman 
metiaartollen 1973-1998, links 
van nem 'grijze' mensen (met 
problemen), rechts mensen in ver
schillende kleuren (problemen op
gelost). 
2 3 - 2 - ' 9 8 . Dog van de postzegel. 
3.-I-0.60 F. Detail van 'type Blanc' 
(1900); postzegelboekje met drie 
toeslagzegels (3.-I-0.60 F), drie 
zegels van 3.- F. en een vignet. 

GIBRALTAR 
15-12 - '97 . Sir Joshua Hassan, 
ex-minister, in Gibraltar als 'vo
der' beschouwd. 
26 p. Portret. 

GRIEKENLAND 
17-12 - '97 . Griekse film/Griek
se komedianten. 
20,30,50,70,100,140,170, 
200Dr.Resp.VassilisAvlonitis 
(1924-1970), Vossilis Argyropou-
los (1894-1953), Georgio Vassi-
leiodou (1897-1980), Lombros 
Constantaras(1913-1985), Vossi
lis Logothetidis (geboren in 1900, 
laatste film in 1959), Dionysis Po-
pagiannopoulos (1912-1984), Ni
kes Stovrides (1910-1987), Mimis 
Fotopoulos (1913-1986). 

GROOT-BRinANNIË 
3 -2 - '98 . Herdenkingszegels 
prinses Diana, prinses von Wales, 
1961-1997 (opbrengst bestemd 
voor 'The Diana, Princess of Woles 

Memorial Fund'). 
Strook met vijf zegels van 26 p. 
met paars koaer. Resp. foto ge
maald door lord Snowdon voor de 
catalogus van Christie's (mei 
1997), informeel portret gemookl 
door John Stillwell (genomen bij 
de 'British Lung Foundation' in 
Londen, april 1997), portret van 
Snowdon aan de vooravond van 
de reis naar Pakistan in 1991, in
formele foto van Tim Grohom (bij 
bezoek aon 'National Institute of 
Conductive Education' in Birming
ham, oktober 1995), portretfoto 
van Terence Donovan in 1987. 
24-2 - '98 . 'The Queen's Beasts' 
(zes-voet hoge gebeeldhouwde 
dieren met wapenschilden en 
'badges' als symbool von konink
lijke afstamming en als wachters 
opgesteld bij de ingang van de 
'Westminster Abbey' bij de kro
ning in 1953); zesnonderdvijftig-
ste verjaardag van de Orde van di 
Kousebond (hoogste Britse burger 
en militaire orde)/viering Brits 
nationaal erfgoed. 
26 p. Vijfmaal. Resp. leeuw van 
Engeland en griffioen van Edward 
II, valk van Plantagenet en stier 
von Clarence, leeuw van Mortimer 
en fabeldier van Beaufort, de 
windhond van Richmond en draak 
van Woles, eenhoorn van Schot
land en poord van Hannover. 

ITALIË 
5-12- '97 . Dog van de postzegel 
800 L Lelie (symbool Florence), 
loep, tanding. 
6-12- '97 . Uittocht van de bevel 
king van Dolmotië, Fiume en Istrii 
vijftig jaar geleden. 
800 L Stoomboot 'Toscano', Itah-
aanse driekleur. 

JERSEY 
2-4 - '98 . Transport; autobussen. 
20,24,31,37,43,63 p. Resp. 
'JMT Bristol Bus 4 Tonner'(1923) 
'SCS Regent Double Decker' 
(1934-1937),'Slade's Dennis 
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incet' (1930), 'Tantivy Leyland 
LSC Lion'(1947),'JBS Morris 
us'(I958),'JMTTitonTD4Dou
le Decker'(eind 1950, begin 
960). 
■4 '98. Europa 1998; nationale 
istivals. 
D,24,31,63p.Resp.kunsten 
[indvaardigheid (filmrol, naald 
} garen, potlood en pen, konten 
leedje, mond, gedecoreerde bo
[lol), jazz (toetsenbord, soxofo
st, muzieknoten), lekker eten 
'ork en lepel, fles wijn, schooi
er, ijscoupe, tomaten, tekstfrag
ent 'restau'), flora (roos). 

SEGOSLAVIË 
56 '97 . Muziek; honderdvijf
itwintigste geboortedag van 
imponist Stanislas Binicki. 
50 Ndin. Portret met op ochler
'ond gedeelte partituur. 
09 '97 . Flora; sierplanten. 
50,2.50 Ndin. Resp. Pelorgoni
n grondiflorum. Hydrangea 
ocrophyllo, Sointpoulia ionont
], Onciiium voricosum. 
l  9  ' 97 . Nationale postzegel
ntoonstelling 'Jufiz IX' Belgrado, 
ok van 5 Ndin. 'Akt Erwocnung' 
leeldhouwwerk van Dragomir 
'ombosic, 18811945 uit de 
jnstgalerij 'Cvjeto Zuzoric': ten
onstellingsgebouw). 
49 '97 . Rode Kruis; v̂ eek van 
! t.b.c.bestrijding, verplichte bij
okzegel. 
50 Ndin. Portret van dokter Mi
tin Ronkovic (18801967). 
211  ' 9 7 . Museumvoorwerpen 
t het museum van Vojvodina. 
50,2.50 Ndin. Beide tweemaal, 
isp. tweehoofdig terracotta
leidje (3500 jaar voor Christus), 
ilm (eerste helft vierde eeuw), 
rracottabeeldje( 1500/1400 
or voor Christus), icoon (twaalf
I eeuw). 
■12'97. Achthonderdste ver
ardog van het klooster Chelon
iri; iconen. 
50,2.50 Ndin. Beide tweemool. 
!sp. de Madonna Hodeghetrio 
voolfde eeuw), Christus Ponto
ater, de Madonna Hodeghetrio 
ertiende eeuw), de Madonna 
et de drie handen 'Trojerucico'. 

Zonder datum. Dog van het 
kind. 
Twee velletjes met elk negen ze
gels van resp. 2.50,5. Ndin. met 
centraal een vignet. 

KROATIË 
2811 '97 . Kerstmis 1997. 
] .30,3.60 kn. Resp. eigentijdse 
weergave van de Heilige Geooorte 
van graficus/illustrator Ivon Anto
lic, schilderij 'Geboorte van Chris
tus' van Isiaor Krsnjovi (1890). 
1812'97.Gedenkjoren Kroa
tische letterkunde. 
1., 1.20 kn. Resp. vierhonderdste 
verjaardag van de gedrukte verta
ling van de tragedie 'Electro' 
(vertaler Dominko Zlotoric, 1558
1613), driehonderdste geboorte
dag van Flip Grobovoc (1697
1749) en tweehonderdvijftigste 
verjaardag van de eerste uitgave 
von zijn verzamelwerk 'Cvit...' 
(bloemlezing Illyrische of Kroati
sche volkstool). 

LETUND 
2711  '97 . Stad Riga ochthon
derd jaar geleden gesticht. 
0.10,0.20,0.30,0.32 Lvl. Resp. 
woonstee (oudste uit hout opge
trokken gebouw) uit de twaalfde 
eeuw, vrouw in kleding van Riga, 
sieroden; Riga als metropool von 
christelijk geloof (kruisgang der
tiende eeuw, stondbeelcTvon bis
schop Albert, bisschoppelijk zegel, 
rozenkrans, middeleeuws schrijf
gereedschap); kasteel van de 
iiroeders van het zwaard' en van 
de ridderorde van Livonio (der
tiendezestiende eeuw, wapens, 
reliëf van de ordemeester V von 
Pletenberg); burgerhuizen 'de drie 
broeders' in Riga, stadswapen, St. 
Johannes: patroon von de nond
werkslieden van het kleine gilde. 
2 9  1 1  ' 9 7 . Kerstmis 1997; fol
klore. 
0.08,0.18,0.28 lv l . met samen
hangend vignet. Resp. kerstman 
met neer, twee dansende vrouwen 
met gehoornde mutsen; door twee 
mensen gevormd paard met dek
kleed, verklede man en accor
deonspeler; vignet met tekst 'Prle
cigus Ziemossvetkusl', 'Merry 

Christmas!' 

LITOUWEN 
410'97.Postgeschiedenis. 
50 c. Facsimile brief van groot
vorst Gediminos oon Duitse steden 
(2511323). 
1810'97.Stadswapens,VI. 
50,90c.,1.20lit.Resp.Neringa, 
Vilkoviskis, Posvolys. 

MALTA 
512 '97 . Uitgiftedatum meldin
gen 1/67 'Victoria Lines' en 'vijf
tig jaar zelfbestuur'. 

NOORWEGEN 
2 l  '98.F lora i ' . 
3.40,3.80,4.50,5.50,7.50,13.
kr. Resp. Coltho palustris. Viola tri
color, Trifolium repons, Hepotico 
nobilis, Pulsatilla vernolis, Saxifra

ga
2 1  ' 98 . Insecten". 
3.80 kr. Tweemaal. Resp. libel, 
sprinkhaan. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 12/843. 
23 1  ' 98 . Serie'sagen en le
genden'; de rattenvanger van Kor
neuburg. 
13. S. Fluitende rattenvanger met 
rij kinderen. 
23 1  ' 98 . Serie'natuurschoon 
in Oostenrijk'. 
7. S. Nationaal park 'Kolkalpen'. 
231  ' 9 8 . Serie 'sagen en legen
den'; 'Der liebe Augustin'. 
9. S. Musicerende Augustin (op 
soort doedelzak) bij verliefd poor. 

POLEN 
229  '97 . Poolse heersers. 
50,60,80 gr., 1.10 Zl. Resp. Jon 
I. Olbracht (14591501), Alekson
derJagiellonczyk (14611506), 
Sigmund I'de oude'(14671548), 
Zygmunt II August (15201572). 
310  '97 . Muziek; jazzmusici. 
80 gr. Pianist en componist Miec
zysfowKosz (19441973). 
910'97.Wereldpostdag. 
50 gr. Wereldbol, posthoorn. 

ROEMENIË 
279 '97. 'Aeromfi la '97na

tionale postzegeltentoonstelling. 

Kronstadt; op en overdruk. 
1050 Lop 4.50 LZegel'Europa 
91 ' . 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 12/843. 

SLOWAKIJE 
1510 '97 . Kunstwerken uit na
tionale musea. 
9,10,12 Sk. Resp. zelfportret met 
echtgenote uit museum Praag 
(Jan Kupecky, 16671740),'St. 
Petrus en Ste. Lucia' uit museum 
Bojnice (detail altaar Nardodi
Cione), 'Vor Ort' uit museum 
Pressburg (Koloman Sokol, gebo
ren in 1902). 
2410  '97 . Bloedbad van Cer
novó negentig joor geleden. 
4 Sk. Lijdende vrouw, kerk. 

OEKRAÏNE 
23 9  ' 97 . Honderdvijfentwintlg
ste geboortedag van toneelspeel
ster en zangeres Solomijo 
Kruschelnizko (18721952). 
20 k. Portret. 

SPANJE 
2811 '97 . Serie'routewegen 
naar Seforod'; Joods erfgoeo en 
erfgoed verschillende Spaanse ste
den. 
21,32 (tweemaal), 65P.Resp.de 
'Porto Novo' in Ribodovio (Ouren
se), voorgevel gebouw vijftiende 
eeuw in Cóceres, vrouwengalerij 
van de svnogoge in Córdoba, 
overwelfde stroot waarin zich het 
'Mossé ben Nohmon' (Catalaans: 
'Bonastruc co Porta')centrum be
vindt in Girona. 
512'97.VI/ereldkampioen
schop voetbal; Spoons sportsucces 
32 P. V/ereldkompioenschap 
SponjeEngelond 1950 in stadion 
van Moroconó, Rio de Janeiro; 
doelpunt van Zorro (geboren in 
1921) met als resultaat de finale
ronde (huidige semifinole). 

TURKIJE 
I 3  1 0  ' 9 7 . Elfde internationale 
congres bosbouw, Ankara. 
50.000 TL. Gestileerd blad. 
1310 '97 . Vijftiende congres 
Europese gymnostiekbond. 

100.000 TL. Gymnast aan ringen. 

WITRUSLAND 
139  '97 . Stad Pinsk negenhon
derd jaar geleden gesticht. 
3000 r. Jezuïetencollege in Pinsk 
(zeventiende eeuw). 
159 '97 . Vijfenzeventipste ver
jaardag van de nationale biblio
theek. 
3000 r. Boeken, bibliotheek. 
22 9  ' 97 . Fronkeerzegels; 
nieuw staatswapen. 
800,2500,3000 r. 

ZWEDEN 
151  ' 9 8 . Het nieuwe moderne 
museum op hoofdstedelijke eilond 
Skeppsholmen. 
Postzegelboekje met tweemaal 
drie zegels 'brev' (binnenlands 
porto). Resp. 'Svampskulptur' 
(Zwammensculptüur) van de Fran
se kunstenaar Yves Klein uit 1959, 
'Skeppsholmen' (schilderij) van de 
Zweed Góron Gidestom, 'Mono
grom' (sculptuur met geit) van de 
Amerikoon Robert Rouschenberg. 
15 1  ' 98 . Met uitsterven be
dreigde founo; tijgers'^ 
Twee rolzegels. Resp. foto van 
vrouwtjestijgers met Jan Lindblod 
(19321987, natuurcineasten 
'opvoeder' van twee uit India af
komstige tijgerwelpen), dezelfde 
tijgers (foto's genomen door Jon 
Lindblod en Pia Thorn). 
151  ' 98 . Volentijndog (14 fe
bruari). 
Postzegelboekje met zes zegels 
'brev'. Hort met bloemen en dui
venpaortje in twee uitvoeringen 
(rood en oranje). 

ZWITSERLAND 
4 8  ' 97 . Zelfklevende EMSze
gels; wereldsteden. 
Drie zegels. Resp 'Tower'brug in 
Londen, 'Golden Gote'brug in San 
Francisco, opera in Sydney. 
71  ' 9 8 . Hervorming posterijen; 
Swiss Post en Swisscom. 
90 c. Tweemaal. Symbolische 
voorstellingen. Resp. met tekst 'La 
Poste, Die Post, Lo Posto', 'Swiss
com'. 
71  ' 98 . Honderdvijftig jaar 
Zwitserse bondsstaat, tweehon

\ 
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derd jaar republiek Helvetia. 
Blok met vier zeqels van 90 c. met 
doorlopend beeld. Tekst in vier to-
len 'persvrijheid, scheiding van 
mocnt, rechtsgelijkheid, vrijheid 
van vergadering, vrije vestiging, 
vrije handel, vrije meningsuiting'. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2 7 - 1 0 - ' 9 7 . Katten en honden. 
Vel met zes zegels van $1.65. 
Resp. 'Scottisch fold ' , 'Japanese 
bobtail', 'tabby Manx', 'bicolor 
American shorthair', 'sorrel Abys
sinian', 'ifimaloyan blue point'. 
Vel met zes zegels van $1.65. 
Resp. 'Dachshund', 'Staffordshire 
terrier', 'Shar Pei', 'beagle', 'Nor
folk terrier', 'golden retriever'. 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. 
'red tabby American shorthair', 
'Siberian husky'. 
10-11 - ' 9 7 . Beginjaren spoor
wegtransport. 
Twee vellen met zes zegels von 
$1.65. 
Vell.Resp.'Trevithick'(lB04), 
'Puffing Billy'William Hedley (cir
ca 1860), 'Crampton' locomotief 
von de 'Northern Railway' in 
Frankrijk (1858),'Twenty-five 
ton' locomotief bij de 'Lawrence 
Machine Shop' (circa 1860), loco
motief 'Mississippi' (1937), 'Cope-
nob' locomotief van de 'Furness 
Railway'. 
Vel II. Resp. 'Jenny Lind', 'Atlantic-
type'locomotief (1899),'British 
built Tank Engine' voor gebruik in 
Japon (1881),'Express Freight' 
locomotief 4-8-2 van de 'Pennsyl
vania Railroad', vier cilinder loco
motief in Oostenrijk, 'E' series 0-
10-0 locomotief voor Rusland 
(1930). 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. 
'Brunei's Trestle' over de rivier de 
Lynher, 'George Stephenson's Pa
tente' locomotieftrein (1843). 

ARGENTINIË 
5 - 1 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; wand
tapijten met afbeeldingen von de 

Heilige Familie. 
75 c. Tapijt von Mary José (de Hei
lige Familie). 
Postzegelboekje met strook von 
75,25,50 (tweemaal), 25,75 c. 
Resp. van Mary José, Elena Aqui-
lar, Ana Escobar, Alejandro Marti
nez, Silvia Fabiana Pettochi, Nidio 
Martinez. 

AUSTRALIË 
5-1 - ' 9 8 . Chinese moankolender; 
joar von de tijger**. 
45 c. Tweemaal, in samenhang; 
blokje met de twee zegels; 'brug-
strip' met tien zegels.Twee ver
schillende afbeeldingen von een 
tijger, tekst 'het jaar van de tij
ger'; blokje met op blokrand 
nieuwjaar vierencle kinderen. 
15 -1 - ' 98 . Maritiem erfgoed; 
schepen. 
45,85 c., S I - , 1.20. Resp.'Flying 
Gold', 'Marco Polo', 'Chuson', 
'Heather Belle'. 
12-2-'98.Wenszegels. 
45 c. Champognekleurige rozen; 
'gutter strip' met tien zegels, post
zegelboekje met tien zelfklevende 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 12/844 
(1/70). 

BARBADOS 
1998. Herdruk fronkeerzegels. 
5,10,25,30,35,70,90 c., $10. 

BELIZE 
21 -11 - ' 97 . Uitgiftedatum mel-
dino 12/844'kerstmis 1997, or
chideeën'. 

BERMUDA 
18-12 -2 '97 . Onderwijs 'stre
ven naar uitmuntendheid'. 
30,40,60,65,80,90 c. Resp. 
kleuterschool, lagere school, mid
denschool, Berkley-instituut, 
'Cedorbridge', Bermuda-instituut. 

BHUTAN 
15-12- '97, ' lndepex97'-we-
reldpostzegeltentoonstelling, Del
hi. 
3,7,10,15 nu; vel met de vier 
woorden. Resp. twee verschillende 

afbeeldingen van Boeddha, twee 
verschillende afbeeldingen van 
Mohotmo Gandhi. 

BOLIVIA 
24-1 - ' 9 7 . Boliviaanse deporte-
menten, I; Torija. 
0.50,0.60,0.80,1,3,20 8. Resp. 
Cultuurhuis (Casa Dorado), kerk 
van Entre Rios, stuw 'Angosto de 
San Luis', monument voor de ge
vallenen von de Choco-oorlog, pel-
grimskerk en Mariabeeld van Cho-
guoyo, woonhuis en ruiterstand
beeld van onafhonkelijkhiedsstrij-
der Eustoquio Méndez (1784-
1837) in San Lorenzo. 
3 0 - 1 - ' 9 7 . Bolivioonse departe
menten, II; Chuquisoco. 
0.60,1,1.50 (tweemaal), 2,3 B. 
Resp. paleis 'Lo Glorieto' in Sucre, 
regeringspaleis in Sucre, huis van 
de vrijheid, versteende pootof-
drukken van dinosaurussen, indi
aan uit Torobucco met tocoro-fluit, 
ruiterstandbeeld van vrijheids
strijdster Juono Azurduy de Padilla 
(1780-1862). 
3 -2 - ' 97 . Boliviaanse departe
menten, l i l ; Oruro. 
0.50,0.60,1,1.50,2.50,38. 
Resp. monument voor mijnwer
kers, duivelsmosker (carnaval van 
Oruro), de Maoqd van Socovón, 
uitgedoofde vulkaan Sajomo, 
'Uru-Chipoyo' meisje, zanger en 
musicus RolJl Shaw Boutier. 

BOTSWANA 
Afbeelding melding 12/844. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 12/844. 
5-11 - '97 . Kerstmis 1997. 
R$ 0.22. Enael met bazuin; tekst 
rond afbeelding 'hoop, liefde, eer
bied, dromen, gerechtigheid, ver
trouwen, vrijheid'. 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Kind en burger
schap, rechten van kinderen en 
jongeren; toeslagzegels^^ 
Vel met zestien zegels van 
R$0.22-t-0.08. Resp. gelijkheid 
(toren van poppetjes met vlag), 
liefde en tederneia (kind oon hand 
van ouders, hartje), onderwijs 
(schoolgaande kinderen, school in 
letter A-vorm), gezondheidszorg 

(zwangere vrouw voor gezellig 
huisje), geluk (spelende kinde
ren), werkgeleaenheid voor ou
ders zodat kinaeren naar school 
kunnen goon (op land 'voren met 
letters' werkende ouders), borst
voeding, geboorteregister (vader 
zwaait met geboorterormulier 
noor moeder met kind), integratie 
gehandicapten (trap en 'glijbaan' 
voor rolstoel), ouderzorg tijdens 
ziekte (ouders bij ziek kincf), kwa
liteit van onderwijs (schrijvend 
poppetje), veilig bevallen (vrouw 
tussen oeschermende handen), 
gezins- en gemeenschapsleven 
(familie ontvangt bezoek), spelen 
(muziek), eerbied en waardigheid 
(gekroonde peuter met luier op 
voetstuk), boek 'Estatuto da Crion-
co e do Adolescente' (kinderen 
voor boek als tent, engeltje); op 
volrond acht verschillende kleuter-
figuurtjes. 

10-12- '97 . Onderwijs en bur
gerschap. 
R$ 0.31. Potloodje en getekende 
lijnen die gezichten van kind en 
volwassene, wereldbol met Brazi
lië voorstellen, tekst 'Educacoo e 
Cidodonio'. 
12-12 - '97 . Stad Belo Horizonte 
honderd jaar geleden gesticht. 
R$ 0.31. Gezicht op 'Serro do Cur-
rol' met verlichte huizen. 

CAYMANEIUNDEN 
3 - l 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
10,30,40 c . , $1 . Resp.'Stingray 
City' - bezoek van de kerstman, 
kerstman oon het golfen, kerst
man beklimt de 'Bluff' op 'Sister 
Island', kerstman in hangmat. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
14 -3 - '97 . Honderdste geboorte
dag von schilder en kalligraaf Pon 
Tionshou (1897-1971); schilderij
en. 
50,100,150 f. Alle tweemaal 
9 -5 - ' 97 . Vogels. 
50,540 f. Resp. Chrysolophus om-
herstioe, Phosionus colchicus. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
22-1-'98. 'Festive season', 
kerstmis 1997; kindertekeningen. 
45 c. Vijfmaal. Resp. cadeaus (La-

zino Brian, 9 jaar), moskee (Azro 
Jim, 8), vrouw (Kote Gossoge, 
11), strandgezicht (Matt Horber, 
15), dansen (Rokin Chongkin, 6). 

COLOMBIA 
13-5 - '97 . Vijftig joor sociale 
verzekering (1996). 
400 P. Logo instituut voor sociale 
zekerheicT 
22-5 - '97 . Honderd joor firma 
Ericsson in Colombia (1996). 
900 P. Hand met afstandsbedie
ning. 
26 -6 - ' 97 . Eenentwintigste natie 
noal nuziekfestivol 'Porro-Peloye 
ro', San Peloyo. 
400 P. Schilderij'Maria Vorillo in 
de wolken' van William Vive. 
10-7- '97 . Vijftig jaar bond van 
journalisten van Bogotó. 
400 P. Oude schrijfmachine. 
10-7 - '97 . Eerste verjaardag va 
het muntenmuseum in de Stoots-
munt, Bogota. 
800 P. Vroegere gebouw van de 
stootsmunt. 
23-7 - '97 . Project 'economisch 
gebruik van de steennootpalm': 
Phytelephos seemannii. 
900 P. Palmboom. 

COSTARICA 
11 - 8 - ' 9 7 . Tradities; heiligenprc 
cessie in San Ramón. 
30 Cs. Schilderij 'heiligenprocessi 
in San Romón' van Jorge Corvojo 

DOMINICA 
20 -10 - ' 97 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997). 
Vel met vier zegels van $ 2.-; blol 
van $ 5.-. Vier verschillende por
tretten; op blok prinses met boe
ket, op achtergrond de 'Royal 
Jock' (vlag), tekst' She changed 
our lives...'; portret, uitsproatc 
van premier Tony Blair 'She was 
the people's Princess. She simply 
was'. 
Begin januari ' 9 8 . Dominica, 
Gambia, Guyana, St. Vincent/Grt 
nadinen en Togo gaven een serie 
zegels uit ter gelegenheid van he 
jaar van de tijger**. 
Dominica: verschillende schilderij 
en met tijgers van Chinese kunsti 
naars van de 'Ling-Non'-school. 
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isp.S 0.55,0.65,0.90,1.20; 
ok von S 3.-. Resp. van Goo Qif-
ig (1889-1933), Zhao Shao'ang 
eboren in 1905), Goo Jianfu 
879-1951), Goo Jianfu;'Spirit 
Kingship'van Gao Jianfu. 

JYPTE 

2-11-'97, Elfde conferentie 
rikoonse ministers van transport 
I communicatie. 
) P. logo. 

tlTREA 
ovember/december '97. 
iderwaterleven. 
vee vellen met negen zegels van 
Nfo (Nafka) met doorlopend 
leld. 
il I. Resp. Abudefduf saxatilis en 
ioenodon obesus, Eretmochelys 
ibricoto en Manta birostris, Acan-
urus sohol, Tylosurus chorom en 
egoptera novaeangliae, Manta 
rostris, Manta birostris en Amp-
prion bicinctus, Forcipiger flovis-
nus, Tylosurus chorom en Plec-
rhynchus olbovittotus, Sidereo 
isea. 
i l l l . Chetodonsemilavotus, 
heneis noucrotes en Rhincodon 
pus, Pseudochromis flavivertex, 
lolassomo lunore en Arussetto 
fur, Pterois volitons, Triaenodon 
lesus en Trichonotus nikii, Ca-
nx speciosus, Plotax oribucuio-
:, Odonus niger. 
fee blokken van 10 Nfo. Resp. 
iris onguloto, Acanthurus leuco-
imon. 

'HIOPIË 
J-12-'97. Oude historische ge-
luwen en huizen in Addis Ababa. 
i, 55 c, 3 Birr. Resp. huis van 
Iweded Hoile Giorgis, huis van 
[redElg,'Menelik'sElfign'. 

Jl 
beelding melding 11/764. 
J- l l - '97 , Kerstmis 1997 (mel
ig 11/764). 
1,31,87 c., $3. Resp. engel 
engt blijde boodschap aan her-
rs. Geboorte van Jezus, de drie 
ningen, Maria met het Kind; olie 
gels met bijbehorende bijbeltek-

Begin 1998. Traditionele kle
ding opperhoofden. 
81,87 c., $1.12,2.-. Resp. oor-
logs'uniform', formeel kostuum, 
presentatiekostuum, oorlogs'uni-
rorm' van het hoogland. 

GAMBIA 
Begin januari '98. Jaar van de 
tijger** (zie Dominica). 
Blok met vier zegels van 3 D.; 
blok van 10 D. Verschillende af
beeldingen van tijgers (papier-
knipwerk). 

GHANA 
10-10-'97. Vogels. 
200,300,400,500,600,1000 
Cs. Resp. Corduelis chloris, Botis 
copensis, Eubucco bourcierli, Cor-
vus olbicollis, Uroeginthus ionthi-
nogoster, Amondavo subflavo. 
Velmet negen zegels van 800 Cs. 
Resp. Eupodotis afro, Vonellus va-
nellus, Pterocles lichtensteinii, 
Tauraco erythrolophus, Centropus 
superciliosus, Coracios coudota, 
Tmetothylocus tenellus, Loniorius 
oltrococcineus, Sylvia otricopilla. 
Twee blokken van 3000 Cs. Resp. 
Nectorina fomosa. Vidua regio. 

GRENADA 
lS-10-'97. Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997); 
betrokkenheid bij slachtoffers van 
landmijnen. 
Vel met zes zegels van $1.50; 
blok von $ 5.-. Bezoek en hulp 
oon getroffen kinderen; op vol
rond prinses Diana en moeder Te
resa, televisieuitspraak van konin
gin Elizabeth II 'She was on excep
tional and gifted human being...'; 
zegel met portret, Diana hand in 
bond met moeder Teresa; op biok 
hulp en troost aon slachtoffers. 

GRENADA/GRENADINEN 
November '97. Herdenking 
Diana, prinses von Wales (1961-
1997); hoeden. 
Vel met zes zegels von $1.50; 
blok van $ 5.-. 

GUYANA 
15-10-'97. Herdenking Diana, 
prinses von Wales(1991-1997). 

Vel met zes zegels van $ 80. Resp. 
Diana in kleding die geveild zou 
worden bij Christie's (opbrengst 
voor aids*- en kankeronder
zoek). 
Twee blokken van $ 300. Resp. 
Diana in rode japon, op blokrand 
met zoons prinsen William en Hor
ry, bloementapijt voor 'Kensington 
Palace' na Diana's dood, tekst; 
portret Diana, op blokrand met 
lioar pasgeboren zoon William, 
bloemen als eerbetoon bij haar 
overlijden, tekst. 
Begin januari '98. Jaar van de 
tijger** (zie Dominica). 
Blok met vier zegels van $ 50; 
blok van $ 150. Resp. tweemaal 
twee tijgers (in rust, in oonvais-
houding); 'woeste' tijger. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
l-12-'97.'Exercise Ocean 
Wove'; schepen. 
Vel met twaalf zegels van 24 p. 
Resp. HMS Richmond, HMS 
Beaver, HMS Illustrious; HMS 
Beaver; RFA Sir Percivole, HMY 
Britannia, HMS Beover, HMS Rich
mond; HMY Britannia op weg naar 
huis na afloop van de overdracht 
van Hongkong aan China (1 juli 
'97); HMS Richmond, HMS Glou
cester, HMS Beaver; HMS Rich
mond; HMS Illustrious; HMS Shef
field; RFA Dilligence, HMS Tren-
chont; HMS Illustrious, RFA Fort 
George, HMS Gloucester; HMS 
Richmond, HMS Beaver, HMS 
Gloucester. 

INDONESIË 
l-12-'97.Wereldaids*dag. 
700-1-1 OOR. Rood lint. 
27-12-'97. Kunst en cultuur. 
150,300,700,1000; blok van 
2000 R. 

JAMAICA 
9-10-'97. Uitgiftedatum en af
beelding melding 10/678 'fron-
keerzegels orchideeën, 1'. 

JAPAN 
1 -9- '97. Honderd jaar vriend
schap tussen Chili en Japon. 
80 yen. Berg Osorno ('Fuji' van 

Chili), Grote Oceaan. 
1 -9- '97. Vijftig jaar wet arbeids
voorwaarden. 
80 yen. Karakter voor mens (met 
pet). 
12-9-'97. Tweeënvijffigste na
tionaal sportfestivol. 
50 yen. Synchroon zwemmen, 
mascotte Mopi. 
6-10-'97. Internationale week 
'schrijf-eens-een-brief'. 
90,110,130 yen. Tweemool twee 
zegels in verticale samenhang. 
Resp. drie bovenste zegels 'Hodo-
goyo', 'Komeyono' ('53 Stations 
of Tokaido' van Hlroshige Ando), 
'vrouw in winterlandschap bij de 
rivier Sumido' ('Edo Scenic Sites: 
snow, moon and flower' von Hl
roshige Ando), onderste drie ze
gels met detail van 'bloemen- en 
voaelmotlef in de loop der jaarge
tijden' van Hoitsu Sakoi. 
9-10-'97. Opening van het nieu
we nationale theater in Tokio. 
80 yen. Kostuumontwerp van 
Kkuko Ogoto voor de opera 'Take-
ru', silhouet van ballerina. 
24-10-'97. Serie'mijn lieve
lingsliederen', I. 

50,80yen. Resp.'lihiTobidochi' 
(op trein wachtende vrouw op reis 
naar geluk) met tekst en muziek 
van Sninji Tonimura; 'Tsuki no Sa-
boku' (prins en prinses op kame
len in een door de halve moon 
verlichte woestijn), tekst van Mo-
soo Koto, muziek van Suguru Sas
aki; beide zegels met muziek-
schrift. 
4-11- '9 Belangrijke culturele 
personen. 
80 yen. Tweemaal. Resp. vijftigste 
sterfdag van schrijver Rohan Kodo 
(1867-1947), tweehonderdste ge
boortedag van Hiroshige Ando 
(1797-1858, portret door Toyoku-
nilll). 
14-11-'97. Nieuwjaar 1998; 
jaar van de tijger** (Chinese 
moonkalender). 
50+i, 80-H3 yen. Twee nieuw
jaarszegels met loterij. Tijgers van 
papiermaché. Resp. 'Mihoru Hori-
Ko' uit het Edo-tijaperk, 'Hokoto 
Horiko' uit de Meiji-tijd (vonof 
1868). 
50,80 yen. Dezelfde tijgers op 

klein formaat zegel. 

KENIA 
Aanvulling melding 12/845 'toe
ristische attracties': gemelde woor
den resp. krokodil, warmwater
bronnen Bogotomeer, wratten
zwijnen, windsurfen, traditionele 
huizen. 
21-11-'97. 'Girl guides'en 
'scouting'. 
10,27,33,42 Sb. Alle tweemaal 
in samenhang. Resp. logo 'girl 
guides 75 jaar' en portret lord Bo
den Powell, meisjesgidsen (trek
ken) en rangers (kamperen), 
meisjesgidsen (boom planten) en 
'boy scouts' (eerstehulpverlening), 
'boy scouts' (kamperen) en 'brow
nies': kabouters tot 11 joor (enter
taining von bejaarden). 

KIRIBATI 
1-12-'97.Voaels, III; duiven. 
50,60,75 c. Alle tweemaal in sa
menhang met doorlopend beeld. 
Resp. Coïumbo livio, Ducula 
pocifico, Ducula oceanico. 
l-12-'97.'Asia97'. 
Opdruk op tweemaal 50 en twee
maal 75 c. van 'vogels. Hl'. 
2-12-'98.WWF*;Panuliruspen-
cillatus ('spiny lobster'). 
25 c. Viermaal; blok van $ 1.50; 
vellen met zestien zegels. Ponuli-
rus pencillotus met logo WWF. 

MAAGDEN(VIRGIN)-
EILANDEN 
2 6 - l l - ' 9 7 . Flora; orchideeën. 
20,50,60,75 c. In samenhang; 
blok van $ 2. Resp. Psychilis moc-
connellioe, Tolumnia prionochila, 
Tetromicra canoliculota, Lipario 
elota; Dendrobium crumenotum. 
26-11-'97. Tocht rond de we
reld van Sir Francis Drake (circa 
1543-1596); schepen. 
Vel met twaalf zegels van 40 c. 
Resp. Francis Drake, wapen van 
Drake, koningin Elizabeth I, sche
pen 'Christopher' en 'Marigold', 
'Golden Hind', 'Swan', Spoons 
schatschip 'Cacajuego', 'Elizabeth', 
'Mario', ostrolabium von Drake, 
voorsteven Golden Hind, windroos 
zestiende eeuw; achtergrond vel 
met routekaart. 
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Blok van $ 2. Vierhonderdtwintig-
ste verjaardag van Drakes wereld
reis. 

MACAU 
Afbeelding melding 1/71. 

MALDIVEN 
Oktober ' 9 7 . Dinosourussen. 
5,8,12,15Rf.Resp Archoeopte-
ryx. Mosasaurus, Deinonychus, 
Triceratops. 
Vier vellen met zes zegels van 7 
Rf. 
Vel I. Resp. Diplodocus, Tyrannos
aurus rex, Pteranodon, Monto-
noceratops, Dromaesaurus, Ovi-
roptor. 
Vel II. Resp. Triceratops, Pachyce-
phalosourus, Iguanoaon, Tyranno
saurus, Coryghosourus, Stego-
sourus. 
Vel III. Resp. Euoplocepholus, 
Compsognothus, Herrerosourus, 
Styrocosourus, Boryonyx, Leso-
tbosaurus. 
Vel IV. Resp. Troodon, Brocho-
saurus, Saltosourus, Óviraptor, Po-
rosourolophus, Psittacosourus. 
Twee blokken van 25 Rf. Resp. Ty
rannosaurus rex, Archaeopteryx. 

MALEISIË 
2 3 - 8 - ' 9 7 . Internationaal jaar 
van het rif. 
20,30,50s.,1RM;blokvan2 
RM. 
25-8-'97.'PPSEAWA'-interna
tionale conferentie 1997. 
Postzegelboekje met tien zegels 
van 30 s. 
9 - 9 - ' 9 7 . Vijftig jaar georgani
seerde filatelie. 
20,30,50s.,1RM;blokvan2 
RM. (blok voor'Malpex 97'). 
15 -11 - ' 97 . Vooruitgifte zestien
de spelen van het gemenebest. 
30,50 s. Beide tweemaal. 'Gutter 
pairs'. Resp. hockey, netbal; cric
ket, rugby. 
3 - 1 1 - ' 9 7 . Zevende topontmoe
ting van de groep van 15. 
30 s., 1 RM. Resp. logo, vlaggen 
van de vijftien landen. 
17 -12 - ' 97 . Week van de post
zegel; beschermde fauna. 
20,30,50 s., 2 RM (tweemaal). 
Resp. reptiel, 'tarsier', hert, vogel, 

borramunda vis. 
10 -1 - ' 98 . Zeldzame vruchten. 
20,30,50 s.,1RM. Resp. kun-
dang, semtul, puloson, osom gelu-
gur. 

MAURITIUS 
Afbeelding melding 11/764. 

MICRONESIË 
November ' 9 7 . Herdenking 
Diana, prinses van Vi/oles (19961 -
1997);'A Queen of People's He-
arts'. 
Vel met zes zegels van 60 c. Por
tret en roos, texst 'Diana, Princess 
ofWoles 1961-1997, in loving 
memory of o queen of people's 
hearts ', uitspraak van Diana 
over haar charitatieve werk 'I'm 
not a politicol animal, '. 

NAMIBIË 
Afbeelding melding 12/846 'we-
reldpostdag'. afbeelding van post-
besteller in lendendoek met post
zak aan stok. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
19-11- '97 . Shanghai'97'-we-
reldpostzegeltentocnstelling'^ 
15,40,75 c.; blok van 90 c. 
Resp. 'Nompu Grond'- brug, reu-
zenpondo, tijger (joor van de tij
ger**); gezicht op Shanghai, pa
gode. 
l-12-'97.Decemberzegels. 
35,150 c. Detail linkerpaneel van 
triptiek van Morcolino Maas (ro
zenkrans biddende familie) in de 
rooms-kotholieke kerk in Willem
stad, vierina oudejaar (knallende 
chompognerles, getallen 31 en 1). 

NEVIS 
26 -11 - ' 97 . Kerstmis 1997; 
schilderijen met engelen. 
20,25,50,80 c., $5 ; twee blok
ken van $ 5. Resp. detail 'Selec
tion of angels' van Dürer, onder 
detail 'Selection of angels' van Dü
rer, 'Andromeda en Perseus' van 
Rubens, 'Harmony' van Rafael, 
'Harmony 2' van Rafael, 'Heilige 
Drieëenheid' von Rafael; 'visioen 
van Ezechiël', 'Study Muse' (beide 
von Rafael). 

NIÜE 
3 -9 - ' 97 . Walvissen, II. 
50,70 c., $1.20. Resp. Orcinus 
orco, Boloenoptera ocutorostrato, 
Physeter catodon. 

NORFOLKEILAND 
4 - 1 1 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
45,75 c., $1.20. Resp. kerst
boom, vuurwerk (oudejaars
avond), roos (Volentijndag). 

PALAÜ 
November ' 9 7 . Herdenking 
Diana, prinses van Wales (1961 -
1997);'England's Loveliest Rose'. 
Vel met zes zegels van 60 c. Por
tret met roos; tekst op velrond'.... 
In remembrance of Enalond's Lo
veliest Rose....'., en teltst van Dia
na's lievelingslied 'I Vow to Thee, 
My Country'. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
2 6 - 1 1 - ' 9 7 . Frankeerzegels, flo
ra IL 
10,20,25,30,50t.Resp.Thun-
bergia fragrons, Caesolpinio pul-
cherrimo, Hoyo, Heliconio, Amo-
mum goliothensis. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 12/846. 
20 -11 - ' 97 . Nieuwe uitgifteda
tum en afbeelding melding 
7/8/519 'gouden huwelijk Engel
se koningspaar'. 
9-2-'98.'Cristian'sCave'. 
5,20,35 c., $5 . 

POLYNESIË 
6-ll-'97.Herfsttentoonstelling 
van Paul Gauguin in Parijs. 
600F.Naaktschilderij'TeAriiVa-
hine'. 
3 -12 - ' 97 . Kerstmis 1997. 
118 F. Kinderkerstfeest in Polyne-
sië. 
2 8 - 1 - ' 9 8 . Chinese moonkolen-
der; joor van de tijger**''. 
96 F. Tijger met welp met bloemen 
op achtergrond. 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding melding 12/846. 

SEYCHELLEN 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Uitgiftedatum en af

beelding melding 12/846 'gouden 
huwelijk Engelse koningspaar'. 

SINGAPORE 
21-2-'97.'Singpex 97'-natio
nale postzegeltentoonstelling in 
Singapore; traditionele kinderspe
len. 
Zegel 'lokaal gebruik', 35,60 s., 
$ 1. Resp. badminton, knikkeren, 
tollen, spelletje met vijf stenen. 
19-3- '97 . Frankeerzegels; 
transportmiddelen. 
5,20, zegel 'lokaal gebruik', 30, 
35,40,50,60,70 c. Resp. ossen
wagen, fiets, riksjo, elektrische 
tram, trolleybus, fiets-riksjo, oldti
mer, poordenkoets, brandweerwa
gen nr. 1. 
19-3- '97 . Frankeerzegels; 
transportmiddelen. 
Zegel 'lokaal gebruik'. Zelfkle
vend. Riksjo. 
23-4 - ' 97 . Frankeerzegels; 
transportmiddelen. 
$1 ,2 ,5 ,10 . Resp. taxi, dubbel
dekker, MRT ('Moss Rapid Transit 
System'), LRT ('Light Rapid Transit 
System'). 
Frankeerzegels 'transportmidde
len' met enkele blokken. 

SRI LANKA 
18-10- '97 . Reptielen. 
2.50,5.-,17.-,20.-R.Resp.Lyrio-
cepholus scutatus, Aspiduvo bra-
chyorrhos,Lankascincus follox, 
Cyrotodoctylus frenotus. 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
2.50,20.- R.; blok von de twee 
waarden. Resp. Jozef licht met 
lantaarn Mario met Kind bij, de 
drie koningen. 
Zonder datum. Sri Joyoworden-
puro Maho Vidyolayo, Kotte. 
2.50 R. 

ST. HELENA 
2-1-'98. 'Union Castle Moil 
Ship', II. 
20,25,30,80 p. Resp. 'Avondole 
Castle'(1900),'Dunnottor Castle' 
(1936),'Llandovery Castle' 
(1943),'Good Hope Castle' 
(1977). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
12-1- '98 . Frankeerzegels 'type 

Marianne' met opdruk 'St. Pierre 
et Miquelon'. 
1.-, 2.-, 4.20,4.50,5.-, 6.70 F. 
12-1 - ' 9 8 . Bekende personen; 
gouverneur en gevolmachtigde 
Alain Savory (1918-1988). 
3.- F. Portret, kruis von Lotharin
gen. 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
Begin januari ' 9 8 . Joor van de 
tijger** (zie Dominica). 
Strook met drie zegels van $ 1.-; 
blok van $ 2.-. Drie verschillende 
afbeeldingen van Ponthero tigris 
oltoica; tijger in oanvolshouding. 

SURINAME 
4-12 - '97 . Voor het kind. 
S/.50,100,175,225,350.Res[ 
vier zegels met de helft van een 
kindergezicht, vijfde zegel met 
beide kopjes. 
4-12 - '97 . Kerstmis 1997. 
S/. 125,225,450. Resp. Moria 
met baby, naar de baby kijkende 
kinderen, engel Jezus (afbeeldin
gen in lokale zetting). 
10-12-'97.Upaep*; de postbo
de. 
Waarde niet gemeld. 

TANZANIA 
Oktober ' 9 7 . Met uitsterven be 
dreigde dieren. 
Vier vellen met zes zegels van 25 
Sh. 
Vel I. Resp. Acinonyx jubotus, 
Equus zebra. Gorilla gorilla, Micrc 
ceous murinus, Diceros bircornis. 
Pon troglodytes. 
Vel II. Resp. Felis rufus, Alces ol-
ces, Bison bison, Oreomnos omeri 
conus, Odobenus rosmorus, Procy 
on lotor. 
Vel III. Resp. Aotus trivirgotus. Ca 
luromys lonotus, Panthern onco, 
Cocajoo rubicundis, Nosua nosuo, 
Saguinus oedipus. 
Vel IV. Resp. Ponthero tigris. 
Macaco fuscoto, Loristordigrodus 
Moschus moschiferus, Equus 
przewalskii, Ailurus fulgens. 
Twee vellen met negen zegels voi 
250 Sh. 
Vel I. Afrikaanse safari. Resp. 
'Barbary mocoaue', 'turoco', gi
raffe, berggorilla, zebra. Grants 
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azelle, meerkat en 'monarch but

irlfly', Afrikoanse leeuw, neus

oorn. 
el II. Noordelijke wildernis. Resp. 
ireat horned owl', 'bald eagle', 
oyote', 'grizzly bear', kariboe, 
olrus, 'hoodecfseal', 'humpback 
hole', 'harp seal'. 
er blokken van 1500 Sh. Resp. 
)xodonta ofricono, Canis lupus 
loordAmeriko), Ailuropodo me

noleuca (Azie), Chrysocyon bro

lyurus. 
ovember/december ' 9 7 . De 
iven wereldwonderen van de 
jde wereld. 
il met zes zegels von 370 Sh. 
3sp. tempel von Artemis in Efeze, 
ote piramide von Cheops, mou

ileum in Halicarnossus, stand

ield von Zeus in Olvmpio, hon

mde tuinen van Banylon, Colos

is von Rhodos. 
ok von 1000 Sh. Pharos (vuur

ren) van Alexandria. 

[)G0 
egin januari ' 9 7 . Jaar von de 
ger** (zie Dominica). 
"I met 90,100,180,200 F.; 
okmet180en200F.Schilderij

I met afbeeldingen van tijgers 
mLiuJiyou(19181983). 

DNGA 
41  ' 9 7 . Jaar van de os/buffel 
Chinese moonkolender). 
ok met twee zegels van 60s., 
) s. en 2 Pa. met doorlopend 
leld. Klok met wijzerplaat. 
3  ' 97 . Frankeerzegels; over

ukken. 
43 '97 . Vijfenzeventig jaar 
gbybond van Tonga; open 
rerdrukken. 
t  3  ' 9 7 . Zilveren medaille bij 
'. Olympische spelen van Atlanta 
'96, opdruk'Silver for Tonga'. 
84 '97. Honderdste geboorte

ig van koning George Tupou 1/ 
eehonderdste verjaordog van 
•■ komst van de eerste missie op 
ngo. 
I (viermaal), 60 (driemaal), 80 
riemaal] s. Kapitein James 
ilson en zeilschip 'Duff', koning 
lorge Tupou I, ontscheping, ei

idbewoners en missionarissen. 

TRISTAN DA CUNHA 
2 0  1 1  ' 9 7 . Nieuwe uitgifteda

tum en afbeelding meldina 
7/8/520 'gouden huwelijK Engel

se koningspaar'. 
62  '98 . Vijftigste verjaardag 
van de 'First Lobster Survey'. 
15,20,30,45,50 p., blok van 
£ 1.20. Resp. Hilary 1971

1983/Melodie 19711980, Tristo

nio II19731996/Helkal 984

1996, Pequeno 19481954/Fran

cesRepetto 19541965, Tristonio 
19541970/GillianGaggins 
19651974, MFVKelso/MV 
Edinburgl996;Fr.C.P.Lowren

ce/'lobster' (kreeft). 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
November/december ' 9 7 . 
Kerstmis 1997; details van schilde

rijen met engelen. 
15,20,35,50,60,80c. ,$ l .  , 
1.25. Resp. 'aanbidding van een 
engel' (studio van Fro Angelico), 
'scènes uit het leven van Johannes 
de doper' (Saint Severin), 'aarts

engel Gabriel' (Mosolino de Poni

cole), 'Jeremia met twee engelen' 
(Gherordo Starnino), ander detail 
'Jeremia met twee engelen', 'de 
aonkondiging' (Giovanni di Polo di 
Grozio), 'oe aankondiging' (Carlo 
di Braccesco), 'de Geboorte' (Ben

venuto di Giovanni Guosto). 
Twee blokken van S 5.. 
Resp.'oonbiddende engelen' (de

tail van 'de reis van de drie konin

gen' van Benozzo Gozzoli); rech

terpaneel van het 'Wilton' twee

luik (onbekende meester, circa 
1395). 

TUVALU 
2 5  1 1  ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
40,50,60c.,$1.50.Resp.schild

padjocht, vissen, konoweastrijd. adle 
aciil traditionele dans 'fotele' 

UGANDA 
November ' 9 7 . Herdenking 
Diana, prinses van Wales (1961

1997);'The People's Princess'. 
Vel met zes zegels van 600 Sh. 
Portret en bloemen; hetzelfde por

tret op volrond, tekst'... I see my

self os o princess for the world, not 
the Princess of Wales' en uitspraak 

von Earl Spencer. 
November/december ' 9 7 . 
Kerstmis 1997; schilderijen von 
engelen. 
200,300,400,500,600,700 Sh. 
Resp. 'Puitto en dolfijn' (Andrea 
del Verrocchio, 14351488),'de 
vol von de rebellerende engelen' 
(Pieter Bruegel de oudere, circa 
15251569),'de maagdelijke ont

vangenis' (Bortolome Estebon Mu

rillo, 16171682),'musicerende 
engelen' (Rosso Florentino), 'Cupi

do en Psyche' (AdolpheWilliam 
Bouguereau), 'Cupido en Psyche' 
(Antonio Canova, 17571822). 
Twee blokken van 2500 Sh. Resp. 
detail 'Moriahemelvoart' 
(El Greco, pseudoniem voor 
Domenikos Theotokopoulos, 
15411614), onder detail'Maria

hemelvaart'. 

VANUATU 
Afbeelding melding 1/72. 

VERENIGDE ARABISCHE EMI

RATEN 
Afbeelding melding 1/72. 
1611  '97 . Internationale 
'Aerospace'tentoonstellingDubai 
'97. 
250 fils, 3 Dh. Twee verschillende 
vliegtuigen. 
212  '97 . Zesentwintigste natio

nale dog; milieubescherming. 
50 fils, IDh. , 150,250 fils. Vier 
verschillende landschappen met 
portret emir. 
6 12  ' 97 . Derde AfroArobische 
handelsbeurs, Sharjoh. 
150,350 fils. Resp. logo met jaar

tal 1997, logo met jaartal en 
handdruk van bruine en blanke 
hand. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Afbeelding melding 12/847 
Aanvulling melding 12/847 
'kerstmis Modonno met Kind': van 
schilder Sono di Pietro. 
Aanvulling melding 12/847 
'kerstmis 1997' hulsttakje met 
bessen. 
1012  '97 . Ruimtevaart;'Mors 
Pathfinder'. 
Blok van $ 3. met verborgen 

tekst 'Mars Pathfinder, July 4, 
1997 USPS'. 

WALLIS EN FUTUNA 
l  1 2  ' 9 7 . Strijd tegen sida* 
(aids*). 
5 F. Symbolische voorstelling, 
tekst 'Protégeons nous' (loten wij 
ons beschermen), hort gevormd 
uit letters s van nous en sida. 
1612 '97 . Honderdste sterfdag 
van schrijverAlphonse Daudet 
(18401897). 
710 F. Portret, molen met land

schap ('Lettres de mon moulin'). 
24 12  ' 97 . Kerstmis 1997. 
85 F. Geboortetafereel in lokale 
zetting. 

WESTSAMOA 
Afbeelding en aanvulling melding 
12/847'kerstmis 1997': gemelde 
woorden met resp. klokken, kerst

bal, koors, ster. 

ZUIDAFRIKA 
Afbeelding en aanvulling melding 
1/72'SANTA': tien zegels met af

beeldingen van kerstzegels vonof 
1930. 
277'97.'ThulamelatoLife', 
archeologisch project in het Kruger 
Nationaal Park. 
Postzegelboekje met vijf zegels 
'airmail postcard rote' en vijf vig

netten. Resp. witte neushoorn, wa

terbuffel, leeuw, luipaard en Afri

kaanse olifant; vignetten met 
resp. krokodillenjoger, koningin 
Losno, skelet koningin Losha, ko

ning Ingwe met speer, verzame

ling voorwerpen (o.a. kralen, 
naald en drood). 
Juli ' 9 7 . Vijftigste verjaardag 
'Congress Alliance for a Democra

tic South Africa'. 
Miniotuurvel met zegel 'standard 
postage' en verkoopprijs von 
l.R. Portret Gandhi. 
Juli'97.ESI79('ExpoScienceln

ternotionole'). 
Miniotuurvel met zegel 'standard 
postage' en verkoopprijs von 
l.R. Rhinoceros, logo. 
24 9  ' 97 . Dag von bet erfgoed 
1997/honderdste verjoordog von 
bet lied 'Nkosi Sikelel' iAfriko' von 
schrijver/componist Enoch Mon

kayiSontongo (18731905). 
Twee zegels 'standard postage'. 
Twee dezelfde portretten van 
Enoch Monkoyi Sontongo (1873

1905) en deel tekst lied'Nkosi Si

kelel' iAfriko' op achtergrond. 
810'97. 'Cope Town 97 ' 

postzegelshow. 
Blok van 4.50 R. Negentiende

eeuwse postkoets bestelt post bij 
landelijk postkantoor in omgeving 
Kaapstad, logo. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Zonder datum. Kerstmis 1997; 
pinguïns. 
17,35,40,76p.Resp.sleeënd, 
kerstliederen zingena, sneeuwbol

lengevecht, schaatsend. 

Verklaring " : 
De aandui(»ng'' wil zeggen dat de 
bewuste emissie ook in ae rubriek 
Thematisch panorama wordt be

schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Defi

ciency Syndrome (sida) 
Sida Syndrome d'lmmuno

Dépression Acquise 
(aids) 

Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Cul

tural Organization 
Upoep Union Postal de las 

Americas y Espaüa y 
Portugal 

WWF WorliTWildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Het jaar von de tijger loopt 
van 28 januari '98 tot 15 februari 
'99. De Chinese zodiok (dieren

riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rot, buffel/os, tijger, konijn/hoos, 
draak, slang, poord, geit/schoop, 
oop, hoon, hond, zwijn/vorken. 
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complete ser ies**nrs .Zonnebloem 

668/89 52,50 
690/92 77,50 
693/95 32,50 
697/99 30,00 
716/18 22,50 
720/24 25,00 

728/30 25,00 
744/46 17,50 
749/51 30,00 
760/85 210,00 
790/95 17,50 
821/23 30,00 

828/31 10,00 
836/38 25,00 
855/58 37,50 
864/66 10,00 
892/94 20,00 
937/39 9,75 

972/74 
1137/39 
1171/73 
1176/79 
1204/07 
1215/18 

J.G.J. VAN DER KIND Telefoon 070 ■ 346 47 46 1 Giro 14.300 
PapestraatlB 1 2513 AV'sGravenliage 

14,76 
17,50 
22,50 
27,50 
12,50 
30,00 

© 
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SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie

ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 

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

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

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel. 0592350486 
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Internationale 

POSTZEGELVEILING 
in de zalen van 

"MOTEL EINDHOVEN" 
Aalsterweg 322  Eindhoven  Tel. 0402116033 

ZATERDAG 28 FEBRUARI 
Bezichtiging vanaf 09.00 u 

Er worden meer dan 5000 kavels geveild w.o. 
Betere nummers van Nederland en koloniën, 
Duitsland, Engeland en gebieden, Frankrijk, 

Oostenrijk, Spanje en Scandinavië. 
Poststukken Nederland en koloniën en Wereld. 

Grote afdeling partijen in iedere prijsklasse. 
Kijkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 20 FEB. T/M DONDERDAG 26 FEB. 
(na telefonische afspraak) 

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

gratis toegestuurd 

U wilt liever verkopen?! 
Neem dan contact met ons op 

"Laat onze Wereldwijde contacten In uw voordeel zijn" 

POSTZEGEL 

I T E G E L E N 

P O S T Z E G E L V E I L i n i G L I M B U R G 
Brinkgreverweg 13,7413 AA DEVENTER, 

Tel. 0570631224 Fax. 0570636293 

f f T T T f f T T T T i 

ienhorst; 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

^ P Q^v 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 0 7 6  5200105 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 

3x0503131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar ei 

modeltreinen 

ienliorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

V IDNDON > 

STANLEY GIBBONS 
WIL UW 

POSTZEGELS KOPEN 
De oudste en bekendste filatelisten van de wereli 

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

prestigieuze Londense Postzegelveilingen. 

WIJ BETALEN ALTIJD TOP PRIJZEN 
Onze reputatie betekent dat we altijd top prijzen betalen voo 
top kwaliteit. De aantrekkende economie in GrootBritannië 
en de sterke koers van de pond betekent dat het een goede 

tijd is om uw postzegels te \erkopen in Engeland 

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

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

e.mail: auctions(®stangiblondon.demon.co.uk 
http://www.stangib.com/ 

STANLEY 
GIBBONÏ 

file:///erkopen
http://co.uk
http://www.stangib.com/
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PAmCMlAMA SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

NLOOS GEWELD 
e geweldadige dood 
]n de Leeuwarder 
leindert Tjoelker leidde 
teen maatschappelijke 
scussie over zinloos 
3v/eld. Ook in de the
atische filatelie komt 
inloos) geweld ter 
)rake. Beperkte dat ge
eld zich tnemotisch ge
en een halve eeuw ge
den in hoofdzaak tot 
erlogen, tegenwoordig 
left geweld vele 'ge
:hten'. Behalve bruut 
srlogsgeweld zijn ook 
lerlei vormen van 
hending van mensen

hten nadrukkelijk in 
3eld gekomen. Ook 
lestefijk geweld krijgt 
seds meer aandacht. In 
«1 WestEuropese lan

n kwam in snel tempo 
!n multiculturele samen
ving tot ontwikkeling; 
aar spelen nu vaak ais
iminatie en racisme 
n grote rol. Extreme 
sweldsexplosies vonden 
jn weerklank in de fila
lie. 
3 keuze voor het thema 
sweld is een heel per
lonlijke, de invulling 
aarvan nog meer. Toch 
gnaleer ik enkele toe
assingen. 
p de AntiApartheids
irie die Nigeria in 
?81 uitgaf^ wordt ge
ïld vrij realistisch uitge
eld. 
p de zegel van 30 k. 
ordt geweld gebruikt 
gen betogers in Soweto 
KDr de opeffing van de 
kortheid (Down with 
iarf/ie/c/). 

zegel van 45 k. toont 
utacil politiegeweld te

n een demonstrant. 

Israël gaf al in 1986 een 
antiracismezegel uit met 
een afbeelding van een 
muur met granifi. Op de 
zegel lezen we de tekst 
No to Racism. Op de tob 
wordt een antidiscrimi
natiebepaling uit de on
afhankelijkheidsverkla

ring geciteerd. De No to 
v/o/encezegel uit 1994 
werd afgebeeld in The
matisch panorama van 
juni 1994. 

Een opmerkelijke non
v/o/encezegel werd 
door Zweden zelfs twee
maal (in 1995 en in 

L M & V € W  O g 3 ^ 
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1997) uitgegeven. De af
beelding toont een vuur
wapen waarvan de loop 
in een knoop is gelegd. 

In Duitsland kwamen de 
afgelopen jaren bijzon
der ernstige racistische 
aanslagen voor. Diverse 
Duitse gemeenten gingen 
er daarom toe over om 
door middel van machi
ne of frankeerstempels 
stelling te nemen tegen 
dit racisme. Voorbeelden 
daarvan werden gemeld 
en afgebeeld in deze ru
briek van januari 1994. 
Ook de integratie van de 
talrijke gezinnen van 
buitenlandse arbeiders 
en vluchtelingen kreeg 
aandacht op Duitse post
zegels. In 1981 ging het 
nog speciaal om de Dui
tenlandse arbeiders; op 
de desbetreffende zegel 
bezoekt een Duits gezin 
een buitenlands gezin. 
De zegel uit 1994 is dui
delijk algemener. Deze 
heeft als thema 'buiten
landers in Duitsland'. 
Een groep mensen houdt 
een spandoek vast met 
daarop de tekst Mit ein
anderleben!. 
Bij dit thema zal menige 
verzamelaar ook een or
ganisatie als Amnesty /n
fernoh'ona/filatelistisch in 
beeld willen brengen. 

fi 

Dat kan bijvoorbeeld met 
zegels van de Bondsre
publiek (1974), België 
1991) en Griekenland 

, 1982), maar ook door 
middel van frankeer
stempels van de 
Amnes(yvestiging in 
Amsterdam. Daarin 
staan teksten als Ver
dwenen maar niet verge
ten {] 982), Martelen is 
mensenwerk... maar de 
bestrijding ervan ook 
(1985), Steun Amnesty 
International giro 
454000 {] 985] en Am
nesty International 25 
jaar De noodzaak blijft 
(1986). 
Het is overigens niet zo 

...moirdelimijilliKitrvoaotli 

STEUN 
AMNESTY 
INTERNATIONAL 
■1454000 

$ AMNLSTÏ INTERNATIONAL 

vreemd dat al in 1973 in 
een frankeerstempel stel
ling werd genomen te
gen racisme. Een voor
beeld daarvan is het 

rted  
.SENDIal'aiMIW/'TlC 
• ■! NEDCRLAND 
fiino 111964 
ANNE FRANK 
•3TICHTINQ 

NEDERLAND 

stempel met de tekst Te
gen rassendiscriminatie 
in Nederland van de 
Anne Frank Stichting. 
Intussen wordt naarstig 
naar oplossingen voor 
het toenemend geweld 
gezocht. Behalve de on
vermijdelijke roep om 
meer politie en een meer 
betrokken opstelling van 
horecaondernemers, 
wordt ook de aanscher
ping van morele waar
den bepleit. 

ECHTE JEUGDZEGELS 
Op 2 september 1997 
gaf PTT Post twee zegels 
voor jongeren uit. De 
maar weinig aanspre
kende grafische afbeel
dingen op die zegels 
staan in schril contfost 
met de zegels die Aland 
op 27 maart uitgeeft. 
'LHet is tijd voor een te 
gek postzegelboekje' 
meldt de postdienst van 
dit land bij de aankondi
ging ervan 

Politie en horeca zijn ui
teraard niet zo moeilijk 
filatelistisch in beeld te 
brengen, maar morele 
waarden? In El Salvador 
zag men in 1988 kenne
lijk al de noodzaak om 
de morele waarden wat 
strenger te toetsen; dat 
blijkt althans uit de tekst 
Rescate a los volares 
morales op een zegel uit 
dat jaar. 

In Singapore stonden de 
groetenzegels van 1996 
in het teken van beleefd
heid (courtesy). Op de 
zegel van 1 dollar is het 
afstaan van een zitplaats 
in de bus aan een oude
re medeburger in beeld 
gebracht. 
Voor welke invalshoek u 
ook kiest, de persoonlijke 
benadering geeft uw ver
zameling haar eigen ge
zicht. Het is niet altijd ge
makkelijk daar geschikt 
materiaal voor te vinden, 
maar wie op zoek gaat 
ontdekt meestal dat het re
sultaat de verwachtingen 
overtreft  zelfs bij een 
'moeilijk' thema als 'ge

wel ild in dl Ie samenleving 

Ci Ud\ 
De afbeeldingen op de 
acht postzegels van 
2.40 m. die in het boekje 
te vinden zijn lateq zien 
dat de jeugd van Aland 
de westerse trends op de 
voet volgt: motorrijden, 
aerobics, informatietech
nologie en muziek voe
ren de boventoon. De 
vormgeving van de ze
gels sluit naadloos aan 
bij de belevingswereld 
van jongeren. 

BEDREIGDE DIEREN 
Op Zweedse postzegels 
worden vaak bedreigde 
diersoorten afgebeeld. 
Op 15 januari werden 
twee zegels uitgegeven 
waarop tijgers (Panff7e
ra tigris) zijn afge
beeld 

^^n«^ra^n«««*v«v««««v 
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Op de zegels zijn twee 
tijgerinnen te zien die bij 
de natuurcineast Jan 
Lindblad op het Zweedse 

m 



platteland zijn opge
groeid. De tijgerinnen 
waren bedoeld om in 
een natuurreservaat in 
India het tijgerbestand te 
vernieuwen. Het project 
werd helaas niet voltooid 
en de tijgers werden on
dergebracht in een 
Zweeds dierenpark in het 
stadje Boras. 
Jan Lindblad behoort tot 
de belangrijkste Zweedse 
natuurfilmers; hij wordt 
beschouwd als één van 
de laatste grote echte 
avonturiers en ontdek
kingsreizigers. Met uit
sluitend zijn camera als 
gezelschap reisde hij in 
de jaren zeventig over 
de wereld. Op unieke 
wijze liet hij zijn publiek 
meeleven in het bestaan 
van wilde dieren in Zuid
Amerika, het Caribisch 
gebied en India. 
Lindblad overleed in 
1987. Hij is te zien op 
één van de beide zegels 
van 15 januari, die wer
den gegraveerd door 
CzesTaw Slania. 

De Nederlandse Antillen 
gaven op 19 november 
1997 drie zegels en een 

velletje uit ter gelegen
heid van de wereldten
toonstelling Shanghai 97. 
Op de zegel van 75 c. 
staat  en daarmee 
wordt vooruitgelopen op 
het Chinese jaar van de 
tijger  de kop van een 
grauwende tijger afge
beeld. 

Frans Polynesia gaf op 
28 januari een zegel van 
96 r. uit waarop twee tij
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der biedt op de filatelis

ten op die manier weinig 
variatie. 

VISSEN IN TWEEVOUD 
Vanuatu gaf op 12 no
vember van het afgelo
pen jaar een uitbundige 
serie engelvissen \Po
macanthidae) uit. De 
koppen van de vissen 
zijn vrij groot weergege
ven, zodat zelfs details 
goed waarneembaar 

Klasse is zoveel nietfila
telistisch materiaal be
schikbaar, dat het een 
uitdaging wordt opval
lend materiaal op de kop 
te tikken. Wellicht kan 
het als promotie bedoel
de 'postzegel'boekje van 
Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in 
die categorie worden ge
plaatst. 
Op het omslag van het 
boekje staan molens die 

zijn. Bovendien zijn de 
vissen met behoud van 
een redelijke detaillering 
ook nog eens in hun ge
heel te zien. 
Van de engelvissen zijn 
over de gehele wereld 
76 soorten bekend, 
waarvan er negen voor
komen in de wateren 
rond Vanuatu. Zowel de 
Engelse als de Latijnse 
namen zijn op de zegels 
vermeld. 
Op de zegel van 25 v. is 
Pomocanthus xanthome
topon te zien, één van de 
grote soorten; hij kan 38 
centimeter lang worden. 
De opvallend gekleurde 
Centropyge loriculus is te 
zien op de zegel van 
55 V.; hij behoort met 
zijn maximale lengte van 
10 centimeter tot de klei
ne soorten. 
De gele vis op de zegel 
van 60 v. is Centropyge 

! > 
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gers rustig liggen in een 
overwegend blauwe om
geving  dat komt nogal 
onnatuurlijk over. 
Bij veel uitgiften gewijd 
aan Chinees nieuwjaar, 
uitgegeven door landen 
op net Zuidelijk halfrond, 
wijkt de stijl van de ze
gels niet veel af van de 
uitgiften van twaalf jaar 
geleden. De cyclus van 
de Chinese maankalen

flavissinnus; de blauwe 
vlek op de zijkant van 
deze vis verdwijnt als hij 
volwassen wordt; hij kan 
14 centimeter lang wor
den. 
Pomocanthus imperator, 
afgebeeld op de zegel 
van 70 v., hoort met zijn 
38 centimeter in het 
kamp van de grote en
gelvissen thuis. 
Op de zegel van 140 v. 
zien we Centropyge mul

tifasciatus, met zijn forse 
dwarstrepen een opval
lende verschijning. 

BIJZONDERE MOLEN
CINDERELLA 
Voor een inzending over 
'Molens' in de Open 

ook zijn afgebeeld op de 
vijf 'postzegels' in het 
boekjezeir De 'zegels' 
zijn er in drie formaten 
en ze zijn zelfs van een 
waardeaanduiding voor
zien. Het gaat bij deze 
'zegels' om Cinderella's, 
maar wel met een plus
je... 

TUINBOUW 
Niet alleen Nederland 
schenkt deze maand 
dankzij het postzegel
boekje 'Vier jaargetij
den'  aandacht aan de 
tuinbouw: ook Aland gaf 
op 2 februari twee ze
gels uit, die aan dit the
ma zijn gewijd. Op de 
kleurige zegels ligt het 
accent op het plukken 
van appels en komkom
mers. Ook is een door
gesneden exemplaar van 
de vrucht afgebeeld. 
Dankzij de duidelijke af
beeldingen zijn deze ze
jels een aanwinst voor 
iet thema 'tuinbouw'. ^; 

Op de ene zegel is een 
appelboom met rode ap

'mme'' ^ S i ' ^  ^ ' * ^ 
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pels te zien: in Scandi
navische landen heeft 
men duidelijk voorkeur 
voor appels in deze 
kleur. De afgebeelde 
soort is een kruising van 
de soorten Lobo en Huvi

tus. 
Op de eerstedagenvelop 
zijn producten te zien 

die van appels en kom

kommers kunnen wor

den gemaakt, zoals ap

peljam. 

Voor het geval verzame
laars van net thema 
'tuinbouw' nog steeds 
zoeken naar een zegel 
waarop jam wordt ge
maakt, volgt hier nog 
een aardige tip. In het 
nieuwe Finse Moomin
boekje (15 januari) zit 
een zegel waarop 
Moominmama jam 
maakt. Zo te zien wel op 
alternatieve wijze, maar 
toch... 
Ook de zegel waarop 
Tooticky op een een 
buikorgeltje speelt, lijkt 
me een thematische aan
winst! 

opmerkelijke is dat die 
als symbool moet diener 
voor zowel hetwijnge
bied waarin het kuur
oord ligt, als voor de 
aardoliewinning ter 
plaatse. Het afgebeelde 
nieuwe kuurcentrum zal 
in juni van dit jaar in ge 
bruik worden genomen. 
Het maakt gebruik van 
een ijzerzwavelbron. 
De relatie met de aard
oliewinning komt ook to 
uitdrukking in het eerste 
dagstempel (2222 Bad 
Pirawartn). Hier wordt 
het nieuwe kuurcentrum 
geflankeerd door links 
een olietoren en rechts 
een wijnstok. Het post
waardestuk kan dus voo 
drie thema's worden ge
bruikt. 

SUOMiriMLATID IST SUOMIFirflAffD IS 

syoMiFir<LAy6it^^jo.Mi nriLAMP l i 

OP HET VERKEERDE BEEN 
GEZET? 
Op 28 november gaf 
Oostenrijk een binnen
landenvelop met een 
frankeerwaarde van 7 s. 
uit, gewijd aan het nieu
we kuurcentrum Bad Pi
rawarth. In de rubriek 
Postwaordestukken van 
december 1997 (bladzij
de 796) wordt deze ze
gel afgebeeld. 

FINSE ZELFKLEVERS 
Finland gaf op 15 janu
ari zijn eerste zelfkleven 
de zegels in rollen van 
honderd stuks uit, ver
pakt in een kartonnen 
doosje. Het gaat om 
twee nieuwe reeksen: 
'provinciale' vogels en 
'provinciale' vissen. De 
zegels zijn bij Joh. En
schedé in Haarlem ge
drukt. De Latijnse namer 
staan op de zegels. 

oé^^S^. 
BAO P^R AV/MFÏTH 

Op de ingedrukte zegel 
is rechts een wijngaard 
te zien. Aan het eind van 
een naar boven leidende 
weg staat een zoge
naamde jaknikker. Het 

' ^ 

maar op de vissenzegel 
zijn ze maar moeilijk 
leesbaar. Representatie 
voor de provincie Usi
moa zijn de merel ['\ur

dus meruia, te zien op c 



irstekloszegel) en de 
oekbaars or zander 
tizostedion lucioperca, 
gebeeld op de tweede
aszegel). 

Finse provincies 
ochten in 1994 aange
n welke vogels en vis
n ze geschi Kt vonden 
n hun provincie te re
esenteren. 
zeqels kunnen on

inks nun verpakking 
jort worden besteld, 
aar dan wel met een 
inimum van vijf stuks, 
rzamelaars die een 

)onnement bij de Finse 
T hebben lopen ont
ingen wel losse exem
aren van de zegels. 

tEDE 

« 1 . 8 0 NEW ZEALAND 

euw Zeeland gaf op 
! november 1997 vier 
gels uit met cartoons 
iwijd aan het thema Ki
's faking the world. Op 
I zegel van $ 1.80 zien 
i de stripfiguur Bogor, 

zojuist meteen ket
gzaag het vredessym
>ol in een pijnbomen
is heeft gezaagd. 

)ORSE FLORA EN 
UNA 

■fV" ' * « " 

gewijzigde Noorse 
sttarieven hebben 
or nieuwe zegels ge
rgd' op 2 januari Kwa

n er nieuwe waarden 
de series bloemen en 
ecten. 

D de twee insectenze

gels van 3.80 k. zijn de 
fibelle (orde Odonata) en 
de sprinkhaan (orde Sal
fatoria) afgebeeld. 
Verder zijn er zes nieu
we bloemenzegels; ze 
hebben dezelfde vorm
geving als de serie van 2 
januari 1997. 
Op de zegel van 3.40 k. 
is de dotterbloem (Caltha 
palustris) te zien. Het 
driekleurig viooltje {Viola 
tricolor] staat op de ze
gel van 3.80 k. Heel be
kend is de witte klaver 
{Trifolium repens). afge
beeld op de zegel van 
4.50 k. De bloem op de 
zegel van 5.50 k. werd 
door Noorwegen ook in 
1960 al op een zegel 
van 90H1 O ö. afgebeeld: 

MODE 
Verzamelaars van het 
thema 'textiel' die ook 
aandacht besteden aan 
mode geef ik aanvullen
de informatie over de uit
gifte van Gibraltar ter 
ere van John Galliano 
(24 oktober jl.). Galliano 
is een modeontwerper 
die al vele prestigieuze 
onderscheidingen in de 
wacht heeft gesleept. In 
juli 1995 werd bekend 
dat hij de nieuwe ont
werper van het modehuis 
Givenchy zou worden. 
Twee seizoenen later, in 
januari 1997, werd zijn 
overstap naar concurrent 
Christian Dior aange
kondigd. 

het leverbloempje, een 
ranonkelachtige. Michel 
houdt het als het om de 
naam gaat op Hepaticia 
nobilis, maar de bloem 
staat ook bekend als He

e atica tribola. Ook het 
leke wildemanskruid 

{Pulsatilla vernalis) werd 
eerder afgebeeld, name
lijk in 1970 in de serie 
ter gelegenheid van het 
Europees Natuurbe
schermingsjaar. Deze 
voorjaarsplant staat nu 
op de zegel van 7.50 k. 
Op de zegel van 
13.00 k. is de steenbreek 
(familie Saxifragaceae) 
te zien. Waarscniinlijk 
gaat het hier om de zuil
tjessteenbreek {Saxifraga 
oppositifoia). 

Op de zegels zijn ont
werpen uit Galliano's 
eerste haute coutureco\
lectie (lente/zomer 
1997) te zien. Op het 
velletje is de straat te 
zien waar Galliano werd 
geboren. 

THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS 
Hoewel het thema Ruim
tevaart te lijden heeft on
der een zekere vorm van 
verzadiging, verschijnen 
er toch nog nieuwe fran

keerstempels, zoals het 
stempel (PB60049) dat 
EsaEstec Noordwijk 
wijdde aan de Ariane 5. 

Triest genoeg zit Dieren
bescherming Nederland 
niet verlegen om onder
werpen voor frankeer
stempels die op schrij
nende toestanden wij
zen. Een recent stempel 
(FM50362) is daarvan 
een duidelijk voorbeeld. 
Een papegaai achter tra
lies gaat vergezeld van 
de tekst ï exoot 3 dood 
Het is één van de vele 
luxeproblemen die ons 
land kent. 

De naam die Kinderop

kaasmarkten, zoals in 
een frankeerstempel van 
de gemeente Woerden. 
De afbeelding uit Enkhui
zen kon echter wel eens 
uniek zijn. 

VIGNETTEN LEUKER DAN 
ZEGELS 
De meeste landen in 
ZuidAmerika voeren 
een uitbundig uitgiften
beleid. Hoewel zegels in 
vellen en velletjes daar 
aan de orde van de dag 
zijn, blijft het opletten: er 
zitten soms ware thema
tische juweeltjes tussen, 
die je elders niet of maar 
zelden aantreft. 

Een voorbeeld is het vel

r ï e."5r»b'=r" 
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Nieuw in 1997 
Kaas in hst pakhuis' 
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vang Assen voor een 
peuterzaal bedacht is 
ook thematisch interes
sant: de zaal heet name
lijk paraplu. Gelukkig is 
niet alleen de naam. 
maar ook de paraplu 
zelf in het frankeerstem
pel (RN4345) opgeno
men. 

In het frankeerstempel 
(HR8626) van het Zui
derzeemuseum in Enk
huizen staat de tekst 
Nieuw in 1997: kaas in 
het pakhuis. Niet alleen 
is het kaaspakhuis van 
het museum te zien, 
maar ook twee kaasdra
gers zoals die in de zo
mermaanden op ver
schillende plaatsen actief 
zijn, bijvoorbeeld op de 
wekelijkse kaasmarkt in 
Alkmaar en nu dus ook 
in het museum. 
Er zijn ook reclamestem
pels waarin reclame 
wordt gemaakt voor 

4^es8, 

QÓp Nederland 
et 
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letje dat Brazilië op 20 
november 1997, de Dag 
van de Verklaring van 
de Rechten van Kinde
ren, uitgaf in het kader 
van een 'Kind & Burger
schap'campagne. fTet 
vel bevat zestien zegels 
van 0.22t0.08 r ; de 
toeslag komt ten goede 
aan de organisatie Co
nanda, de nationale 
raad voor de rechten 
van kinderen en tieners. 
De afbeeldingen zijn 
ontworpen door kinde
ren. Het thema is steeds 
links op de zegels ver
meld: gelijkheid, liefde 
en tederheid, schoolbe
zoek, gezonde zwanger
schap, be happy, werk 
voor ouders (zodat kin
deren naar school kun
nen gaan), borstvoe
ding, geboorteregistra
tie, integratie van ge
handicapten en dergelij
ke. Links en rechts van 
de vier rijen zegels zijn 
acht vignetten opgeno
men met grappige teke
ningen over thema's zo
als dierenbescherming, 
gebitsverzorging, milieu, 
voedsel, onderwijs en 
gedrag in het verkeer. 
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De teksten zijn in het 
Portugees. 

GELIJK EN TOCH ANDERS 
In de thematische filatelie 
geldt de stelregel 'Gelijk 

en toch anders'. Hoewel 
veel verzamelaars dezelf
de thema's verzamelen, is 
elke verzameling uniek. 
Zo maakt de ontdekking 
van een bijzonder fran

keerstempel het bijvoor
beeld mogelijk uw verza
meling een extra cachet 
te geven. 
Het thema vlinders 
spreekt veel verzamelaars 

aan. Op aandringen van 
deze verzamelaars kwa
men in 1993 de Neder
landse lentezegels uit. Uit 
het artikel Eindelijk krij
gen we vlinders! in 'Phila
telie' van maart 1993 
(pagina's 163 tot en met 
169) bleek dat vlinders 
zich wel degelijk lenen 
voor een breed opgezette 
thematische verzameling, 
zowel filatelistisch als the
matisch. In het artikel 
werden als voorbeelden 
van thematische zijspron
getjes genoemd: vfinder
struik, vlinderstrikje, vlin
derslag, vlinderhond en 
vlindervis. Bij het vlinder
strikje werd een Roe
meense zegel met het 
portret van een schrijver 
afgebeeld. 

Een bekender voorbeeld 
is het portret van de gro
te Britse staatsman Sir 
Winston Churchill zoals 
dat bijvoorbeeld op een 
zegel van de Verenigde 
Staten uit 1965 te zien 
is. Ook daarin kan een 
verzameling verschillen. 
Vlinderverzamelaars 
springen waarschijnlijk 
een gat in de lucht als ze 
ook nog een frankeer

U.S.CrCENTS 

stempel met een afbeel
ding van een vlinderstri 
je zouden kunnen opne 
men. in een partij fran
keerstempels ontdekte il 
een afdruk uit 1992 var 
het frankeerstempel 
(FM8051) van Hotel 
Inntel uitZutphen. Beha 
ve de naam en de tekst 
Hef meest complete piel 
je van (Oost) Nederlam 
is daarin ook een vlin
derstrikje opgenomen. 
Waarom de eigenaar 
van dit hotel juist voor c 
symbool heeft gekozen, 
moet te achterhalen zijr 
Ik kan er nog aan toe
voegen dat riet vlinder
strikje ook op de envelo 
is afgedrukt. 

Hotelbmtef 
* * ♦ * Zutphtf 

NEDERLAND 

270 
CENT ̂  

FMIIS1 

ABVANTAGEjpgJh 
voor al uw filcrtelistische wensen 

inkoopverkoopabonnennentenmancolijstservice 
specialisatie N.O.R.IndonesiëO.Eur. 

interessante prijsstelling 
J. Perkstraat 39 • 3351 CR Papendrecti t • Tel. 0786153386 

E™3 Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 23387D 

Jaarlijks 3 posizegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelvellinghui 
GmbH 

Rudolfstrasse 1317 
60327 Frankfur t /Main 

1i6 

Zo volledig mogelijke 
levenng van manco's 
tegen prijzen die over

eenkomen met de markt

situatie. Geen reclame 
met iokkertjesi 
Zorgvuldige en snelle 
verwerking van uw 
mancolijsten, steeds met 
rekening en met het recht 
van teruggave. Prijslijst 
gratis Vertelt u ons alstu

blieft wat uw wensen zijn 

Aankoop van schaarse 
emissies, partijen en 1 
goed opgezette verza 1 
melingen. | 

MANCOSERVICE 
ZWITSERLAND 
LIECHTENSTEIN 
VERENIGDE NATIES 
OOSTENRIJK 
FRANKRIJK 
DUITSLAND 
CEPT  EUROPA 
EN THEMA'S 

_ Hans P. Walser mjt 
1 Postfach 754/PH fll 
1 CH8630 Rüti/ZH M A 
1 Tel./Fax 004155 24 04 431 

II 
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P O S T Z E G E L  P A R T I J E N H A N D E I 

_ _ ¥ Ä N VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Dezt 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelportij 
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koof 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste of 
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 oij ons zonde 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa. Van VLIET 
Ugchelseweg 50 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 

Geopend do/vr. 14.0017.00 
zat. 10.0016.00 



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) 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN U\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 94 
14 maart 1998. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 13 maart van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 95, te houden op 9 mei 1998. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAM 
EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTAHET, ANGABE NA/ 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNU/̂ iMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN: 
700 zegels W-Europa veel grf 
H W en kpl senes ƒ 1 0 , - giro 
SS30084 Boetzkes, Baroniehof 
100, He lmond 

Zegels \ an alle GOS landen Alles 
van USSR 1961 1991 Kiselev Kiev 
253147 POB72 

Verzamelingen Europese landen 
0 en ** /*•* a 20% Yvert Derkx, 
Chemin du Bosquet 7, B7S22 
Pom-Meroeul Tel 003265621527 
België 

KI. rond, punt, langstempels, 
hoofdz 5 et 1872 91 Plaatre 
constr vanaf ƒ 60 , - plaatfouten 
Ned V Truyen Groningen L 38 
9642 EJ Veendam Tel 
0598616505 

Australië per kg ƒ 70 , - Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antonisse, Uden 
Tel 0413-268333, giro 3423666 

Luxemburg-1-47 © F0,O5 P \lv. 
Latere Emiss, postfr, m pi ƒ 10 J 
Dam, K. Wilh weg 5, Loenen 
0294233388 

Dialezing postz van Bretagne-
Normandie-Austr.-N.ZI^Can.-N. 
Frankrijk a ƒ 35/s t J Claesen, 
Boekelaerstr 1, 5142 VL Waalwijk 
0416-332421 

Nederland te koop, twee mooie 
collecties in knstal en Davo al
bums, 25% Michel of t e a b H 
Hendriks tel 035-5262729 

P.T.T. mapjes 1/102 in 5 importa 
albums ƒ 450,- Tel 0514-604931 
De Mieden 21, 8561 ER Balk 

Verzamel items van papier jaar 
1800/1900 poststukken met the 
ma's effecten rekeningen en do
cumenten enz Mw A N Brigge 
man v / d Schelde, Kantelenweg 
70, 3233 RD, Oostvoome Tel/fax 
0181485036 

1000 West-Europa ƒ 36 , - 500 
Franknjk ƒ 42 , - 200 naakt ƒ 3 5 , -
500 dieren ƒ 25 , - 500sport ƒ 2 5 , -
1 0 0 a t h l e u e k / 1 5 , - 500 schildenj-
en ƒ 27,50 100 schaatsen ƒ 30 , -
Jac van Welsenis, Coloniastraat 
57, 3024 TA Rotterdam Giro
nummer 6513551 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J SUenstra, Barietgeel21,2718 
BL Zoetermeer, tel 079-3610229 

W* kg postzegels Nederland zon
der toeslag kortgekmpt groot for
maat ƒ 10,- met zegels van 1997 
'/ 't kg met toeslagzegels ƒ 15 , - J 
de Bruijn, Rietzoom 47, 2804 CN 
Gouda 

Gratis prijslijst van Engelse geb 
Oostennjk, Bund Reich, DDR, 
Berlijn, Scandinavië, Vaücaan, 
Zwitserland F v Loo, Lijsterveld 7, 
2727 AJ Zoetermeer 079-3312430 

BRDH-W-Berlijn 1949-1990 Prach-
^^ tige gebruikte verzameling in 3 
o^ luxe DAVO kristal albums catw 
o- DM 12000 vaste pnjs ƒ 1800,- G 
— van Stokken Tel 0172-470851 

Z: 200/300 Ned. grf+toesl ƒ 1 0 , - / 
<t ƒ 15 , - 500 Ned ƒ 15,- 1500 Eur 
= of 2000 wereld voor ƒ 2 5 , - Giro 
2 413922 A Snoep, Dordrecht 

u_ Kilowaar Ned. ƒ 50 franco m sort 
„ H Panhuis, Vegastraat 125, 1033 
3 HR Amsterdam Giro 4913137 
^ ook FD( Ned Stuur mij uw man-
^ colijst 

1 Kilo afweekte postzegels wereld 
met groot lormaat ±22000 stuks 
voor f 6 5 , - 1 Kg telefoon kaar
ten uit 34 landen ƒ 99 , - J Ko
ning Giro 6698416 T 3972999 198 
Rusland verzamelaar heeft groot 
aantal dubbele serie's + losse 
waarden v a S0% mi ml C v Be-
veren, Borchsatelaan 78, 3055 ZL 
Rotterdam 

1000 Brieven/wereld, meest ou
dere ƒ 120,- porto vrij A Bree-
baart Tel 0344-652589 

Indonesië: nwe uitgiften vanaf 
$ 0,47/1 000 IDR Oratis info bij 
Muh Benyamin,jl Kartini no 80 
Pematangsiantar 21113, Indone-

Deutsches Reich, Bundespost, 
Berlijn en heel mooie collectie 
Zwitserland, Frankrijk en Enge
land te koop t e a b Tel 0S5-
5262729 H Hendriks 

Benodigdheden: Lindner album 
1104 F49,35 albumset 1124 
ƒ 74,55 safe T l incl transform 
ƒ 317,15 T2 incl transf ƒ 143,50 
PORTO + ƒ 8 - E V d Linden, 
PO Box 185551, 45205 Essen 
Germany Fax 00492054971886 
Gratis lijsten D , Oost + West Eu
ropa, mancolijst ok 

Postzegebnapjes nr 1 t / m 145 
een koop mcl enkele dubbele en 
herinneringsmapjes ƒ 750,- R D 
Schmal 070-5111836 na 18 OOu 

Gratis voordelige prijslijst van 
Ned Nog , Duitsl , I ta l , Liecht , 
Lux , Zwits , F Zwanenburg Alk-
maarseweg 303, 1945 DH Bever
wijk Tel 0251-251367 

Zegels NL, Pf en gebruikt koop 
of ruilen, heb ook andere landen 
Stockmann, Zevenaar 0316-
526265 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Honganje, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel / fax 046-4512751 Ook 
rariteiten 1 

Duitsland & Berlijn: Gest 10-40% 
Postfris 35-50% Vraag pnjslijst 35 
versch vanaf 1-1-96 tot heden 
v o o r / l O , - Giro 1257797 tnv B C 
van Verseveld, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Ned., O.G. 8c Indonesia ***/**/ 
© zeer uitgebreide prijscourant 
(22p ) op aanvraag stort ƒ 2 , - op 
giro 528501 Dirk v Sluis, Philate
lie, Hoorn 

USA: *** en 0 in samenhangen 
de blokken en strippen Tevens 
PNC's (rolzegel met n r ) * * * in 
strippen van 3, ook 0 in enkel, 
paren en strippen Uw mancolijst 
USA voor *** en 0 is welkom J 
van Keulen Deijlerweg 65, 2241 
AB Wassenaar 

Israel, div collecties pfr klein tot 
groot, in albums 22-33% W Cor-
nehssen, 0348-423035 

Austr. 100 versch gfr met nwste 
auto's, boeken, vliegtuigen cpl 
ƒ12 200 versch id ƒ 19,- manco
lijst welkom Giro 1282149 t n v j 
Dijkstra, Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen 

Zichtzendingen goed materiaal 
alle landen West-Europa, Eng 
Kol USA, Canada, Australia, Nw-
Zeeland, Israël, Japan, ook div 
motieven, (geen nieuwtjes) Gun-
süge prijzen meest 10 et per Yv 
Frank Inhchungen J H Acker
mann, Rosendael 2, 1121 H H 
Landsmeer 

100 versch telefoonkaarten 
ƒ 5 0 , - Giro 1537084 H Garrelds, 
Hengelo 

Israel, Palestijns gezag en gehele 
wereld. Nieuwe uitgiften tegen 
nominale waarde Ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden prijslijst gra 
üs Eilat Philatelic Club, postbus 
542/32 Eilat, Israël 

NZ/Austraiie enz regelmatig ver 
kooplijsten & ruil mogelijk bij 
Phila NZ - P O Box 39-014 Ho
wie k-Auckland, New Zealand 

Verzamelaar biedt aan, groot ge 
deelte van dubbele verzameling 

NL pf en © Eventueel te ruilen 
tegen uw overtollige frankeergel-
dige zegels NL Vanaf nr 1050 W 
Fher, tel 0180-617448 Niel op 
zondag 

Frankeergeldige zegels van Ned 
80% van de plakwaarde V Diepe-
ningen Tel 030-2435705 

Ierland alles leverbaar uw manco
lijst naar Kuipers, Diepenbrock-
straat 109, 7604 CX Almelo Tel 
0546-852449 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20,-
in een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
l,S-602 17Norkoping Zweden 

3000 wereld grfn veel motief met 
compl ser alle verschil zond 
Ned ƒ 7 5 , - Franko huis Geld in 
brief of giro 2812322 G Geer-
dink Voogdgeertstr 43, 7553 EM 
Hengelo ov 

Uw adres voor verz. partijen en ki-
lowaar, spec aanb 5 vers landen 
pakketten van ƒ 125,- nu ƒ 75 , - + 
porto Inter-Stamps, Ged Burgwal 
47, Den Haag Tel 070-3465016 

Nieuwe voorraad poststukken. 
Veel thema's 'T is het proberen 
waard H Mennes, Parelhoen 
dreef 13, 7391 EC Twello Tel 
0571-276081 

Indonesië pfr stuur uw manco
lijst Zonneb loem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par
tijtjes en meuwtjesdienst M 
Snoek, Verlaat 27, 1601 JW Enk-
huizen, t e l / f ax 0228-318267, na 
18 00 uur s v p 

Duitsland: 85 versch vanaf jan 95 
tot heden voor ƒ 20 , - 450 versch 
vanaf j an 86 heden ƒ 99 , - Pnjs
lijst Giro 5312882 Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar 

Zwitserland 200 versch gest 
ƒ 10,- Uw CU mancolijst is wel
kom' Berlijn 50 versch gest ƒ 1 0 , -
V D Noord, Spaame 60, 2011 CK 
Haarlem 

Greenland special-offer 1960/ 
1990 ** only 200,- C i d , 1991 / 
1996 ** only 250, - Cid Alle 
mainnumbers and sheets Free 
Greenlandpncehst Knud Jesper-
sen, Frederiksdal Alle 34D, DK 
7800 Skive 

USA 1000 precancels mix b u r o / 
locals ƒ 40 , - Giro 5063876 AJ v 
Gils, Tromplaan 49, 3843 EE 
H'wijk 

Lever alles van Hongarije ** en 
0 prijs heel goedkoop recht 

streeks uit Hongarije (vriend) 
Weffers, Plutolaan 123, 6043 VP 
Roermond 

Suriname-repubüek postfris. Ge
heel compleet in Davos luxe al
bum Bod gevraagd Cataloguspr 
ƒ 2 7 5 0 , - Tel 078-6134928 R Vos 

Grote dozen met verzamelingen, 
restanten, en / gehele wereld T h 
Verheijen, Soest 035-6023837 

500 DDR ƒ 3 5 , - 600 Zweden 
ƒ 54,- 500 Franknjk ƒ 42 , - 500 
Bulgarije ƒ 36 , - 400 Muziek 
ƒ 4 8 , - 500 Sport ƒ 2 5 , - 300 Paar
den ƒ 22,50 100 Rode kruis 
ƒ 15 , - Jac van Welsenis, Colo
niastraat 57, 3024 TA Rotterdam 
Gironr 6513551 

NL, overzee, F r , Zwits , l i e c h t , 
DDR, Duitsl vraag prijsopgave 
v d Meij, Krimkade 37 2251 JW 
Voorschoten 

Anzichtkaarten, poststukken, ef 
fecten, papiergeld, noodgeld, 
Duitse Reich, Verkade boeken, 
rekeningen, en / A Bnggeman 
v d Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne 

Postwaardestukken Ukraine 9x 
frankeer gestempeld ƒ 4 5 , - 8x 
frankeer gest + aangetekend 
ƒ 80 , - C V Beveren Tel 010-
4229820 

Volksrepubliek China**, Ver
enigd Europa** 0 en FDC, Cept 
en meelopers, gratis prijslijsten 
bij Harrie Baken, Postbus 1291, 
5004 BG Tilburg T e l / f a x 013-
4684615 Ook het adres voor uw 
abo 

DDR ** 1982/88 in album ƒ 225,-
Arkenbosch, Ravel 24, 6461 NA 
Kerkrade Tel 045-5463016 

Canada © 1997 los of se-tenant 
vraag pnjshjst of mancolijst voor 
ouder v Gils, Tromplaan 49, 
3843 EE H'wijk 

3000 wereld grfm veel motief en 
complete series alle verschillend 
zonder Nederland ƒ 7 5 , - franco 
huis Geld in brief of giro 
2812322 G Geerdink, Voogd 
geertstraat 43, 7553 EM Hengelo 
Ov 

Alle landen Europa+Eng. kolome 
a 010 per FFr stuur uw manco 
lijkst aan v Unen, Zaanhof 52, 
1013 XW Amsterdam Fax + tel 
020-6846571 

GEVRAAGD 

Een maximumkaart van Neder
land van voor 1950 C v Nugte-
ren Tel 0118-463711 

Oude zegels, voor 1940, alle lan
den Heeft u restanten^ Graag' 
Prijs^ Kosten te vergoeden J v d 
Berg, Ambachtenhof 11, 6006 LX 
Weert Tel 0495-533859 

Ned. 601 *** J J Kleyheeg 0182-
509912 fax 0182 509913 

Poststuk met stempel en aante-
kenstrookje WMC 1962 A Haan, 
Burg Franssenstraat 7, 6467 AK 
Kerkrade 

Verzamelaar /oekt de vervalsingen 
van Nederlands en o g wil ze weg 
doen Br o nr 920 tnv Brouwer 
Media, PB 345, 3740 AH Baarn 

Zegels van JNF, joods nationaal 
fonds 1902-1997 aanbieden H E 
te Slaa, Leenderweg 276, 5644 AD 
Eindhoven Tel 040 2123290 

Gevr Manama Michel 1169/74 
BI 233 afb Picasso 1972 A 
Sprangers Tel 072 5621728 Te
vens nrs 1157/62 en 1153/56 

Rondzendboekjes Dmtse Rijk 
1900 tot 1923 incl geb + kol SFV 
Rondz Postb 36 Oosterwolde 

Zoekt langs deze weg zegels USA, 
Australië, heeft zelf veel ruil Inte
resse schrijf of bel mij v d 
Schans, De lep 14, 2912 RC Nieu-
wekerk a / d IJssel 

Voorloper bestellerst. van Amst 
1853, Breda, Culemborg, Dor
drecht , Haarlem, Harderwijk, 
Nijmegen, Velp R Pijning, 
Dommelstr 12, Alkmaar Tel 
0725112270 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora

ties Koop of ruil WJ Manss( 
Laan der V N 31 , 3844 AD H 
derwijk Tel 0341-417980 

Gevr PTT Collect nr 1 ,2 ,3 ,4 
9 J de Vries Te! 071 5895107 

Postfrisse frankeergeldige zeg 
Nederland. P J Rotgers Tel O 
4205276, fax 010-4552991 

Frankeergeldige zegels, NL. V. 
af nr 1050, ook zonder go 
eventueel te ruilen voor zeg 
NL Geef tot 80% van de fi 
keerwaarde W Fher Tel 01 ' 
617448 Niet op zondag 

Frankeergeldige zegels Ned. 
85% verzamelingen, partijen 
gros fdc. ( Cruyssen IJs\og 
hoek 6, 3201 HR Spijkerni: 
0181-624635 of 01Ö-4153844 

Frankeergeldige postzegels T' 
derland en alle West Europ« 
landen J F P Peerenboom 041 
475622 

Nul-cent postzegels uit PTT-p* 
catalogus Offertes aan W Bo 
postbus 5272 3008 AG Roti 
dam 

Correspondentieadres in IJsla 
of Denemarken om te ruilen (] 
stempeld) R J v d Burgt, Dr Sli 
tersweg 17, 5371 CJ Ravenstein 

Gevr aantekenstrookjes evt 
ruil of te koop P W Ooms T 
0172 589856 

DIVERSEN 

Wie wil ± 2000 buitenlandse pre 
briefkaarten ruilen (of bod) teg 
afgestempelde Nederlandse, n 
zegels^ Tel 0485-343170 Remie 

Ruilen voor elke telefoonka 
buitenland geef ik 10 postzeg 
gr f wereld A Paarlberg, Bos^^ 
23, 1756 CJ ' t Zand 

Studiegroep Zwitserland, komt I 
een op 7 /3 , 1 3 / 6 , 1 9 / 9 en 12/ 
Wilt u komen^ U bent \'an ha 
welkom' Secretaris W Jaco 
Postbus 95 3970 AB Driebergen 

Studiegroep Britannia de vei 
meiaars van ENGELAND 
ENG GEB organiseren 4 k< 
per jaar een bijeenkomst in Nr 
wegein Rond/ending, veiling 
en eigen clubblad I van D 
Lek 54, 1703 KJ Heerhugowaa 
Tel 072-5711935 h t t p / / h 
zen nhkanaal nl /-bri tanni 

Fil. ver. Duitsland 4x per jaai 
eenkomst en veiling Clubb 
rondzendingen Info secr v L 
schotenlaan 176, 1212 EX Hilv 
sum Tel 035-6837715 

Filitalia Contactgroep Itahe en 
bieden Vaücaan en SManno i 
dagen, rondzending, veiling 
Inl L Meeuwesse 030-6956916 

Zend mij 150 zegels zelfde aar 
retour A Lobert, Hazelaarwe^ 
8072 GE Nunspeet ^ 

Israel postfrisse zegels met tab 
koop, en verzorging van abon 
menten Inl A Bouwense, 
0113-212762 

het kost u maar een tientje. 
Om in 'Philatelie' te adverteren. 

Voor een drieregelige advertentie 
betaalt u slechts tien gulden. 

Voor dat geringe bedrag 
komt uw annonce onder de ogen 

van ruim 50.000 mensen. 
Profiteer ervan! 



ZJO juist verschenen 
POSTFRISSE SERIE (7) ƒ 4,55 

Tevens verschenen als serie voor 
expresse / luchtpost / aantekenen 
internationale verzending SE^IE (7) ƒ 38, 

\ . 

Selectpost Zaanstad 
Grote Tocht 48 
1507 CG Zaandam 

Complete set (14) voorafgestempeld verkrijgbaar voor ƒ 10,-
Complete serie op echt gelopen poststukken ƒ 25,-
Ook verkrijgbaar bij de betere postzegelhandelaren 
(geen NVPH leden*) ^ MMJ» 

Ä: 
SNUFFELBOXEN voor de 
betere verzamelaar: 
Nederland PTT / Stadpost so/so 

500 gram onafgeweekt ƒ 95,-
1000 gram onafgeweekt ƒ 150,-

De SUPPLEMENTEN voor het luxe UE album 
NEDERLAND 1997 verschijnen eind febr. 
Steeds leverbaar luxe albums voorzien van klemstroken 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLAND 

I 
II 
III « 
IV 
V v/a 1997 

ƒ 120,-
- V 120,-

ƒ 120,-
ƒ 120,-
ƒ 50,-

AANBIEDING 
COMPLETE SET 
VAN 5 DELEN 350,-

*Het IS NVPH leden op straffe van royement ver
boden om stadpostzegels te verkopen 
Volgens de huidige wetgeving is dit illegaal 
Toch zijn er leden van de NVPH die waarschijnlijk 
uit een gebrek aan vakkennis, mets nalaten om 
stadpost in een kwaad daglicht te stellen 
WIJ betreuren dit ten zeerste 

Selectpost geeft uitsluitend echt voor frankenng 
geschikte postzegels uit, gelegaliseerd door het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Selectpostzegels zijn bruikbaar voor verzending 
over de gehele wereld met uitzondering van 
Nederlandse postbussen 

ALTIJD TE KOOP GEVRAAGD: 
ALLES OP STADPOST GEBIED. 
TEVENS MOGELIJKHEDEN 
VOOR ABONNEMENTEN. 
VRAAG ONZE PRIJSLIJST! 

Alle bestellingen aan: 
DEN DRAAK KOLLEKTIES 
Postbus 500 
3130 AM Vlaardingen 
Tel. 010 4355422 
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