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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEIimG 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal liet best georiënteerd 
Interessante vooriaarsveHing!!!! 
* Donderdag 2 april 

* Zaterdag 4 april 

* Dinsdag 7 april 

Dozen w.o.veel om 
partijen o.a. prachtig 
Engeland en Gebieden + 
complete handelsvoorraden 

Collecties gehele wereld w.o. 
veel prachtige intact gelaten 
nalatenschappen. 
Buitenland losse nummers 

Nederland en Koloniën, losse 
nummers waarin bijna alle 
topnummers aanwezig 

1® Emissie en posthistorie 
met o.a. zeldzame 
frankeringen van de I e drie 
emissies en mooi voorfilatelie 
Nederlands-Indië 

Kijkdagen: 28, 30/31 maart, 1 april en 
voor aanvang van de 
veiling. 

Inzendingen: Dagelijks, ook tijdens kijk
en veilingdagen 

Door overmaking van f 15,00 op giro 461000 ontvangt u de 
catalogus (oof< te verkrijgen op kantoor, Rokin 60) 

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



estä het 
Let»»* 

PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

adres 

ATTENTIE: 'Super-Aanbieding-Aller-Tijden'^ 

Tromotie-Wonderdoos' äf99,^ 
Op veler verzoek een 'Super-Aanbieding-Aller-
Tijden' voor het beperkte bedrag van f 99,=. 

< 

Met medewerking van de leveranciers van Philapost is 
het wederom gelukt om voor slechts f 99,= een veel
voud hiervan aan te bieden. 

De 'Promotie-Wonderdoos' is een aanbieding die zijn weerga niet kent. 
Voor slechts f 99,= sleept u echt alles in de wacht! 

tie-Wonder 

Een samenstelling met meer 
dan 100 verschillende 
Thematische complete series 
en blokken op zeer luxe 
insteekkaartjes met een 
uitgebreide variatie aan 
schitterende landen 
(t.w.v. f 99.=). 

Een Collectie Postzegels in 3 
Luxe Insteekalbums van in 
totaal 24 bladzijden met com
plete series, blokken en zelfs 
originele blokken van vier 
postzegels aan één stuk, waar
bij ook veel postf risse 
exemplaren (t.w.v. f 99,=). 

Een bijzondere samenstelling 
van allerhande variëteiten 
bestaande uit proeven, 
ongeperforeerde zegels, 
versnijdingen en nog meer 
unieke items in een 
'Luxe-Speciaal' kleuren-
insteekalbum' (t.w.v. 
tenminste f 99,=). 

Alle drie voor de prijs van slechts één! 

Bestel binnen zeven dagen, dan krijgt u gegarandeerd de fantastische ' D r i e - D u b b e l e - P r o m o t i e - B o n u s ' 
Betaal slechts f 2 9 ,50 i.p.v. de Normale Lage Philapostprijs van f 117,351 

Bonus I 
Drie stuks Luxe-Mini-Collecties 
Rusland C.C.C.P. voor 1991. 
Normaal bij Philapost te koop 
van f 75,= voor f 29,85. 
(=f9,95 per stuk) 

Bonus II 
Collectie Dieren met complete 
uitgiften t.w.v. DM 500,= Michel 
Cataloguswaarde en een luxe 
album. Normaal bij Philapost 
slechts f 65,=. 

Bonus III 
Het inmiddels befaamde Luxe 
Insteekalbum 30/60 W *. 
Normaal bij Philapost te koop 
van f39,95 voor f22,50. 
De allerbeste kwaliteit! 

TOPPER ! * Superkwaliteitsalbum met 30 Witte bladen en 60 zijden met dubbele pergamijn schutbladen 
en uiteraard geheel vlakliggend. Reeds meer dan 50.000 exemplaren in Nederland verkocht! 

De Snelste Bestellers van de 'Promotie-Wonderdoos' van f 99,= en het 'Promotie-Pakket' van f 29,50 krijgen de 
zeer bijzondere foutdruk van het Caraibische eiland St-Vincent "The Missing Tennisball" (waarde onbekend). 

BEL RAZENDSNEL 010-5115099! 

Speciale-Open-Dagen • Speciale-Open-Dagen • Speciale-Open-Dagen 
Vrijdag 27 maart 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 28 maart 10.00 tot 17.00 uur 

Op speciaal verzoek: 
Goede Vrijdag 10 april van 9.00 tot 19.00 uur 

BEL 

FAX 

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

0 1 0 - 5 1 1 8 3 2 1 
24 uur per dag, 7 dagen in de w/eek 

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

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 

;VERINGSVOORWAARDEN PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE 
IGESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST 
0,= BIJ BESTELLINGEN MET EEN FACTUURWAARDE VAN MINDER DAN F 99,= WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN F 10,= BEREKEND PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS 

IN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B V TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN PHILA B V IS INGE-
HREVEN BIJ DE K V K TE 'S-GRAVENHAGE ONDER NUMMER 235724 
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30,— 
25,— 

125,— 
1/3 qave randen 
1/3 z.fr. 
4 
5 
6 
6 z.fr. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr 
13 
14 
15 
_ 
16 
16z.fr. 
17 
18 
18z.fr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr. 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
48 z.fr 
49 
56/76 
61b 
65C+cert. 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 z.fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 z.fr. 
102/03 
104 
105 
105z.fr. 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130z.fr 
131 
132 
133 
133A 

110,— 
18,— 

9,— 
95,— 
50,— 

2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

120,— 
175,— 

90,— 
5,— 

85,— 
3,— 

75,— 
45,— 
19,— 
76,— 
35,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

58,— 
6,— 

12,50 
40,— 

150,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
90,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
650,— 
3 2 5 , -
135,— 

44,— 
105,— 
950,— 

1 , — 
6,— 
7,50 

975,— 

19!— 
66,— 

6,— 
9,25 
7,50 

12,50 
12,50 
36,— 
22,50 
55,— 
50,— 

1050,— 
600,— 

10,— 
165,— 
130,— 

75,— 
250,— 

3,— 
3,— 
3,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
225,— 
125,— 
225,— 

2,— 
20,— 
45,— 

134/35 

NEDERLAND 1 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
h r t u o n f l O H — 

42,50 
136/38 175,— 
136/38 Tent 
Stempel 220,— 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 

6,50 
12,— 

6,— 
19,80 
12,50 
12,— 
8,— 

77,50 
20,— 

6,— 
28,— 
24,— 
10,— 

199a/02a 175,— 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 

30,— 
10,— 
4 5 , -
84,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25,— 
16,— 
14,— 

6,— 
12,50 
44,— 
32,— 
30,— 
55,— 
25,— 
25,— 
26,— 
25,— 

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 

5,— 
3,— 

28,— 
25,— 
16,— 
17,50 
14,— 
12,— 
10,— 
7,50 
8,— 
7,50 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
6,— 
4,— 
6,— 
6,— 
9,90 

15,— 
35,— 
35,— 

7,50 
25,— 
40,— 
60,— 
60,— 
88,— 
35,— 
44,— 

4,— 
10,— 

2,50 
2,— 

12,— 
95,— 

403B 135,— 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 

Alle zegels zijn pracht ex. net 

15,50 
2,— 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 

5,— 

495/99 4,— 
500/03 4,— 
505 3,50 
508/12 4,— 
513/17 7,50 
518/33 10,— 
535 2,50 
536 a 6,— 
536 b 5,— 
537 20,— 
538/41 6,60 
543 4,— 
544/48 6,— 
550/55 39,— 
556/60 59,— 
560 los 40,— 
563/67 19,50 
568/72 22,50 
573/77 16,50 
578/81 2 1 , — 
583/87 17,50 
587 los 15,— 
591 los 3,50 
592/95 66,— 
596/00 14,— 
602/06 22,50 
606 los 15,— 
607/11 15,— 
612/16 19,50 
616 los 15,— 
631 los 4,50 
640 los 2,50 
641/45 22,50 
647/48 2,50 
649/53 15,— 
655/59 20,— 
661/65 13,— 
666/70 15,— 
671/75 35,— 
675 los 24,— 
676/80 13,75 
682 los 3,— 
683/87 1 1 , — 
688/92 12,50 
694 los 3,— 
695/99 10,— 
702/06 15,50 
707/11 14,— 
715/19 12,50 
722/26 15,— 
731/35 10,— 
736/37 4,— 
738/42 13,— 
747/51 14,— 
752/56 9,50 
759/63 7,50 
766/70 7,— 
774/76 15,50 
779/83 7,50 
786/90 8,— 
enz. tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 35,— 
875 5,— 
899 9,50 
917 17,50 
937 17,50 
983 25,50 
1001 17,50 
1024 14,50 
1042 17,50 
1063 7,50 
Roltanding, los 
7 1 7 5 , -
14 66,— 
15 15,— 
16 75,— 
17 38,— 
18 20,— 
28 30,— 
29 15,— 
30 29,— 
31 60,— 
44 15,— 
46 125,— 
51 15,— 
54 36,— 
55 55,— 
56 35,— 

66 12,50 
67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 65,— 
Rolt. series 
1/18 470,— 
19/31 140,— 
33/56 295,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 68,— 
78/81 25,— 
82/85 2 1 , — 
86/89 30,— 
90/93 45,— 
94/97 45,— 
98/01 36,— 
Automaatboekles 
en combinaties le
verbaar, spec. 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 16,— 
2 20,— 
2B 44,— 
3/12 140,— 
8 los 45,— 
12 los 32,— 
Div. typen 1 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 50,— 
27 III 44,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 55,— 
43 los 98,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 125,— 
13 los 125,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 66,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 7,50 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 54,— 
3 10,— 
4 1 9 5 , -
4z.fr. 98,— 
5 45,— 
6 12,50 
7z. f r 1.275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 4 0 , -
11 40,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 77,50 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7(0) - ,— 
stempel met 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 395,— 
3 los 75,— 
4 los 95,— 
6 los 10,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los 175,— 

es gestempeld , tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klein gebrek, (o) =gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
duurdere soorten desgewenst met fo to-Cer t . van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, echter f ranco levering vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht . 

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

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

X. Dieren Z. Planten 
3« Spoorwegen 4. Padvinderij 
5« Schepen b, Lucht-ZRuimtevaart 
7« Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan sooo verschillende velletjes) 

lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Diütse Rijk 

GERO GONSER 
An der ClemensldrGhe IX 

D - 48X43 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 Z5X 467X8 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/51119. 
■3x0541-520302 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076-5200105 i 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
""'"" \C Den Haag i 

=,. ^ , 0 - 3 4 5 0 8 8 6 
3x070-3654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
"712 KR Groningen 
,3l. 050-3131312 
" IX 050-3131316 j 

ALLEEN IN GRONINGEN^ 
Nieuwe voorraad ki lowaar i 

modeltreinen ' 

lenhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://12z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr
http://4z.fr
http://7z.fr


VCilin3 5 6 9 welke gehouden wordt op 11-12-13 en 14 mei a»S, 
bevat weer diverse collecties van naam en faam, o.a. 

De winkelvoorraad en diverse collecties van wijlen de heer 
A«W> ten Geuzendam te Den Haag> 

Tevens een schitterende collectie Nederland en Overzee, gespecialiseerd 
op tanding en vele zeldzame variëteiten. 

No. 8IB 
Cat. f3.750,-

No. IIIID 
Cat. f 11.000,-

No. llIIDx 
Cat. f 11.000,-

No. IIIIC 
Cat. f 12.000,-

(cursief) 

No. 12IID 
Cat f20.000,-

No. 1078 fa 
Cat f -,-

(mogelijk uniek) 

No. 13A 
Cat f2.500,-

ti^^ 

^ ^ ^ 

; ^ ^ 

j 

De catalogus wordt u half april toegezonden na ontvangst van f 15- op onze giro no. 17369 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 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 



GEACHTE VERZAMELAARS EN POSHEGELBEZinERS 

E n k e l e j a r e n w a r e n d e p r i j zen 
d u s d a n i g laag da t ik h e t be t e r v o n d n ie t aan te k o p e n . 

Di t is e c h t e r v e r l e d e n tijd! 

IK KOOP WEER; VOOR 

INTERESSANTE COLLECTIES 

BETAAL IK WEDEROM TOP-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, Azie, Siam, Engelse kolomen, USA, etc. 
d. Alles wat waarde vertegenwoordigt, engros, 

wereldcollecties, voorraden, met een minimum van 
ƒ 10.000,-. Betaling contant!! 

Gaarne aanbiedingen 

Drs. C. QUirijnS Weerdestetn 52, 1083 GC Amsterdam 
tel. 020 6420512 (24 uur per dag op de Voice Mail) 

of 06 53 732850, idem Voice Mail 
ü wordt dezelfde dag teruggébeM! 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

" D E V E R Z A M E L A A R S V E I L I N G 
VAN N E D E R L A N D " 

houdt 6 april haar 91 e veiling 

Ruim 5000 kavels topmateriaal, w.o.: 
- Uitgebreid Nederland en Overzee 
- West-Europa met topmateriaal 
- Engelse Koloniën met hooggenoteerde nummers! 
- Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

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

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6146220 

von hochwertigen Einzelstücken, Länder- und 
Spezialsammlungen und ganzen Nachlaßobjekten 

Sprechen Sie uns bitte an ! 
Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 

ULRIl 
B R I E F 

LZMANN 
AUKTIONEN 

D-40210 Düsseldorf • Bismarckstraße 98 
Tel.: 0049-211-172 92-0 • Fax 172 92 11 

ht tp: / /www.fe lzmann.de 

B R I E V E N , P O S T W A A R D E S T U K K E N , 
P R E N T B R I E F K A A R T E N 
Wij hebben een groot assortiment Nederland: 

brieven, postwaardestukken, oude prentbriefkaarten, FDC's 
vig. Okker-Avezaath, maximumkaarten, kinderbedankkaarten, 
luchtpost, enkelfrankeringen, censuurbrieven, 
gelegenheidsstempels, machinestempels, afstempelingen 
(kleinrond - grootrond - dubbelring - type rader). 

Tevens beschikken wij over een ruime voorraad Ned. Indië, 
Nw. Guinea, Curagao, Suriname. 
Naast Nederland en de koloniën hebben wij ook een uitgebreide 
stock poststukken van vrijwel alle landen van de wereld en 
MOTIEVEN. 
Postzegelhandel J . D. Alderkamp -^ 
Postbus 2209, 3500 GD Utrecht, tel. 0183-502057 of 06-55155212 
bezoek na afspraak. 
WIJ ZIJN ALTIJD KOPERS VAN BRIEVEN, PRENTBRIEFKAARTEN, ETC. 

S'\:Vliïir{: 

^ZEALAND 
STAMPS 

_ P 
^ -ï-'P' "^M 

lil MJitti'S ot •*" 5** - i ' l i 

^ 1 0 

É 
SI 

■,ƒ■ƒ( ? ^ / i J / f ( M 

ilNOHtHIAS 21st EDITION 
lATlST PKICtiü or.UI. SrA,WPS. IHINIAIVRF. SHEETS AND F.D.C. 

rVI.LY H.I.USTRATED IN COI.OVK. 

NEW!!! 
1998 COLOUR CATALOGUE (64 PAGES) 

Send NLG 15 to: Auckland City Stamps 
P.O. Box 3496 Auckland New Zealand 
(Cash/Personal ChequeA^isa/Mastercard accepted) 

Specialist NZ, Australia, Pacific Islands 
Please ask for lists 

http://www.felzmann.de


^5e jaargang 
laart 1998, nummer 860 

et maandblad Philatelie waann opgenomen 
e Philatelist is een uitgave van de ' 
tafhankelijke Stichting Nederlandsch Maand-
ad voor Philatelie te Den Haag 

dit maandblad zi|n - buiten verantwoordelijk-
5id van de redactie - de officiële mededelingen 
in de Nederlandse Bond van Filatelisten-
srenigingen opgenomen 

'hilatelie verschijnt omstreeks het mMen van 
3 maand uitgezonderd in juli 

oofdredacteur: 
ad Knikman AIJP 
ipper2 1276 BP Huizen 
lefoon 035 52 54 391 
lefax 035-5240926 
mail philatelie@tip nl 
'ebsite http llvrmi tip nl/users/philatelie 

dvertentieverkoop 
rouvïer Media bv 
DStbus 345 
MOAHBaam 
mme de Troye 
ilefoon 035-54 82341 
ilefax 035-54 82 344 

bonnementenadministratie 
1 klachten over de bezorging: 
osch&Keuning grafische bedrijven bv 
ir attentie van de heer R D van Dam 
)Stbus345 374ÜAHBaarn 
ilefoon 035 54 82 290 

dreswi|zigingen 
Ireswijzigingen moeten worden opgegeven 
in de secretaris van de vereniging of 
deling waarvan de ontvanger lid is 
leen individuele abonnees (zi| die het blad 
chtstreeks aan de Stichting betalen) 
snden een adreswijziging aan de administratie 
dres zie boven) 

bonnementen 
zijn twee wijzen van abonneren 
een collectief abonnement mor aangesloten 

irenigingen het abonnement voor leden is in 
contnbutie inbegrepen 
een individueel abonnement Het 
lonnementsgeid moet bij vooruitbetaling wor-
m overgemaakt taneven voor 1996 
binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
! Stichting Nederlandsch Maandblad voor Phi 
telle te Dordrecht 
voor België Bfr 800 - op giro 000-0350882-
1 van de penningmeester van het maandblad 
iilatelie te Brussel 
m het buitenland f 68 50 (incl port) op 
izelfde rekening als vermeld onder 2a 
s het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
oef een evenredig bedrag tot het eind van het 
ir worden gestort Abonnementen per 1 okto 
ir zijn slechts mogelijk m combinatie met een 
lonnement op de daaropvolgende jaargang 

ẑegging abonnement 
n individueel abonnement kan per 31 
cemberworden beëindigd dooreen 
hnftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
ii/emfierbij de administratie moet zijn 

)sse nummers 
isse nummers van de lopende jaargang kun-
n worden besteld door overmaking van f 5 00 
r nummer (inclusief porto) op 
stgiro 5005485 te Dordrecht onder 
rmeldmg van de gewenste nummers 
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Cretans 
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U I T DE lAIERELD 
VAIU DE FILATELIE 

17 MAART: DRIE GELEGENHEIDSZEGELS EN 
EEN HUWELIJKSYELLETJE 

150 jaar Grondwet 

"■mwwmrwwmmmimmmm 

50 jaar Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens 

Behalve een zegel ge
wijd aan de Vrede van 
Munster (zie elders in dit 
nummer) geeft PTT Post 
op 17 maart nog twee 
andere postzegels uit, 
net als de Vrede van 
Munsterzeqel ontwor
pen door Klaas van der 
Veen uit Amsterdam. 
Ter gelegenheid van het 
honderdvijftig jarig be
staan van de Nederland
se Grondwet verschijnt 
een zegel van 80 cent 
met een afbeelding van 
het standbeeld van Thor

becke in 
Amster
dam. De 
tekst op de 
zegel luidt 
Grondwet 
18481998 
 de burger 
en de staat. 
Het feit dat 
vijftig jaar 
geleden de 
Universele 
Verklaring 
van de 
Rechten van 
de Mens 
werd opge
steld wordt 
herdacht 
met een 
postzegel 
ook van 80 
cent  die 
een foto laat zien van 
een kind dat op een 
schommel bij een asiel
zoekerscentrum zit. Hier 
luidt de tekst Universele 
Verklaring Rechten van 
de Mens 19481998
kostbaar en kwetsbaar. 
Ook op 17 maart ver
schijnt een velletje zegels 
op het thema Tien voor 
het huwelijk'. De zegel in 

Iten 
voor het huwelijk 

AKmng vwliDop 

Het velletje met tien zegels die voor de aankon
diging van huwelijken ku kunnen worden gebruikt 

dit velletje werd ontwor
pen door Amke de Kiviet 
uit Amsterdam. De hu
welijkszegels kunnen niet 
alleen gebruikt worden 
voor trouwaankondigin
gen (jaarlijks worden er 
in Nederland 83.000 
huwelijken gesloten), 
maar ook voor felicitatie
post naar aanleiding van 
huwelijksjubilea. 

OPMERKELIJKE 
VERTANDING 

Het kan de moeite lonen 
de frankeringen op de 
dagelijkse (kantoor)post 
met een meer dan mid
delmatige belangstelling 
te beschouwen. 
De heer G.J. Bessels uit 
Hilversum  uiteraard fi
latelist  doet dat in ieder 
geval wel. En niet zonder 
reden, zoals blijkt uit de 
hier afgebeelde vondst. 
Het gaat om een vakan

tiezegel uit 1996 van 70 
cent die in 1997 in Den 
Haag werd gebruikt. 
Kennelijk is de tanding 
van het velletje waaruit 
deze zegel afkomstig is 
verschoven. De horizon
tale perforatie hoort na
melijk tussen de twee 
zwarte balkjes linksbo
ven te lopen. 
Het gevolg van deze op
merkelijke tandingver
schuiving is dat de lands
naam Nederland op een 
vreemde manier in 
tweeën is gehakt. 

m 
Als het goed is moeten er nog negen van deze afwijkingen (hebbe 
bestaan, goed zoeken in kilowaar dus! 

UNIEKE ZEGEL 
ONDER DE HAMER 

Op de Zweedse Postiljo
nenveiling van 20 en 21 
maart komt IJslands zeld
zaamste zegel onder de 
hamer. 
Het gaat om Michel
nummer 27F: een zegel 
van 6 a. met de zwarte 
opdruk/G//.D/ '02 '03 
en tanding 14x13V2. 
Er zou van deze zegel 
maar één exemplaar be
staan, hetgeen verklaart 
waarom Michel zich niet 
aan een notering waagt. 
De zegel dook onlangs 
op in een verzameling 
die uit het begin van de 
jaren vijftig stamt. 

IS DAT WITTE VLAKJE OP DE ZEGELS 
EIGENLIJK NOG WEL NODIG? 

De grote hoeveelheid en
veloppen die uit geheel 
Nederland aan het Alge
meen Nederlands On
derling Ziekenfonds 
[ANOZj worden gezon
den leveren behalve inte
ressante statistische ge
gevens (zie daarvoor el
ders in dit nummer, red.) 
soms ook heel bijzonde
re vondsten op. 
Zoals bekend wordt aan 
de kunstenaars die ge
vraagd worden postze
gels te ontwerpen, opge
dragen een gedeelte van 
de zegel geheel wit te la
ten. Door dit witte vlak 
kunnen de stempel en 
sorteermachines altijd de 
fosforescentie van de ze
gels herkennen en daar
op adequaat reageren. 
Bij de Natuur en Milieu
zegels van 1996 (NVPH
nummers 1668/70) 
heeft ontwerper Gerard 
Hadders deze voorwaar
de zo geïnterpreteerd 
dat hij de witte rand ge
heel en al, met uitzonde
ring van de eveneens 
verplichte vermelding 
van jaar van uitgifte, uit 
het ontwerp heeft weg
gelaten. Zijn sugqestie 
dat de witte rancTin de 
zegel helemaal niet 
'meedoet' werd door 

hem nog eens versterkt 
door aan de linkerrand 
van zijn ontwerp een 
pseudotanding aan te 
brengen. 
Deze oplossing heeft in 
ieder geval bij één niet
filatelist zijnde postzegel 
gebruiker zodanige ver
warring gezaaid, dat 
deze ertoe overging de 
witte rand van de zegel 
af te knippen, als niet 
daartoe behorend. 
Desalniettemin werd de 
verminkte zegel, gezien 
ook de op de brief aan
gebrachte code. wèl 
door de stempel en sor
teermachine gelezen. De 
machine kan net dus 
blijkbaar ook zonder 
witte rand. 
Misschien kan PTT Post 
eens uitzoeken of de 
stringente eis aan alle 
ontwerpers om een rela
tief groot gebied wit in 
het ontwerp op te nemer 
bij de moderne sorteer
en stempelapparatuur 
nog wel nodig is. Als de 
machines het ook zonde 
dit witte gebied kunnen, 
kan de ontwerpers meer 
vrijheid worden gege
ven, waardoor ze (nog) 
betere ontwerpen kun
nen maken! 

(G. Holstege 

■rT/iyz^ /iH^ z,^iU^. 

m ^'2^^/^'^^^*^%*^$'^ 

Bovenaan op deze foto' een normale 'mond met tulp'zegel (NVPH
nummer 1Ó69), gebruikt op een envelop aan het M^OZ Onder: dt 
zelfde zegel op een envelop aan het ANOZ, waarbij de afzender 
net|es het witte veld aan de linkerkant als overtollig heeft afgeknipt 

EMAILADRES 
YOORIBRA99 

IBRA 99, Duitslands ' in
ternationale' van 1999, 

heeft een website op het 
Internet [www.ibra.de). 
Het bijbehorende Emai 
adres voor tentoonstel
lingsinformatie luidt als 
volgt: 0(fice@IBRA.de 

http://www.ibra.de
mailto:fice@IBRA.de


ROTESTEN TEGEN NIETREGULIERE 
CHINESE'ZEGELS VAN NAMIBIË 

»e Philatelic Federation 
•f Southern Africa 
'FSA) heeft krachtig ge
rotesteerd tegen de uit
ifte van een groot aan
j | 'maaksels' van Nami
ië. Op 23 november 
997 v/erden in Sjang
ai 32 verschillende Na
libische zegels in twaalf 
elleties uitgegeven door 
en Chinese postzegel
andelaar die beweerde 
)estemming te hebben 
an de Namibische pos
srijen om de zegels uit 
i brengen. 
oen de verzamelaars in 
uidAfrika lucht kregen 
an deze stortvloed aan 
ieuwe Namibische post

|els schakelden ze de 
iA in. De federatie 

!C|de aan de Namibi

e posterijen de vraag 
oor of het klopte dat 
en Chinese handelaar 
erechtigd v/as tot het 
itgeven van Namibische 
ostzegels. Totverbijste
ng van de PFSA v/as 
et antwoord positief. 

De ZuidAfrikaanse fede
ratie eist nu dat de dubi
euze Namibische zegels 
onmiddellijk op de zwar
te lijst van de ÜPU wor
den geplaatst. Het gaat, 
zo zegt de PFSA, om een 
'veelvoudige skending 
van die Wereldposunie 
se filatelistische gedrags
code'. 
Nampost, de postadmi
nistratie van Namibië, 
heeft toegegeven dat er 
twaalf miniatuurvelletjes 
zijn uitgegeven 'vir die 
Chinese mark'; ze zijn 
ontworpen door een Chi
nese kunstenaar. Het 
gaat om de volgende 
emissies': 
• velletje 'Macao terug 

naar China in 1999"' 
(3 zegels van 4.50 d.); 

• velletje 'Herenig het 
land, versterk het moe
derland' (4 zegels van 
3.50 d.); 

• velletje 'Chinees 
Nieuwjaar' (6 zegels 
van 2.50 d.); 

• velletje '25 jaar 

Shanghaicommuni
que' (4 zegels van 
3.50 d.); 

• velletje 'Chinese sym
bolen' (6 zegels van 
2.50 d.); 

• velletje 'Deng Xiao
ping' (3 zegels van 
4.50 d.). 

Bovendien verschenen er 
nog velletjes met steeds 
één zegel van 6 d., ge
wijd aan de hiervoor ge
noemde onderwerpen. 
Volgens Nomposf wor
den de zegels niet over 
de toonbank verkocht; ze 
kunnen alleen per post 
besteld worden. 
De zegels zijn geldig 
voor frankering in Nami
bië, ook al zijn ze niet in 
dat land uitgegeven. 
De PFSA is diep be
droefd over de handel
wijze van Nampost. Na
mibië, zo stelt de federa
tie, was tot dusver een 
voorbeeldig postzegel
land dat kon bogen op 
een groeiend internatio
naal aanzien en een toe
nemende populariteit. 
'Ons betreur die ondeur
dagte bemarkingsfoefie.' 

ianazegels: ...eindelijk verschenen, opbrengst voor het goede doel.. 

ranten, tijdschriften, ra
io en televisie hebben 
r inmiddels al volop 
ver bericht: de Engelse 
'ianapostzegels zijn 
'teindelijk toch versche
en. De aanvankelijk on
verkomelijk lijkende 
roblemen met de emis
e waren rond de jaar
'isseling overwonnen, 
iet als resultaat dat de 
jf zegels van 26 p. op 
februari aan de loket
in kwamen. 
>yal Mail heeft toege

sgd dat de opbrengst 
n de zegels geheel ten 

oede zal Komen aan 
st Princess Diana Me
)orial Fund. Vraag is 

hoe deze opbrengst zal 
worden berekend: het 
gaat niet om toeslagze
gels maar om normale 
rrankeerzegels. 
Stadspost Holland haal
de dagbladen met de uit
gifte van 
een blokje 
van drie 
zegels met 
Dianapor
tretten. 
Volgens de 
Studie
groep Par
ticuliere 
Postbezor
ging is 
Stadspost Ook Stodspo: 
Holland 9el<te; het levi 

'geen werkende stads
postdiensK. We\\c deel 
van de opbrengst van 
deze blokjes naar het 
Diana Fund gaat is niet 
bekend, maar we vrezen 
dat het antwoord nihil is. 

1 isei 

i M/ani^ 

Prinses ■ iggj • 
DIANA : : 

tiqllmd 1 Hglland • 

^ sf Holland haakt in op de Diana
everde dit blokje op 

IEUWE BEATRIX
EGEL: 150 CENT 

)p 17 maart geeft PTT 
Dst een nieuwe perma
3nte postzegel uit in het 
peStruycken 'inversie' 
)ortret koningin Beatrix) 
et een waarde van 150 

cent. De zegel, die in een 
eerste oplage van vijf 
miljoen exemplaren is 
gedrukt, heeft een groen
blauwe kleur. De nieuwe 
waarde in de Struycken
reeks is in vellen van 200 
zegels gedrukt bij Joh. 
Enschedé Stamps Securi
ty Printers bv in Haarlem. 

NEÄLAND ! 

VEENDAMPHILA 4: AANMELDINGEN ZIJN 
NOG STEEDS MOGELIJK! 

Er is enige onduidelijk
heid ontstaan over de 
sluitingstermijn voor de 
postzegeltentoonstelling 
VeenJamphila 4. Voor 
deze expositie in catego
rie 1, die op 6, 7 en 8 
november a.s. in de 

4 
» o > 

Filatelisten 
•.vereniging 

^ '.Veendam en 
n'Omstreken 
V Ja 

« ► • > 
' '. o 

Het bijzondere PTTstempel van 
Veenaamphila 4 

Sorghvliethai in Veen
dam zal worden gehou
den, was de einddatum 
van de vooraanmelding 
1 februari 1998. Het is 
echter nog tot 1 mei aan
staande mogelijk om u 
aan te melden voor deel
name aan de tentoonstel
ling. Aanmeldingsformu
lieren zijn verkrijgbaar 
bii de heer W.J. van Ba
vel, Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
telefoon 0598326250. 
Veendamphila 4 is de 
nationale tentoonstelling 
van 1998; andere natio
nale tentoonstellingen 
worden pas weer na het 
jaar 2000 gehouden. 

LUSTRUM VAN 'DE BRIEVENBEURS' 
WORDT IN GOUDA GEVIERD 

Begin april wordt de vijf
de editie van De Brieven
beurs georganiseerd. 
Trouwe bezoekers van 
de beurs kennen de weg 
naar sporthal 'De Mam
moet' in Gouda inmid
dels wel. Op die plaats 
gaan op 10 en 11 april 
de deuren van dit evene
ment  ook nu weer ge
wijd aan poststukken en 
postgeschiedenis  open. 
De bovenverdiepinjg van 
'De Mammoet' herbergt 
ditmaal een expositie 
van drie musea: het Be
lasting en Douanemuse
um Rotterdam, het PTT 
Museum Den Haag en 
het Spoorwegmuseum 
Utrecht. 
De bezoekers van de 
beurs  er wordt gere
kend op zo'n vijftienhon
derd verzamelaars  kun
nen in Gouda terecht 
voor een keur aan filate
listisch materiaal. Aan
geboden worden onder 
andere poststukken, 

stad, streek en periode
verzamelingen, militaire 
post, thematische zegels 
en poststukken, oorlogs
en veldpost en stukken 
met luchtpost, trein en 
bootstempels. Nog
maals: het is maar een 
greep. 
Op zaterdag 11 april 
wordt om één uur s mid
dags een gratis verloting 
geriouden. De op dat 
moment op de beurs 
aanwezige bezoekers 
dingen dan mee naar de 
Brievenbox. Het gaat om 
een doos met daarin 
goede poststukken die 
door de deelnemende 
handelaren ter beschik
king worden gesteld. 
De Brievenbeurs is op 
vrijdag 10 april geopend 
van 1 T tot 18 uur en op 
zaterdag 11 april van 
10 tot 17 uur. Het adres 
van 'De MammoeK is 
hoek Burgemeester van 
Reenensingei/Groen van 
Prinsterensingel. 

OPEN KLASSE OP 
FRIPHILEX 5 

De VPV Friesland orga
niseert op 18,19 en 20 
september van dit jaar 
de tentoonstelling Friphi
lex 5. Inzenders voor 
deze expositie kunnen 
deelnemen aan de zoge
noemde Open Klasse. In 
deze klasse kan gebruik 
worden giemaakt van 
nietfilatelistisch materi
aal. 
De aangemelde verza
melingen moeten vol

doen aan het Bondsre
glement voor de Open <» 
Klasse; een primeur, zo ^ 
melden de organisato — 
ren. ^ 
Aanmeldingsformulieren ^ 
en nadere inlichtingen a 
over Friphilex 5, een ™ 
evenement dat in de Frie ™ 
se hoofstad Leeuwarden 2 
zal worden gehouden, ï 
zijn verkrijgbaar bij de °" 
secretaris van de ten 4 CQ 
toonstellingscommissie. ' »3 
Het adres is E. Haak, 
Commissieweg 2, 9244 
GB Beetsterzwaag, tele
foon 0512381371. 



Opgaven voor deze rubriek in 
het meinummer 1998 moeten 
uiterlijk op I april aanstaan
de in het bezit zijn van de re
dactie van 'Philatelie', Klip
per?, 1276 BP Huizen. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg w o r « samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dot de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
Ook zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk en is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om bij 
het bezoeken van ver van uw 
woonplaats verwijderde eve
nementen eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 1 3 , 1 4 en 15 maart: 
Oosterhout. Ophilex 98, ten
toonstelling ter gelegenheid von 
het 25-jarig bestaan van de Oos-
terhoutse Vereniging van Postze
gelverzamelaars. De Bussel, To
renstraat 12. Openingstijden: op 
13/3 van 20 lot 22 uur, op 14/3 
van 10 tot 20 uur en op 15/3 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: P. van 
der Wulp, Vicarislaan 3,4901 TB 
Oosterhout, ©0162-431633. 
• 28 en 29 maart: 
Leek (Gr.). Hméohila 98, pro-
pogondatentoonstelling in combi
natie met de Dag van ae Jeugdfi-
latelie 1998, de SJste Daa van de 
Aewphilatelieen de Landelijke 
Modelspoordagen yan de Neder
landse Modelspoorfederotie. Nien-
oordcollege. Inlichtingen: R.J. 
Oberink, Valkenierslaan 1,9301 
KM Roden, ©050-5019547. 
• 4 en 5 april: 
Capelle a / d IJssel. Componis
ten op postzegeh, expositie in ser
viceflat IJsselzicht, Sint Helena-
boai 1. Openingstijden: op beide 
dogen van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: J. Stok, ©O 10-4423542. 
• 10 en 11 aprih 

co Gouda. De Brievenbeurs, evene-
^ ment voor verzamelaars van post-
- stukken en postgeschiedenis. De 
^ Mammoet, hoek Burgemeester 
2 van Reenensingel/Groen van Prln-
s sterensingel. Openingstijden: op 
ÏÏ; 10/4 van U tot 18 uur en op 
^ I l /4vanl0tot l7uur . ln l icht in-
< gen: Postbus 474,2800 AL Gouda. 
z « 1 8 en 19 april: 
°" Venlo. Phila 75 Venio, tenloon-

i "jn stelling (categorie 3) ter gelegen-
I ' w beid van het 75-jarig bestaan van 

de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Congresgebouw Maaspoort. Ca. 
265 kaders. Inlichtingen: J. Vos-
termans,Schookeg55,5916PK 

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. Co 200 ka
ders; op zaterdag 25 april Bonds
dag 1998. Openingstijaen: onbe
kend. Inlichtingen: Hooby en Rla-
telie 1998, Postbus 369,8000 AJ 
Zwolle, ©038-4657588. 
• 7 t / m 10 mei: 
Amsterdam. Jhemaphilex 98, 
thematische tentoonstelling (cate
gorie 2/3) georganiseerd door de 
stichting Themophilex. Frons Otten 
Stadion. Nadere mededelingen 
volgen. Inlichtingen: H.C. Salet, Zr. 
Spinhovenloon 25,3981 CR Bun-
nik, ©030-6561965. 
• 13 t / m 21 mei: 
Tel-Aviv (Israël). Israel 98, we-
reldpostzegeltentoonstelling geor
ganiseerd door de Israeli Philatelie 
Federation i.s.m. de Israëlische 
posterijen. TF&C Center. Commis
saris: C.B. van Nugteren, Wester-
zicht620,4385BWVlissingen. 
• 21 t / m 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
Sin '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. 
• 1 t / m 30 augustus: 
Uden (NB). 50 jaar Gabriel, ten
toonstelling ter gelegenheid van 
het gouden jubileum van de filate
listenvereniging Gabriel. Museum 
voor Religieuze Kunst, Vorsten-
burg 1. Openingstijden: van dins
dag tot en met vrijdag van 10 tot 
17 uur en op zaterdag en zondag 
van 13 tot 17 uur ('s maandags 
gesloten). Inlichtingen: Egidius 
Blockloon 51,1241 BT Korten-
hoef, ©035-6560827. 
• 4, 5 en 6 september: 
Rotterdam. Furopese vorsten
huizen, postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door het Comité 
Dog van de Postzegel Rotterdam. 
World Trade Center, Beurs/Cool-
singel. Dubbeltjeshoek, 60 hande-
iorenstonds, taxaties, Oranje-
beurs. Openingstijden: op 4/9 van 
11 tot 18 uur, op 5/9 van 10 tol 
18uu renop6 /9van l0 to t l 6 
uur. Inlichtingen: Boterdiep 7, 
2904 ED Capelle o/d IJssel, 
©010-4512925. 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Portu
gal 98, wereldtentoonstelling ge
organiseerd door de Portuguese 
Miilatelic Federation in samenwer
king met Correios de Portugal. In
lichtingen: Av. Praia do Vitória, 48 
3» Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
• 1 8 , 1 9 en 20 september: 

Leeuwarden. Friphilex5, jubi-
leumlenloonsteiling georganiseerd 
door de VPV Friesland ter gelegen
heid van 80 jaar VPV Friesland en 
100 jaar Jon Jacob Slouerhoff. 
Slauerhoff-College, Douwe Kolmo-
leone 2. Categorie 3 en éénkader-
klasse; jeugdklosse. Co. 250 ka
ders. Openingstijden: op 18/9 van 
20.30 lot 22 uur, op 19/9 van 10 
tol 17 uur en op 20/9 van 11 tot 
16 uur. Inlichtingen en inschrij
vingsformulieren: E. Haak, Com
missieweg 2,9244 GB Beetsler-
zwoag. 
• 19 en 20 september: 
Rotterdam. Cinderellabeurs, 2e 
internationale beurs voor verza
melaars voor Assepoesterf ilolelie. 
Belasting- en Douonemuseum, 
Rotterdam. Op beide dogen geo
pend van 10 tot 17 uur. Inlictitin-
gen: Postbus 474,2800 AL Gouda. 
• 5 t / m 12 oktober: 
Barcelona (Spanje). Fxfiina 98, 
nationale tentoonstellinp van 
Spanje, georganiseerd ooor Fecafil 
(Cotolonië) en feso/if (Spaanse 
Bond). Plaats: onbekend. Informa
tie: J.P. Dekker, Moresme 2-3-3, 
Premia de Mar (Spanje). 
• 8 t / m 11 oktober: 
's-Grovenhoge. Vijfde HVPH 
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 
vanl3totl7uur(stripaog), op 
9/10 van 10 tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 van 10 
tot 17 uur (Dag van de Postzegel) 
enop l1 /10van l0 to t l 7uü r 
(familiedag). Toegang f 10.-; cata
logus en waardebonnen gratis. 
• 10 en 11 oktober: 
Horst. Limpbilex XXIX Maas-
horst, tentoonstelling (cat. 3) ter 
gelegenheid van de Limburgse 
Philatelistendog en het 20-jarig 
bestaan van f.v. De Moosdorpen. 
Thema: filatelie en religie. De Riet, 
Weitersweide 22. Openingstijden: 
op 10/10 van 12 tot 21 uur en op 
11/10 van 10 lot 17 uur. Inlich
tingen: Postbus 8566,5970 AB 
Grubbenvorst, ©077-3661282. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Ilsapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa-
f/on(SAPDA). Gallagher's Estate 
Exhibition Centre. Bondscommis
saris: L.M.A. Crondel, Seinestraot 
18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 en 24 oktober: 
Boskoop. Boskofiitt V, propagan-
datentoonstelling ter gelegenheid 
van het 65-jarigoestaon von de 
afdeling Boskoop von de NVPV. 

Thema: Postgeschiedenis von Bos
koop. Groencollege, Zijde 105. 
Openingstijden: op 23/10 van 10-
22 uur en op 24/10 van 10-16 
uur. Inlichtingen: D. Koelewijn, 
©0182-612757. 
• 23 oktober-1 november: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste Ita-
lianem de Federation of Italian 
Philatelic Societies onder patro
naat van de FIP. Inlichtingen: Or
ganizing Committee Italia 98, Vio-
le Europa 190,1-00144 Rome 
(Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethol. Jon Solwoplein 1. Ca 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10 tot 18 uur en op 8/11 van 10 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bovel, Van Ruusbroecloon 34, 
9602 BG Hoogezond, ©0598-
326250 (na 19 uur)./nsc/ir/;Ven/5 
nog mogelijk tot 1 mei 1998. 
• 14en 15 november: 
Den Haag. Helvetia 30, propo-
gondotentoonstelling Studiegroep 
Zwitserland. PTT Museum, Zee
straat 82. Openingstijden: op 
14/11 van 10-17 uur en op 
15/11 van 12-16 uur. Inlichtin
gen: W.Jocobi, Postbus 95,3970 
AB Driebergen, ©0343-618303. 
• 20, 21 en 22 november: 
Breda, firepos//('(thema natuur 
en cuhuur), tentoonstelling ter ge
legenheid van het 105-jarig be-
stoon van de Postzegelvereniging 
Breda. Propaganda en éénkoder-
klosse. Co. 250 kaders. Gemeen
telijk Sportcentrum, Topoosstroot 
13. Openingstijden: op 20/11 van 
19 tot 21 uur, op 21/11 van 10 
tol 17 uur en op 22/11 van 10 tot 
14 uur. Inlichtingen en inschrijf
formulieren: Tentoonstellingsse
cretariaat Brepost IV, Kloverveld 
5,4841 RJ Prinsenbeek. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 14 maart: 
Doetinchem. Kelz, Houtkamp-
straal 64,10.30-15.30. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301, tijden onbekend. ©053-
4323719. 
Gouda. Het Anker, Emmostroot 
49,10-16. ©0182-631858. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroat 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Huizen. De Bun, Graaf Floris 2, 
10-16. ©035-5258045. 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,10-16. ©OIO

ATTENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uUerli^ 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 
vemeldl Redactie Philatelie 

5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molenstr. 
24,10-16. ©0521-510607. 
Voorschoten. De Werf, School
straat 4,13-17. ©071-5611719 
Zeist. Zinzendorfmavo, Zinzen-
dorfloan, 10-16. ©072-
5337739. 
• 15 maart: 
Amsterdam. OCA, Korel Klinken 
bergstroat 1,10-16. ©030-
6063944. 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. ©013-
5332058. 
Essen (Duitsland). Soolbau Es
sen (grote zoal), Huyssenollee 53 
10-17. Inlichtingen (retourporto 
insluiten): Rolf Schneider, Huttrop 
Strasse 54,0-45138 Essen (Duits
land). 
Den Helder. Motel, Marsdiep
straat 2a, 10-16.30. ©0223-
616750. 
Koolheide-Kerkrode. De Jreets 
Koolbeidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hofloon 
169,11-16. ©071-5215942. 
• 20 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardko-
de40,19-22. ©0252-230393. 
• 21 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraat70,10-16.©0297-
321656. 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,10-17. ©0172-
613475. 
Delfzijl. Aquoron, Zeebodweg 3, 
tijden onbekend. ©0596-
613191. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmolenplein 32,13-17. 
©073-6138485. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanen
burgstraat 62,10-16. ©071-
4024717. 
Lisse. De Kleine Engel, Heerewec 
461,10-17. ©0252-215972. 
Mijdrecht. Dr J. van der Hoor-
laon 6,11-15. ©0297-289322. 
Veenendaal. CSG Veenendool, 
Boompjesgoed 14,9-16. ©0318 
471055. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Klooi 
terstraat9,14-17.©030-
6884229. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 22 maart: 



•then. Dorpshuis, C.B. Kentie-
aot 2,11-16. ©0343-563069. 
emen. De Schakel, Burgemees-
Bickerstroat 46a, 10-16. 

020-4616886. 
ht. Bisschoppelijk College, Pop
erlaan 1,9-17. ©0475-
3630. 
ndhoven. Henriette Roelonts, 
Idermonsstraot 43a, 10-16. 
sterwiik. De Coppele, Willem 
Zwijgerlaon 61,10-13. ©013-
84806. 
)smalen. Het Wopen van Ro-
lolen, Graafseboon 52,10-16. 
030-6063944. 
ttord. Serviam-college, Deken 
ienraedsstraatl,10-17.®046-
18522. 
imeren. Prinsenhof, Boerkomp-
in 169,9.30-12.30. ©0493-
9063. 
23 maart: 
jmegen. De Klokketoren, Slo-
naker de BruTneweg 272, 
.30-22. ©026-3340331. 
28 maart: 
: in het februarinummer aange-
neigde ruilbeurs in Badboeve-
rp is verschoven naar 25 april. 
trgambocht. De Waard, Mei-
ornstraat7,13-16. ©0172-
6239. 
ielle. Zalencentrum, Longe-
oat 76,13.30-16.30. ©0181-
5640. 
iventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
ilaon 85,10-16. ©0570-
2074. 
eren. Bijeenkomst NFV Sliandi-
'vië. Theothorne, Callunoplein 
,10-16. ©020-6329018. 
irdrecht. Cultureel Centrum 
irrenburg, Dalmeyerplein 10, 
1-17. ©078-6209088. 
ht.Willie, Houtstraat?, 13-16. 
0475-486144. 
Iversum. De Koepel, Kopittel-
ig 399a, 13-17. ©035-
31172. 
»rdwijk Binnen. De Kuip, 
estroot 1,10-17. ©0252-
2080. 
termond. Ontmoetingscen-
im. Minderbroedersstraat 15f, 
-16. ©0475-4995899. 
ivenaar. Ons Huis, Dr. Honig-
oat 7,10.30-15.30. ©0316-
9241. 
volle. UV Jubal, Jufferenwol 
,10-16.30. ©038-4216493. 
29 maart: 
lissen. De Brink, Brink 8,11 -
.©026-3271979. 
recht. Oog in Al, R. Wogner-
in 22C, 10-16. ©030-
63944. 
i april: 
iden. 't Spoortje, Bernhardko-
40,19-22. ©0252-230393. 
l april: 
letinchem. Ketz, Houtkamp-
Dot 64,10.30-15.30. 
it.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
0475-486144. 
loksbergen. De Veldmoat, 
dmoterstraot 59,10-17. 
0547-363000. 
Iversum. De Koepel, Kopittel-
g 399a, 13-17. ©035-
31172. 
;se. 't Poelhuys, Vivoldistraat 4, 

10-16. ©0252-411406. 
IWeppel. Nijmeijer, Morktstraot 
43,10-16. ©0528-275629 (na 
20 uur). 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,13.15-16.30. 
©0341-256163. 
Santpoort-Noord. Het Terras, 
Terrasweg 89,10-16. ©023-
5382274. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
Winschoten. De Klinker, Mr D.U. 
Stikkerlaan 41,10-16. ©0597-
423692. 
• 5 april: 
Aarschot (België). Het Gasthuis, 
Demervallei, 9-17. Inlichtingen:). 
Jodot, Spoorwegstraat 17, B-3200 
Aarschot (België). 
Asten. Jan Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. ©0493-319063. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,10-13. 
©073-6138485. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoenl4,ll-16.©0343-
573649. 
• 11 april: 
Apeldoorn. Winkelcentrum 
Oranjerie, 9-17. ©055-3669823. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
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). 
Leeuwarden. De Schakel, Hovin-
gostote 7,10-16.30. ©058-
2662932. 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,12-16. ©010-
5915346. 
Reeuwijk. De Brug, Dunontlaon 
1,10-16. ©030-6883206. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
510607. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. ©072-5337739. 
• 1 2 april: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10.30-13. ©0411-673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.30-12.30. ©0493-319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kosteelloan 
4,10-13. ©6413608. 
• 1 3 april: 
Aadorp-Almelo. Het AA-Hoes, 
Albardastraat20,10-17.©074-
2423971. 
Kaoiheide-Kerkrade. De Jreets, 
Koalheidersteenweg 105,10-17. 
©045-5415088. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-16. 
©030-6063944. 
• 1 4 april: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Roe
lonts, Keldermansstraat 43a, 14-
16.30. ©040-2119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hen
driklaan 1 Ba, 19-21.30. ©0348-
471326. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 2 0 en 21 maart: 
Apeldoorn. Congrescentrum Orp
heus. Overijsselse Postzegelvei
ling, Hengelosestraat 76-78,7514 
AJ Enschede, ©053-4335500, te
lefax 053-4341094. 
• 21 en 22 maart: 
Malmö (Zweden). Jubileumvei
ling. Postiljonen AB, P.O. Box 
4) 18,5-20312 Malmö (Zweden). 
• 26 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
lyere/cf.Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS(GB). 
• April: 
Silver Spring (VS). Oekraïne. 
Vol Zabijoka Auctions, Box 3711, 
Silver Spring, MD 20918 (VS). 
• 2 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië. Spink ©Son, 
King Street, St James's, London 
SW1Y6QS(GB). 
• 2 april: 
Londen (Groot-BrittannFé). 
Groot-Brittannië gespecialiseerd 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS(GB). 
• 5 april; 
Gouda. Filtttelistische literatuur 
Boekenland, Ppstbus 337,2800 
AH Gouda, ©0182-572030, tele
fax 0182-572070, e-mail 
101535.2466@compuserve.com. 
• 5 april; 
Gouda. Poststukken/postgeschie-
denis. Sheraton & Peel, Postbus 
337,2800 AH Gouda, ©0182-
572030, telefax 0182-572070, 
e-maill01535.2466@compu-
serve.com. 
• 16 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Hongkong, Maleisië, Gemenebest. 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS(GB). 
• 22 t / m 25 april: 
Hamburg (Duitsland). Hanse
atische Briefmarkenauktionen, 
Wendenstrasse 4, D-20097 Ham
burg (D). 
• 30 april: 
Londen (Groot-BrittannFe). 
l^ereMPhillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS(GB). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

17 maart: 
Maatschappelijke zegels. 350 jaar 
Vrede van Münster, 150 jaar 
Grondwet, 50 jaar Universele Ver
klaring 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-H40 cent. Velletje van zes ze
gels van 80-H40 cent. 
Sinei: 
Brieven aan de toekomst. Zegel 
van 80 cent. 
19 mei: 
Sportzegels. Onderwerpen: 100 

joor KNHB en het wereldkam
pioenschap voetbal in Frankrijk. 
Twee zegels van 80 cent plus een 
velletje van 10 zegels. 
19 mei: 
RabobankzegeL Aonleiding: 100 
jaar lokale Roiffeissen- en Boeren
leenbanken in Nederland. Zegel 
van 80 cent. 
9 juni. 
Nederland Waterland Thema: Wa
terbescherming in Nederland. 
Twee waarden: 80 en 1 OOcenf. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 100 cent. 
9 juni: 
Frieslandzegel. Aanleiding: 500 
jaar centraal bestuur voor Fries
land. Een zegel von 80 cent. 
7 juli: 
Cultuurzegels. Onderwerpen: 100 
joor Koninklijke Bibliotheek, hon
derdste geboortedag M.C. Escher 
en honderdste geboortedag Simon 
Vestdijk. 
1 september: 
Verrassing. Waarden en onder
werp: voorlopig een verrassing. 
1 september: 
Gouden 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: 
Stripoostzegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd oon 
een Nederlandse striptekenaar. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent. 
11 november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 
80-f40 cent. Verder een velletje 
von zes zegels van 80-f 40 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze
gels. Waarde: nog onbekend. 

Aruba 

29 mei: 
Solidariteit. Twee zegels (60-1-30 
enlOO-FSOcent). 
10 juli: 
Aruhaanse vogels (1). Vier zegels 
(50,60,70 en 150 cent). 
8 september: 
V/orldStamp 1998.leqe\, 2251. 
22 oktober: 
Kinderzegels. Drie zegels (50-f25, 
80-^40enl00-^50cent). 

Nederlandse Antillen 

9 maart: 
Sociaal-culturele emissie. 50 joor 
Curocoosche Museum (40-fl5 
cent), 70 joor Waterleiding 
{40-fl 5 cent), twee milieuzegels 
(75-f25en85-f40cent). 
29 april: 
ferae; 98. Drie zegels (40,75 en 
110 cent) en een souvenirvelletje 
(225 cent). 
8 mei: 
75 jaar Moreno Brandao & Zn. 

Thema: auto's. Zes zegels (40,55, 
75,110,225 en 500 cent) plus 
een bijzonder postzegelboekje 
(prijs onbekend). 
24 juni: 
Bekende personen. Vier zegels 
(40,75,85 en 110 cent). 
29 juli: 
Brievenbussen. Details nog niet 
bekend. 
26 augustus: 
Bedreigde dieren/Jaar van de tij-
ger. Vier zegels (5,75,125 en 
250 cent). 
30 september: 
Grote vissen. Twee zegels (275 en 
350 cent). 
Oktober: 
Kinderzegels. Vier zegels (40-fl 5, 
75-f25,100-h45en 
225-hlOOcent). 
1 december: 
Kortingzegels. Twee zegels (waar
den onbekend). 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

12 maart: 
Permanente serie (vogels). Drie 
zegels, f 12.-. 
3 april: 
Vijf jaar SurPost Eén zegel, 
f 3.50. 
4 juni: 
Tempels van de wereld, les zegels 
eneenblokje, f 10.-. 
4 juni: 
125 iaar Hindu-immigranten. 1 
zegel, f 2.50. 
8 oktober: 
Upaep-emissie (vooraanstaande 
Surinaamse vrouwen). Twee ze
gels, f 4.-. 
Oktober: 
NVPH-showin 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). Zes 
zegels en een blokje, f 8.50. 

9 maart: 
Kunst in Belaië: 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 °o 
(1 zegel); 75 joor Sabena (1 ze- ^ 
gel); hommage aan René Magritte ~ 
(1 zegel, gemeenschappelijke uit- ^ 
gifte met Frankrijk). " 
4 mei: x 
Dog van de Postzegel: Edmond ;:; 
Struyf, stichter van de vzw Pro- ^ 
Pos/(1 zegel); Europa (nationale 2 
festivals): Torhout en Werchter ï 
(1 zegel) en Festival de Wallonië -^^— 
(1 zegel). 4 1 4 

mailto:101535.2466@compuserve.com
mailto:e-maill01535.2466@compuserve.com
mailto:e-maill01535.2466@compuserve.com
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TERUG IN DE TIJDVOOR 
'EXPOSmE VAN DE EEUV/' 

Tk Stamp Shm2(W hert mslßl^chb^^ 
OTTO HORNUNG, LONDEN 

The Stamp Show 2000  zo heet de grote internationale 

tentoonstelling die van 22 tot en met 28 mei van het jaar 

2000 in Eorls Court, Londen zal worden gelTODdeir.~^oyo/Moif 

geeft daarvoor deze maand een prachtig boekje uit. Wie 

denkt dat een expositie met de aanduiding ' 2000 ' erin wel 

iets futuristisch zal opleveren komt echter bedrogen uit... 

■««••««1 
5' 
Philympia1970 

«19' mm m 
^ ' PhHympia1970 . ^ ] ', PhilympialSTO J^ 

De Phylimpia 1970emi5sie markeerde voor het eerst m de geschiedenis van de Britse 
posteri|en een internationale postzegeltentoonsteliing op Engels grondgebied 

In het verleden heeft de Britse 
PTT de internationale ten
toonstellingen die in de En
gelse hoofdstad met tussenpo
zen van tien jaar worden ge
houden altijd van harte ge
steund. In 1970 leverde dat 
voor het eerst ook speciale 
postzegels op: een serie van 
drie zegels van respectievelijk 
5 d. {Penny Black, 1840), 9 d. 
( I /  sh. groen, 1847) en 
1/6 sh. (4 d. karmijn, 1855). 

UITVERKOCHT 
Acht jaar later zette Royal Mail 
zich voor het eerst in om ook 
geld ten behoeve van de twee 
jaar later te houden tentoon
stelling London i9S0 bijeen te 
brengen, daarmee een nieuw 
fenomeen binnen de Britse fi
latelie introducerend: souve
nirvelletjes. Op 1 maart 1978 
verscheen het eerste velletje, 
dat meteen op veel belangstel
ling van de verzamelaarswe
reld mocht rekenen. Het blok
je bevatte vier zegels met af
beeldingen van historische ge
bouwen, die samen een nomi
nale waarde van 43'/2 p. had
den. Het velletje werd met 
een toeslag van 10 p. ten bate 
van London 1980 verkocht; de 

verkoopprijs die daarvan het 
resultaat was  53V2 p.  moet 
de Engelse lokettisten overi
gens nogal wat problemen 

hebben opgeleverd. 
Engelands eerste miniature 
sheet deed het goed: het was 
binnen enkele dagen uitver
kocht. De prijs steeg tot onge
veer het tienvoudige, maar 
daarna zakte de markt in. De 
verzamelaars bleken allemaal 
voorzien te zijn en het enige 
gevolg was dat de handel met 
grote voorraden bleef zitten. 
Noodgedwongen werden de 
blokjes tegen nominaal (zon
der toeslag)  en soms voor 
nog minder  verkocht. Ook 
werden de overtollige blokjes 
veel gebruikt voor frankering. 
In de Stanley Gibbonscatalo
gus wordt het velletje voor 
maar £ 1.25 (ruim vier gul
den) genoteerd. 
Het daaropvolgende support 
sheet verscheen een jaar later, 
in 1979. Nadat op 27 augustus 
van dat jaar een serie van vier 
zegels was gewijd aan de ver
onderstelde bedenker van de 
postzegel, Sir Rowland Hill, 
bracht Royal Mail op 24 okto
ber dezelfde zegels ook nog in 
een velletje uit. Ook dit velle
tje was snel uitverkocht, maar 
ditmaal waren de mensen die 

in 1978 hun vingers hadde 
gebrand veel voorzichtige 
De nominale waarde van d 
serie was 49'/2 p. en ook n 
weer bedroeg de toeslag 10 | 
Het velletje 'doet' net als zi| 
voorganger £ 1.25 in de cal 
logus. 

BIJZONDERE ZWARTDRUK 
Nu mag het voorgaande alg 
meen bekend worden veroi 
dersteld, maar minder bi 
kend is het volgende. Zoals a 
tijd het geval is met internati( 
nale tentoonstellingen ware 
er ook tijdens London 19t 
veel bijeenkomsten, receptie 
en conferenties. Op 7 mi 
1980, de tweede dag van d 
tentoonstelling, hield de Ph 
latehc Traders Society  zeg ma« 
de NVPH van GrootBrittai 
nië  een receptie voor hand 
laren in het Royal Garden Hoi 
in de Londense wijk Kensinj 
ton. Het evenement was opgi 
zet in de stijl van een Kensin 
ton Fair met traditionele g 

With the compliments of the 
Bnttsh Post Office 

Internationai Stamp Exhibition 

De blokjes die ter gelegenheid van London 1980 in 1978, 1979 en 1980 verschenen 

Zwartdruk van de zegel van 13 p uit d( 
RowlandHillreeks van 1978 

rechten en drankjes voor i 
dereen die er een bezoe 
bracht. Ofschoon je twaa 
pond moest neertellen om e 
binnen te komen, was er toe 
sprake van een behoorlijk b 
zochte receptie. Zo tegen c 
duizend mensen lieten zie 
zien: postzegelhandelarei 
vertegenwoordigers van poi 
administraties en ook ee 
aanzienlijk aantal verzam 
laars. Aan het eind van 
avond kregen de bezoeke 
die de receptie verlieten ee 
cadeautje: een zwartdruk va 
een souvenirvelletje met daa 
in de zegel van 13 p. uit c 
RowlandHillserie. Om gee 
misverstand over de herkom 
van het geschenkje te laten b 
staan was het velletje voorzie 
van de tekst With the comp 
ments of the British Post Office. 
Het opmerkelijke is dat hi 
bestaan van deze zwartdri 
nergens gedocumenteei 
wordt, zeker als we bedenke 
dat de Britse posterijen no 
maal gesproken geen zwaï 
drukken uitgeeft. Zeker is d 
het blokje vlak voor de te 
toonstelling moet zijn ^ 
drukt. Persoonlijk ben ik 
van overtuigd dat bij de ve 



£1.40 INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY 

U'^V'^^« 

1990 werd in Londen Stamp World London 90 gehouden, ter gelegenheid daarvan 
3rd dit blokje met afbeeldingen van industriële monumenten uitgegeven 

ZMl 
lardiging gebruik is gemaakt 
in de originele werktekening 
in de zegel van 13 p. Hoeveel 
in deze blokjes nog bestaan 

onbekend. Waarschijnlijk 
ebben veel ontvangers het 
s een aardigheidje be-
:houwd; het kan dus zijn 
eggegooid of in een la zijn 
ïrdwenen. De oplage kan 
iet erg groot zijn geweest, 
lisschien rond de duizend. 

ELLETJE MET ÉÉN ZEGEL 
et derde souvenirvelletje ten 
ite van London 1980 werd 
itgegeven op 7 mei 1980. Het 
evatte slechts één zegel van 
) p., een zegel die eerder, op 
april van datzelfde jaar, als 
ïlzegel was verschenen. Het 
lokje kostte 75 p., zodat de 
)eslag voor London 1980 25 p. 
sdroeg. Ook dit blokje staat 
iet voor een overdreven prijs 
L de catalogus: £ 1.50. 
1 zekere zin voel ik me be-
okken bij dit velletje. Ik kan 
te herinneren dat ik, nadat 
e eerste twee velletjes waren 
;rschenen, in gesprek raakte 
iet vrienden van me die bij 
ï PTT werkten. Ik liet daarbij 
illen dat ik liever had gezien 
it er kleinere velletjes waren 
itgebracht, blokjes met maar 
in zegel en van een ontwerp 
it niet eerder aan de loket-
n was geweest. Dat waren ze 
iet met me eens: het publiek 
eld er niet van, zo zeiden ze, 
n zegels die in een souvenir-
;lletje zaten niet ook in vel-
n te kunnen kopen. Toch 
ek het er op dat er bij het 
ïrde velletje rekening was 
;houden met mijn kritiek. 

EER DRIE VELLETJES 
oen de plannen voor de ex-
isitie van 1990, Stamp World 
3, vaste vorm kregen werd 
mzelfde emissieschema op-
;zet: drie souvenirvelletjes, 
et vierde Engelse blokje 
;rd op 27 augustus 1988 uit-
;geven, drie weken na de 
:rschijning van de serie ter 
e van Edward Lear. Het 

nieuwe blokje bevatte de vier 
zegels uit deze reeks - samen 
goed voor £ 1.13 nominaal -
en kostte £ 1.35; de toeslag be
droeg dus 22 p. Dit blokje 
doet het momenteel aanmer
kelijk beter: het staat voor £ 8.-
(postfris) en £ 7.- (gebruikt) 
genoteerd. 
Bij het volgende blokje voor 
Stamp World 90 (verschijnings
datum 25 juli 1989) was de 
toeslag 27 p.; het bevatte de 
vier zegels die eerder als de 
aparte reeks Industrial Archaeo-
/ogy verscheen (nominaal weer 
£ 1.13, inclusief toeslag 
£ 1.40). In de catalogus vin
den we het blokje terug met 
noteringen van respectievelijk 
£6.50 en £5.50. 
Het laatste Stamp World 90-
blokje bevatte slechts één ze
gel: een frankeerzegel van het 
type Machin 'dubbelportret' 
met de beeldenaren van de 
vorstinnen Elizabeth II en Vic
toria. Van de verkoopprijs van 

£ 1.- ging 80 p. naar de organi
satie van de tentoonstelling. 
Het blokje, dat op 3 mei 1990 
(de openingsdag van de expo
sitie) verscheen, staat nu ge
noteerd voor £ 4.25. 

TERUG IN DE TIJD 
Tot zover de voorgeschiede
nis. We kunnen nu de blik op 
de toekomst richten, om pre
cies te zijn op het jaar 2000, als 
Engeland weer een internatio
nale postzegeltentoonstelling 
binnen zijn grenzen heeft. 
Ook deze expositie, The Stamp 
Show 2000, mag op de steun 
van Royal Mail rekenen, al zul
len er dit keer waarschijnlijk 
geen souvenirvelletjes ver
schijnen. De eerste uitgifte ter 
gelegenheid van The Stamp 
Show 2000 is in ieder geval in 
de vorm van een boekje uitge
komen. 
En wat voor een boekje: het 
verscheen op 10 maart onder 
de titel The Definitive Portrait -
Her Majesty's stamps celebrated by 
Royal Mail en het is echt an
ders dan anders. De Britse 
PTT heeft kennelijk besloten 
terug in de tijd te gaan en pre
senteert 'nieuwe oude zegels' 
in een van de eerste typen 
frankeerzegels met de beelde
naar van koningin Elizabeth 

THE STAMP SHOW 
12000 

I LONDON 
Earls Court, 22nd-28th May 2000 

Het logo van Jhe Stamp Show 2000 ver
wijst naar de 1 óOste ver|aardag van de 
Black Penny in het magische jaar 2000 

II, ontworpen door fotografe 
Dorothy Wilding (portret) en 
graficus Edmund Dulac (or
namentiek en belettering). 
Een verschil met de oorspron
kelijke Wilding-zegel - die van 
Six Pence - is dat de voluit ge
schreven waarden van de ze
gels (Twenty, Twenty Six en 
Thirty Seven) geen ruimte 
meer lieten voor het woordje 
Pence. De inhoud van het 
boekje wordt elders in dit 
nummer, in de rubriek Nieuwe 
postzegelboekjes, beschreven. 

SERIE VAN DRIE 
Hoewel het boekje nadrukke
lijk is opgedragen aan The 
Stamp Show 2000 (gesproken 
wordt van the philatelic exhibi
tion of the decade, if not the centu
ry) is bet niet duidelijk of de 
uitgifte eiran ook financieel 
zal bijdragen aan het succes 
van de nieuwe tentoonstel
ling: de nominale waarde van 
de 'nieuwe oude' Wildings -
£ 7.49 - is namelijk gelijk aan 
de verkoopprijs van het boek

je. Wel staat vast dat uiteinde
lijk in totaal drie van deze 
boekjes zullen verschijnen, 
alle gewijd aan permanente 
frankeerzegels uit het tijd-
perk-Elizabeth II. Zo zal num
mer twee de geschiedenis van 
de overbekende Machin-ze-
gels vertellen. Wat het thema 
van boekje drie betreft: dat is 
nog onbekend of misschien 
gewoon geheim. Er gaan al ja
ren lang stemmen op om de 
eindeloos lijkende reeks Ma-
chin-zegels te vervangen door 
zegels van een nieuw type. 
Misschien dat het derde en 
laatste boekje die verzame-
laarswens eindelijk in vervul
ling zal doen gaan? 
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De eerste uit een reeks van drie boekjes, gewijd oen de frankeerseries van koningin Elizabeth II én aan The Stamp Show 2000 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

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

The Netherlands CCht de gOedkoopSte ! vrijdag 11.00-18.30 
«/fax 020-6274888 zaterdag 10.00-18.30 
Betalingen: abn-Amro Diemen S4674SS71 aanbiedingen jaargangen pOStfris zondag 12.00-16.00 
Iet op goede huisnr.ü! 
nederland * 
curacao/nedantillen * 
indouesie 
australie 
bundesrep.duitsland • 
berlijn * 
dd.r. * 
denemarken * 
Unland 
frankrijk * 
groenland * 
ierland 
liechtenstein * 
monaco 
nieuw zeeland 
noorwegen 
oostenrijk * 
Spanje 
sovjet unie 
tsjecho Slowakije 
tutkije 
ijsland 
Zwitserland * 
europa cept 
Geen zegels uit 
bloks,portzegels, 
dienstzegels 

1945/60 
3895,00 
1699,00 

8789,00 

149,00 
821,00 

2498,00 

659,00 
3035,00 
6149,00 
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 
329,00 
191,00 
639,00 
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,C0 
344,00 
652,00 
449,00 
609,00 
199,00 
639,00 
649,00 

98,00 
619,00 
290,00 

1299„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 

1343,00 
531,00 

3178,00 
1601,00 
919,00 
552,00 
461,00 
648,00 

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

3169,00 
tsjecho-sl 
ensoyj.un. 
tot einde 
republiek 

1945/95 
5095,00 
2999,00 

11454,00 

1384,00 
3269,00 
5789,00 

2929,00 
4030,00 

13049,00 
2898,00 
2349,00 
3184,00 

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

n zeeland 
97 zonder 
michel 
bl60/62 

1996 
72,00 
87,50 

263,00 
221,00 
181,00 

77,00 
87,00 

114,00 
83,00 

112/00 
76,00 

216,00 
219,00 
78,00 
62,00 

115,00 

69,00 
69,00 

200,00 
monaco/ 
volgens 
michel 
jaarg.lijst 

1997 
60,00 

121,00 

215,00 

94,25 
94,75 

196,50 
69,50 

219,00 
87,00 

185,00 
212,50 
104,75 
59,00 

90,00 
77,50 

230,00 
nederland 
inclusief 
cornets 

Bestellen per post: 
Postzegel - en munthandel 
H.A.Meijer 
Pr.Bealrixlaan 195 
l l l l g c Diemen 
abn amro diemen: 546745 571 
Levering: 
Onderfl 250,00:Portoflll,50 
Boven fl 250,00:geen porto 
Vooruitbetaling 2% korting 
Levering albums en catalogie 
alle merken:per post altijd porto 
Met klantenkaart 10% korting 
Speciale aanbiedingen insteek-
albums leuchtturm 
Ook per jaargang en per serie 
leverbaar.S.v.p. mancolijst 
jaargangprijslijst op aanvraag 
*=ook gestempeld leverbaar. 
zie:december advertentie,blz782 
eneelse liolonien: 
Wij hebben een ruime voor
raad engelse kolonien(pf+gst) 
prijsind.: 15/20 cent per yv.fianc 
Stuur uw mancolijst 
Levering zolang voorraad strekt 
Prijswijzigingen voorbehouden 
pnjs in guldens. 
jrankrijk=yvert,rest michel 



1919 R i e t d i j k 1998 
Onze Grote Voorjaarsveiling 

wordt gehouden op 
27, 28 en 29 april 

in het Europahotel te Scheveningen 

1 
(ook voor alle gewenste informatie over inzenden voor de volgende veiling) 

Dan kunt ook ü zien wat wij namens ruim 350 inzenders hebben aan te bieden. 

Een groot en gevarieerd aanbod van ruim 4000 kavels zal onder de hamer 
komen. 

^ Een keur van losse zegels en series van Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen, alsmede buitenland, w.o. veel WestEuropa. 

^ Een mooie afdeling kleinrondstempels, waarin de provincies Gelderland en 
NoordHolland schitterend vertegenwoordigd zijn. 

^ Diverse voorraden van handelaren en particulieren. 
^ Uitgebreide en kostbare collecties die als object worden aangeboden van o.a. 

Australië, Duitsland, Griekenland, Poststukken Nederland, etc. 
^ Ruim 1500 collecties, partijen en restanten. 
^ Ruim 500 kavels in dozen, waarbij ook prentbriefkaarten. 

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

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEIUNGEN , , 

Londen T7Cfr\ 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) \d\\\ 

2514 GC Den Haag, Tel. 0703647957/3647831, Fax 0703632893 «'«■'' 
EMail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 

7 9 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


SGRAVEIUHAGE 
[3] FIJNHOUT 
Het overlijden van Roelf 
Boekema, met alle re
spect de meest spraak
makende filatelist in Ne
derland, is voor mij iets 
te vroeg gekomen. Me
dio vorig jaar had ik 
contact met hem, naar 
aanleiding van mijn 
wens om zijn schriftelijke 
nalatenschap voor histo
risch onderzoek en voor 
de filatelie veilig te stel
len. Daar is alle reden 
voor. Boekema v/erkte 
van 1926 tot 1933 bij 
het bekende Duitse vei
lingbedrijf van Heinrich 
Köhler, gedurende de ja
ren dertig voor de vei
lingafdenng van de Post
zegelcentrale nv te Rot
terdam en vanaf 1940 
t /m 1997 voerde hij zijn 
activiteiten uit vanuit zijn 
pand aan de Haagse 
Prinsestraat. Zeventig 
jaar actief in de filatelie 
en op welke manier! Al
lereerst natuurlijk ais 
handelaar, maar ook als 
verzamelaar, exposant, 
taxateur, onderzoeker, 
auteur en last but not 
least a\s enfant terrible 
van de Nederlandse fila
telie. Lees het artikel ter 
gelegenheid van zijn ne
gentigste verjaardag in 
Het Parool yan 9 maart 
1991 er nog maar eens 
op na: 'De oude Haagse 
tijger van de filatelie' 
naar eigen zeggen met 
kop en schouders boven 
iedereen uitstekend en 
'een brandspuit in volle 
werking'. 

Kortom, met het veilig
stellen van Boekema's 
archief zou een goed 
beeld te krijgen zijn van 
een gerenommeerd vei
ligbedrijf annex postze
gelhandel gedurende de 
toptijden van de filatelie 
en van het reilen en zei
len van deze markante 

oo figuur. Iedereen die Boe
^ kema heeft gekend, kan 
 zich voorstellen dat hij 
^ tegen dit soort 'vereeuwi
^ ging' absoluut geen be
s zwaar had en graag be
~ reid was mij te helpen 
^ met de selectie uit zijn 
2 archief. 
ï Onze afspraak viel sa

— ^ men met zijn ziekbed in 
O C het Westeinde Zieken
" " huis, dat vooraf ging aar 

zijn overlijden. De uitein
delijke selectie uit zijn 
bedrijfsarchief ten be
hoeve van ons museum 
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Pagina uit de catalogus van de 26ste Boekema
veiling, 1948 

Icolleclie Het Nederlandse PTT Museum) 

Deel van de administratie van de kopers en in
zender voor de 26ste veiling, 1948 

(collectie Het Nederlandse PTT Museum] 

vond onder warrige om
standigheden plaats, 
waarbij de verhuizer en 
beheerder van een op
slagplaats mijn contact
personen waren. Dit 
heeft invloed gehad op 
de uiteindelijke inhoud 
van onze acquisitie en 
daarom begon ik dit arti
keltje met de verzuchting 
dat het overlijden van 
Roelf Boekema te vroeg 
is gekomen. 

Vorige maand heb ik het 
geheel eens nader onder 
de loupe genomen en ik 
meende de lezers van 
het Maandblad het resul
taat ervan niet te moeten 
onthouden. Velen van u 
vinden het misschien leuk 
om de inhoud van het
geen resteert uit zijn ar
chief eens door te blade
ren. U weet dat u uw 
komst naar onze alge
mene studiezaal (zie bij
gaand kaderstukje) al
leen maar met een tele
foontje hoeft aan te kon
digen, waarna u in alle 
rust kunt bladeren. 
Het hoofdbestanddeel 
van het Archief Boekema 
bestaat uit een reeks vei
lingcatalogi (1933 tot en 
met 1981) en een serie 
correspondentie (1942 
tot en met 1987, waaruit 
de periode 1945 tot en 
met 1965 overigens gro
tendeels ontbreekt). Bij 
de correspondentie zijn 
wat accenten te zetten, 
zoals bijvoorbeeld die 
metJanPoulie(1948), 
Norman Jacobs (1969
1980) en klachten over 
de PTT (19721985). 
Enig inzicht in de finan
ciën geven de 
accountantsrapporten 
(1974toten met 1984), 

maar het leukste vind ik 
toch wel de veilingover
zichten (1945 tot en met 
1981) met namen van 
inzenders, kopers en de 
opbrengsten. Wanneer 
deze overzichten in rela
tie worden gebracht met 
de kavelnummers van de 
veilingcatalogi en de 
daarbij met de hand in
gevulde namen van ko
pers en veihngopbreng
sten krijgt de lezer een 
aardig kijkje achter de 
schermen van een vei
lingbedrijf. Van sommige 
catalogi hebben we om 
die reden twee exempla
ren (van de veilingmees

De 'oude Haagse tuger' Roelf 
Boekema liet het PTTMuseum 
een bi|zonder interessant han
delarenarchief na 

ter met de namen van de 
kopers en van de deur
waarder met de op
brengsten) of zelfs drie 
(met namen van de in
zenders) bewaard. 

De oudste in de museum
bibliotheek aanwezige 
Boekemacatalogus da
teert van 16 december 
1933 en de op één na 
oudste van 28 april 
1934. Op deze laatste 
staat vermeld dat het om 
de derde postzegelvei
ling gaat. zodat net bij 
onze oudste  en onge
nummerde catalogus 
waarschijnlijk om de 
tweede veiling gaat. Ik 
houd mij aanbevolen 
voor de ontbrekende eer
ste catalogus uit het 
voorjaar of de herfst van 
1933, maar ook voor de 
ontbrekende catalogi uit 
de tweede helft van de 
jaren dertig. 
Omdat Den Haag dit 
jaar zijn 750jarig be
staan viert, duik ikeven 
vijftig jaar terug in het 
archief van Boekema. 
Zijn zesentwintigste vei
ling werd gehouden in 
Hotel Pomona in de 
buurt van de Prinsestraat 

op 31 juli 1948. Onder 
de inzenders komen we 
de heer Picard tegen, die 
onder andere kavel 494 
inbracht. Voor zijn totale 
inbreng in de veiling ont 
ving hij f 1.473,50 mi
nus 12.5 procent is 
f 1.289,31. De heer 
Berghuijs bracht diverse 
kavels in en ontving 
daarvoor f 329, minus 
10 procent is f 296,10. 
Onder de kopers komen 
we de heren Ferf en 
Kaas tegen, waarvan 
(de) collecties zich in ons 
museum bevinden. In to
taal bracht de veiling 
f 21.000, op, waarvan 
f 17.000, aan de inzen 
ders werd uitgekeerd. Ik 
wil maar zeggen, dat 
een bedrijfsriistoricus 
toch nog aardig bron
nenmateriaal uit dit ar
chief kan halen! 

Tot slot uit de correspon
dentie van 1948 een 
klein relletje, maar wel 
typerend voor Boekema' 
temperament en taalge
bruik. Jan Poulie bemid
delt tussen Boekema en 
de heer Bowie over de 
vraag of de herkomst 
van bepaalde gegevens 
juist is aangegeven. Ik ei 
teer uit een orief van 
Boekema aan Poulie: 'U 
willen wij echter heel ge
moedelijk vragen waar
om U toch een storm in 
een glas water wilt ont
ketenen? Het Bondsbe
stuur is er al in gemengd 
en nu wilt U het nog in 
de Raad van Beheer van 
het Maandblad brengen 
ook! Komt het ook in de 
N.V. Maatschappij de 
Fijnhouthandel?'. 
Charles Boissevain 

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

WELKOM IN DE ALGEMENE STUDIEZAAL 
EN OP DE BEZOEKERSDAGEN 

Het Archief Boekema 
kunt u dagelijks inzien, 
dat wil zeggen nadat u 
zich telefonisch hebt 
aangemeld bij onze al
gemene studiezaal (070
3307581). Dit geldt ook 
voor het inzien van lite
ratuur, documentatie, fo
to's, prenten, tekeningen. 

films of (bijvoorbeeld 
voor genealogen) de 
loopbaanstaten van ex
PTTmedewerkers. 
Wilt u eens in alle rust 
onze postwaardencollec
ties (postzegels en post
waardestukken, inclusief 
hun ontwerpen en druk
proeven, maar ook de 

poststukken met hun af
stempelingen) bekijken, 
dan bent u na telefoni
sche aanmelding (070
3307560) welkom op d( 
bezoekersdagen van de 
afdeling Post. De eerst
komende zijn: 19 maart 
2 en 23 april, 7 en 28 
mei, 11 en 25 juni. Of u 
nu gewoon nieuwsgieric 
bent of voor diepgaanJ 
onderzoek komt. ieder
een is even weikomi 
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„In elke schepping der natuur 
ligt iets wonderbaarlijks'' 

Ar is to te les 

HIJ leeft in bergbossen en in het bamboestruikgewas 
tussen Nepal, Bhutan en Zuid-resp Centraal-China Hij 
geeft de voorkeur aan bamboespruiten, is in de schemering 
en 's nachts actief en slaapt overdag in bomen Hij is aan 
zijn revier gebonden en leeft in kleine gezinsverbanden of 
als paar De kleine panda is op grond van zijn speciale 
voedselbehoeften en het lage voortplantingscijfer door 
uitsterven bedreigd De nu al zesde postzegelserie van 
de Postadministratie der Verenigde Naties met het onder
werp „bedreigde soorten" is aan de kleine panda en aan 11 
mdere diersoorten gewijd waarvan het voortbestaan massief 
bedreigd is 

De serie van dit jaar omvat drie kleine vellen in drie 
valuta (ATS, SFR en USD) Elk vel bestaat uit 16 
postzegels met de afbeelding van vier diersoorten die 
volgens de in Washington gesloten .Overeenkomst 
inzake de internationale handel in bedreigde 
uitheemse dier en plantensoorten ' (CITES) be 
dreigd zijn De afbeeldingen op de zegels zijn door 
bekende hedendaagse kunstenaars ontworpen Er 
zijn 12 miniatuur-kunstwerken ontstaan die aan 
de hoogste eisen voldoen Deze kleine meester 
werken zijn een markant richtinggevend signaal 
voor de bescherming van bedreigde soorten en zul
len zeker niet alleen de filatelisten op de hele 
wereld weten te fascineren 

C o u p o n [coupon invullen, uitknippen of copieren en inzenden aan UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, Palais des Nations CH 1211 Geneve 10 

I J a , stuur mij a u b 

I J a , stuur mij a u b 

I J a , stuur mij a u b 

I J a , stuur mij a u b . 

_set(s) van blokjes van vier voor de set-prijs van Hfl 16,15 

_set(s) van drie kleine vellen voor de set-prijs van Hfl 52,55 

_set(s) van eerstedagenveloppen met elk een blokje van vier voor de set-prijs van Hfl 18,60 

_set(s) van drie maximumkaarten met elk een blokje van vier voor de set-prijs van Hfl 18,60 

Alle prijzen incl porto en verzending, betaal
baar na ontvangst 

Maam Klantnummer Adres PC/plaats Datum/handtekening PN1I98 



NIEUWEVONDSIENBUDE 
JUBIIEUM-EMISSIE VAN 1923 
Byk 00^: acMmMüjntanding 11x11! G. DE JONG, HEEMSTEDE 

Het is een bescheiden traditie geworden: eenmaal per jaar 

geeft de heer G. de Jong uit Heemstede een overzicht van de 

nieuwe vondsten van de varféteit die in de NVPH-catalogus 

onder nummer 127A vermeld wordt. Het gaat om de 

Jubileumzegel van 35 cent uit 1923 met lijntanding 11x11, 

een variëteit die voor f 5.000 (ongebruikt), respectieveijk 

f 3.500 genoteerd staat. 

35 CENT, LIJNTANDING 11X11 
In 1997 werd weer een aantal 
zegels van 35 cent van de Jubi
leumemissie 1923 met lijntan
ding 11x11 aan mij ter keu
ring voorgelegd. De oogst van 
het afgelopen jaar bestond -
behalve uit een zegel waarvan 
de tanding door het uitrekken 
van het papier was vervalst en 
een aantal zegels waarvan de 
tanding door de inzenders 
met goed was nagemeten - uit 
maar liefst acht echte exem
plaren! 
Dankzij deze 'nieuwe lichting' 
komt het aantal tot dusver 
aangetroffen exemplaren van 
deze opmerkelijke variëteit op 

Afbeelding 1 

120 te staan. Ik neem de nieu
we exemplaren hieronder 
met u door. 
Een gebruikt exemplaar werd 
ingezonden door een Neder
landse verzamelaar; het stem
pel vermeldt Amsterdam (zie af
beelding 1). 
Een andere verzamelaar, dit
maal uit Duitsland, zond een 
gebruikt exemplaar in met 
een onleesbeor stempel {af
beelding 2). 
Weer een andere verzamelaar 
zond een gebruikt exemplaar 
in dat het stempel Rotterdam 
laat zien {afleeldmg5). 
Postzegelveiling Hoes uit Til
burg zond een vierde exem-

Afbeelding 2 

l> , J 

nPüPPP 

Afbeelding 5 

1898- ia2.3 

Afbeelding 4 

Afbeelding 7 

plaar in (aßeeMing 4). 
Een ongebruikt exemplaar 
werd door een verzamelaar 
ter keunng voorgelegd {afbeel
ding 5). 
Verder werd er een gebruikt 
exemplaar met het - vroege -
stempel Amsterdam 30-X.1923 
ingezonden, ook weer afkom
stig van een verzamelaar {af
beelding 6). 
De Nederlandse Postzegelvei
ling zond een exemplaar in 
met het stempel Edam, 7-5-24 
(zie afbeelding 7). 
Het achtste exemplaar tenslot
te, met het stempel Edam ..-5-
24 11-12V was afkomstig van 
Postzegelhandel van Atten uit 
Nieuwerkerk a /d IJssel {afbeel
ding 8). 
Een aardige bijzonderheid 
van de laatsvermelde zegel is 
dat, gezien de stempeldelen, 
de tanding en de verticale wit-
randen, deze zegel oorspron
kelijk vrijwel zeker een verti
caal paar heeft gevormd met 
een in het maandblad 'Phila
telie' van mei 1995 afgebeelde 
zegel uit Edam met het stem
pel 14.5 24. 11-12V. In Edam 
werden m die periode deze ze
gels kennelijk vaker voor een 

Afbeelding 6 

Afbeelding 8 

frankering van 70 cent ge 
bruikt, gezien de eerder( 
vondsten. 

2 CENT, LIJNTANDING 1 2 x 1 1 7 2 
Van de zegel van 2 cent uit de 
zelfde emissie met lijntandinj 
12x11 V2 werden elf gebruikt 
exemplaren en één onge 
bruikte zegel ingezonden. Z 
waren alle twaalf echt. Tot ni 
toe zijn er in totaal 143 exen 
plaren ingezonden die ech 
bleken te zijn. 

NIEUWE KEURINGEN 
Nieuwe exemplaren van 
hier besproken Jubileumz( 
gels van 1923 kunt u zoal 
steeds ter keuring blijven ir 
zenden aan de schrijver va 
deze bijdrage. Het adres is: 

G. deJong 
Bachlaan 24 
2102 EH Heemstede 
telefoon 023-5288881 



EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Postzegelveiling GmbH 

Traditie sinds meer dan 60 jaar 

182e Internationale Veiling 
van 20-21 april 1998 in Hamburg 

U kunt met genoegen uitzien naar aantrekkelijke verzamelingen, belangrijke stukken en 
nalatenschappen met vooral veel brieven en brievenverzamelingen. 
Er worden ± 3.000 kavels geveild met een taxatiewaarde die ligt tussen DM 300,- en 
DM 30.000,-. In totaal ongeveer een waarde van DM 4,5 miljoen. 

- Zeppelin en luchtpost gehele wereld. 
- Olympiade 1936 met kostbare specialiteiten. 
- Altdeutschland voorphilatelie, stempelingen, treinpost, zeepost, 

pakketkaarten en ansichtkaarten. 
- Duitse koloniën en bezette gebieden. 
- Documenten uit 1945-1950 in grote verscheidenheid met 

overwegend gebruiksmateriaal. 
- Tienduizenden oude vignetten tot ongeveer 1920. 
- Volumieuze nalatenschappen zoals b.v. 800 albums Europa A-Z, 

zonder Duitsland, met een geschatte waarde van DM 20.000,-. 
- Honderdduizenden brieven, kaarten en poststukken uit de gehele 

wereld van eenvoudige frankeringen tot kostbare exemplaren. 
- Er wordt b.v. een zeer omvangrijke brievenverzameling van 

± 150.000 stuks in één kavel aangeboden, taxatiewaarde 
± DM 30.000,-. 

- Geselecteerde enkele stukken, ± duizend goed verzorgde 
verzamelingen en de altijd veel gevraagde Mohrmann 
nalatenschappen ronden deze zeer interessante veiling af. 

Wij verheugen ons op uw bezoek en zijn u graag behulpzaam bij het reserveren van een 
overnachting. 
Mocht u nog niet tot onze klantenkring behoren dan sturen wij u, zo u wilt, graag onze 
rijk geïllustreerde catalogus toe. 

Laat het ons weten! 
Via de autobaan bent u in 4 uur van Nederland naar Hamburg! 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Eigenaar Ekkehard Lambrecht & Hans-Peter Bahr 

Jüthornstr. 31 D-22043 Hamburg 
Telefoon 004940/686622 Fax 004940-6528572 



KUSJES VOOR HET ZIEKENFONDS 
Em andeïwé naar het gebruik dwrparticulieren van 
Ujzmidereposlzegßls in a£pen()(kjanuan-üpnl 1997 

G. HOLSTEGE, HAREN 

Worden gelegenheidszegels onmiddellijk na hun uitgifte 

gebruikt? Of plakt het publiek ze ook na langere tijd nog? De 

auteur van de nu volgende bijdrage offerde zijn lange 

nieuwjaarsweekeinde op om daar achter te komen. De 

resultaten worden hieronder gepresenteerd. 

INLEIDING 
Door toevallige omstandighe
den was onlangs een partij en
veloppen beschikbaar voor 
een onderzoek naar de tegen
woordige frankeergewoonten 
van particulieren, met name 
wat betreft het gebruik van bij
zondere zegels. Alle envelop
pen uit de partij waren name
lijk gericht aan het Groningse 
kantoor van het Algemeen 
Nederlands Onderling Zie
kenfonds (ANOZ). Bijna alle 
enveloppen waren afkomstig 
van verzekerden die rekenin
gen opstuurden, alsmede van 
medici en paramedici die de
claraties indienden. De enve
loppen waren tevoren geselec

teerd op de aanwezigheid van 
bijzondere zegels, zodat de 
partij geen poststukken met 
gewone frankeerzegels in het 
type Beatrix (ontwerp Struyc-
ken) of frankeermachine
stempels bevatte. 
Er was een aantal redenen om 
aan de hand van deze partij 
enveloppen een onderzoek te 
doen naar de gewoonten van 
particulieren wat betreft het 
gebruik van bijzondere zegels 
op hun zakelijke post. Ten 
eerste had een oppervlakkige 
beschouwing al snel duidelijk 
gemaakt dat verreweg het 
grootste deel van de envelop
pen verzonden was in de 
maanden januari tot en met 

april 1997, zodat over die pe
riode een statistisch verant
woorde uitspraak kon worden 
gedaan. Ten tweede waren de 
brieven afkomstig uit heel Ne
derland'. Ten derde was de 
partij op geen enkele andere 
wijze geselecteerd dan hier
voor aangegeven. Een vierde 
reden was dat de enveloppen 
aan een 'anonieme' verzeke
ringsmaatschappij waren ge
richt, zodat filatelistische 'ver
vuiling' vrijwel uitgesloten is. 
Het had immers geen zin de 
ontvangende instantie 'blij te 
maken' met bijzondere zegels. 
Ook zal de overweging die 
soms in het bedrijfsleven van 
belang is - namelijk dat post
stukken die gefrankeerd zijn 
met bijzondere zegels meer at
tentiewaarde bezitten - geen 
rol gespeeld hebben. 
Een onderzoek naar de fran
keergewoonten van de parti
culieren leek ook daarom in
teressant omdat PTT Post, ver
geleken met zo'n twintig jaar 
geleden en zeker vergeleken 
met de periode daarvoor, een 

overdadiger uitgiftepolitiel 
voert^. Koopt het publiek noj 
wel bijzondere zegels om zijr 
normale dagelijkse post me( 
te frankeren of is, althans wa 
de verkochte aantallen be 
treft, de verkoop aan verzame 
laars het belangrijkst? Ho( 
staat het met het gebruik vai 
toeslagzegels? Worden er no; 
wel kinderzegels gebruikt, ni 
de kerst- en nieuvvjaarspos 
toch voornamelijk voorzier 
wordt van de kortingzegel 
('decemberzegels') en woi 
den de zomerzegels nog we 
gebruikt op dit soort consunu 
to business-post^? Hoe zit he 
met het gebruik van de blok 
jes of velletjes die de laatste je 
ren veel worden uitgegeven 
De hierna te presenteren re 
sultaten geven de antwooi 
den. 

OPZET VAN HET ONDERZOEK 
De enveloppen werden eers 
op emissie gesorteerd, waai 
na, voor zover leesbaar, van it 
dere envelop de stempelde 
tum, althans maand en jaai 

1 Deze brief van 13 mei 1997 zou cor
rect gefrankeerd zijn geweest (een zegel 
van 30 en een van 50 cent, tezamen 80 
cent), ware het niet dat beide zegels niet 
meer geldig zijn. 

2 De Natuur en Milieu-zegel van 100 cent (Schotse hooglander) is bedoeld voor fran
kering van brieven naar het buitenland; desondanks komt de zegel nogal eens op bin
nenlandse brieven voor, zoals op deze van 24 april 1997, voor de frankering waarvan 
20 cent teveel werd betaald 

\an^ 

O^o (XS 

BENELUX 

<^^^rw^^;,t^ 

3. Deze met twee kinderzegels van 70 
cent uit 1996 gefrankeerde envelop van 
31 januari 1997 was, voor zover kon 
worden nagegaan, van het eerste ge
wicht Deze -, ongetwijfeld uit het Kinder 
velletje afkomstige - zegels konden niet 
meer als enkelfrankering worden ge
bruikt, omdat sinds 1 januari 1 9 9 / alle 
binnenlandse tarieven minimaal 80 cent 
bedroegen Men plakte ze toen maar 
weg op een gewone brief, de overfrank« 
ring van 60 cent daarbij voor lief ne
mend. 

^ 



verd vastgelegd. Deze gege-
'ens werden per emissie in 
;en zogenaamd 'computer-
preadsheet' ingebracht, 
ï ierdoor konden de totalen 
;n andere resultaten, zoals die 
lieronder worden gepresen-
eerd, gemakkelijk worden be
ekend. Van brieven met 
nengfrankeringen, dus voor-
ien van meerdere emissies, 
rerd slechts één emissie gese-
ecteerd, waarvan de gegevens 
»»erden genoteerd. Dubbeltel
ingen komen dus niet voor. 

ONDERZOEKSRESULTATEN 
ie t onderzochte materiaal 
)leek te bestaan uit 2.263 en-
eloppen. Hiervan waren 
316 (58,15%) enkelfranke-

ingen, dus enveloppen voor-
ien van één zegel. Aangezien 
Ie enveloppen gebruikt wa
an voor het indienen van re-
eningen en declaraties, kwa-
nen brieven zwaarder dan 20 
ram nogal eens voor. Dit 
lijkt uit de bevinding dat 426 
18,82%) van de enveloppen 
en dubbelfrankering beza-
en, dus waren voorzien van 
wee identieke zegels. Van de 
iverige waren 83 stuks 
3,67%) voorzien van drie en 

(0,97%) van vier dezelfde 
egels. Op de resterende 416 
nveloppen (18,38%) waren 
egels van verschillende emis-
ies aanwezig. Deze envelop)-
len werden als mengfranke-
ingen beschouwd. 

INJUISTE FRANKERINGEN 
'an alle enveloppen bleken er 
.878 (82,99%) juist en 380 
16,79%) onjuist gefrankeerd 
; zijn. Vier enveloppen wa

ren, ondanks het feit dat alle 
bijzondere zegels vanaf 1977 
nog voor frankering gebruikt 
kunnen worden, toch nog 
met ongeldige zegels gefran
keerd {afieelding 1), hetgeen 
door PTT Post niet werd op
gemerkt. Niet nagegaan kon 
worden of alle enveloppen die 
in dit onderzoek als juist ge
frankeerd werden beschouwd, 
dat in werkelijkheid ook wa
ren. De inhoud bevatte vaak 
meerdere rekeningen en de
claraties, zodat het gewicht 
van de brief de 20 gram nogal 
eens overschreden zal heb
ben. Aangezien deze inhoud 
niet meer aanwezig was, kon 
het juiste gewicht niet bepaald 
worden. Desalniettemin werd 
de indruk verkregen dat een 
relatief groot aantal met 80 
cent gefrankeerde brieven 
zwaarder dan 20 gram is ge
weest, zonder dat PTT Post 
het opmerkte en beporting 
volgde. Er werden twee enve
loppen aangetroffen die wel 
beport waren, maar die waren 
naar de afzenders terugge
gaan omdat het ANOZ syste
matisch weigert beporte enve
loppen in ontvangst te ne
men. Deze afzenders hadden, 
waarschijnlijk na betaling van 
het extra port, de enveloppen 
alsnog van het juiste port 
voorzien (tweemaal in plaats 
van eenmaal 80 cent) en we
derom aan het ANOZ opge
zonden. 

Bij de aantoonbaar onjuisf* 
gefrankeerde enveloppen 
(16,79%) leek het er op (ze
kerheid was er niet door het 
ontbreken van de inhoud van 
de enveloppen) dat er veeleer 

sprake was van over- dan van 
onderfrankering. Voorbeel
den aijn het gebruik van ze
gelsvan 100 cent {afleelding2) 
of zelfs van twee zegels van 70 
cent {aßeelding 3) op gewone 
brieven van vermoedelijk en
kelvoudig gewicht, waarvoor 
slechts 80 cent nodig was. Dit 
kwam veel vaker voor dan het 
frankeren met bijvoorbeeld 
zegels van 70 cent, terwijl 80 
cent was vereist (aßeelding 4). 
Onjuist frankeren kwam voor
al voor bij de categorie brie
ven, waarvoor geen zegels van 
80 of 160 cent waren gebruikt 
(680 stuks). Hiervan bleek de 
meerderheid (370 stuks of 
60,86%) onjuist en een min
derheid (238 stuks of 39,14%) 
juist gefrankeerd te zijn. Blijk
baar heeft het publiek moeite 
om zegels die niet een waarde 
van 80 cent of een meervoud 
daarvan vertegenwoordigen, 
in het juiste brieftarief in te 
passen, danwei getroost het 
zich die moeite gewoonweg 
niet. Overigens zal dit pro
bleem in de toekomst minder 
vaak voorkomen, omdat door 
het gelijk trekken op 1-1-1997 
van het tarief voor alle catego
rieën binnenlandse post 
(drukwerk, briefkaarten en 
brieven) bijzondere zegels in 
waarden anders dan het brief
tarief (80 cent) steeds minder 
voorkomen. Een uitzondering 
hierop blijven de decemberze-
gels van 55 cent (zie hieron
der) en de zegels van 100 cent 
voor buitenlandse brieven. 

OUDE EN NIEUWE EMISSIES 
De uitgiftedata van de ver
schillende emissies bleken te 

liggen tussen 1969 (er was een 
envelop bij met een - ongeldi
ge - Erasmuszegel) en 1997. 
Per jaar van uitgifte was de ver
deling als volgt: 

Periode/jaar 
1969 tot en met 1976-' 
1977 tot en met 1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Totaal 

Aantal 
4 

69 
93 
45 

200 
1.194 

658 
2.263 

Verreweg het grootste deel 
van de frankeringen bestond 
uit emissies uit 1995 tot en 
met 1997. Het relatief hoge 
aantal enveloppen met emis
sies uitgegeven in 1993 werd 
veroorzaakt door de perma
nente uitgiften 'Wenszegels' 
(NVPH 1546/47) en T ien 
voor Uw brieven' (NVPH 
1571/72), die beide in 1996 
en de laatste ook nog in 1997 
werden verkocht. Van de en
veloppen met deze zegels wer
den er respectievelijk 35 en 42 
stuks gevonden. 

GEBRUIKSPERIODE 
Van de 2.263 enveloppen had
den er 252 (11,14%) een on
leesbaar stempel. Van de ove
rige 2.011 brieven waren de 
Stempeldata verdeeld zoals 
aangegeven in tabel 1 op de 
volgende pagina. 
Van de 2.011 brieven waren er 
dus 1.623 (80,71%) uit de pe
riode januari-april 1997. Om 
een statistisch verantwoord 
beeld te krijgen werd daarom 
alleen deze periode nader ge
analyseerd. 

5. Bijna tien procent van alle brieven was gefrankeerd nnet de Elfstedentochizegel, zo
als deze van Leeuwarden van 26 februari 1997. 

Brief van 13 februari 1997, gefron-
ierd met een Sesamstraatzegèl van 70 
int in plaats van een van 80 cent. UnM. UeyL'1U'ie..\J^_ 

'ti 

^Oi' 

o loc> f]"} o r c j v u v ^ « 

6. Met de kinderzegelvelletjes kon men 
fraaie brieven maken, zoals uit dit cou
vert van 7 januari 1997 blijkt. 

p »^ ia 9 6 6 l = 

•-J^aT^ 
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Tabel 1 

SPREIDING ONDERZOCHTE STUKKEN (PERIODE AUGUSTUS 1996-JUN11997) 

aug'96 sep'96 okt'96 nov'96 dec'96 jan'97 feb'97 
1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 

Aantal 52 99 29 59 94 466 426 
% 2,59 4,92 1,44 2,93 4,67 23,17 21,18 

mrt'97 
1997 

321 
15,96 

apr'97 
1997 

410 
20,39 

mei '97 
1997 

53 
2,64 

imi'97 
1997 

2 
0,10 

Tabel 2 (zie hieronder) toont 
het resultaat. 
Het blijkt dat weliswaar 132 
verschillende zegels op de en
veloppen werden aangetrof
fen, maar 67 daarvan - dus 

meer dan de helft - kwamen 
slechts eenmaal voor en 11 ze
gels slechts tweemaal. 
Zoals te verwachten was bleek 
van alle bijzondere zegels in 
deze periode de Elfstedentocht

zegel (afbeelding 5) het meest fre
quent te zijn gebruikt (9,43% 
van alle poststukken), omdat 
deze zegel op 4 januari 1997, 
dus in het begin van de onder
zoeksperiode is uitgegeven''. 

KINDERZEGELS 
Opvallend is dat de twee kin
derzegels van 80 cent uit 199f; 
de volgende twee plaatsen in 
nemen. Deze zegels worden 
nog maar weinig op de kerst 
en nieuwjaarspost gebruiki 
(daarvoor gebruikt het pu
bliek sinds 1987 de veel goed 
kopere decemberzegels), maai 
- zoals uit het onderzoek blijki 
- des te meer op de consumer U 
busines^^o^t in de maanden 
daarna {afleeldmg 6). Er 
geen reden meer de kinderze 
gels altijd vlak voor Kerst er 

Tabel 2 

STATISTISCHE ANALYSE VAN 1 . 6 2 3 'CONSUMER TO BUSINESS-BRIEVEN' (PERIODE JANUARI TOT EN MET APRIL 1 9 9 7 ) 

pos. beschrijvii^ 
1 Elfstedentocht 
2 Kind 1996, roze 
3 Kind 1996, geel 
4 Kraszefrel 

>JVPH-nr 
1710 
1700 
1699 
1709 

5 Decemberzegels 1996 1702/05 
6 Suske/Wiske 
7 PmoenTommie 
8 Shetlandpony 
9 Kind 1996 

10 10 voor Europa 
11 100 voor uw Zaken 
12 Ontdekkingsreizen 
13 Ontdekkingsreizen 

Sterrenbeeld 
15 Wenszegels 1993 
16 Tien voor Uw brieven 
17 Drents heideschaap 
18 Unicef 
19 Erasmusbrug 
20 Kind 1995 
21 Vakanüezegels 
22 Berten Ernie 
23 Verhuiszegel 
24 Kind 1995 
25 200jaarN-Brabant 

Nijhoffbrug 
27 Ontdekkingsreizen 

Vakanüezegels 
29 Wijkertunnel 
30 Decemberzegels 1995 
31 Decemberzegels 1994 

Kind 1995 
Sport 

34 Verhuiszegel 
35 Kind 1994 

Vakantiezegels 
37 100 voor Uw Zaken 

Jerom 
Kind 1994 
Natuur en milieu 
Schotse hooglander 

42 100jaar cabaret 
Unicef 
velletje Suske/Wiske 

45 Amsterdam platboden 
Beatnx Inhuldiging 
Decemberzegels 1989 
Haven Amsterdam 
Kind 1992 
Kind 1993 
Turks Fruit 
Vakanüezegels 
Vermeer 
Zomer 1996 

55 Bommel 
Decemberzegels 1991 
Decemberzegels 1992 
Decemberzegels 1993 
Decemberzegels 1993 
Export 
Kmd 1993 
Nobelprijswinnaars 
Olympische Spelen 
Univ Wageningen 
Vermeer 

1714b 
1693 
1711 
1698 
1630 
1707 
1696 
1695 
1646 

1546/47 
1571/72 

1713 
1691 
1689 
1660 
1678 
1692 
1706 
1659 
1682 
1687 
1694 
1681 
1688 

1662/63 
1628 
1658 
1684 
1672 
1625 
1680 
1708 

1714a 
1624 
1669 
1712 
1657 
1690 
1714 
1337 
1215 
1439 
1648 
1538 
1577 
1635 
1679 
1664 
1674 

1677a 
1487 
1543 
1579 
1580 
1229 
1576 
1655 

1517a/c 
1550 
1665 

nom. 
80 
80 
80 
80 
55 
80 
80 
80 
70 

100 
80 
80 
80 
70 
70 
80 

160 
80 
80 

100 
70 
70 
80 
80 
80 
80 
70 

100 
80 
55 
55 
70 
80 
70 
80 
80 

160 
80 
70 
80 

100 
80 
70 

160 
70 
65 
50 
80 
60 
80 
80 
70 
70 
80 
70 
55 
55 
55 
55 
55 
70 
80 
80 
80 
80 

eerste d ^ 
04-01-97 
06-11-96 
06-11-96 
21-01-97 
26-11-96 
18*3-97 
03-09-96 
25-02-97 
06-11-96 
02-01-95 
02-01-97 
01-10-96 
01-10-96 
22-05-95 
02-02-93 
14-09-93 
25-02-97 
03-09-96 
06-08-96 
15-11-95 
31-05-96 
03-09-96 
02-01-97 
15-11-95 
13-06-96 
06^8-96 
01-10-96 
31-05-96 
0608-96 
27-11-95 
28-1194 
15-11-95 
25-06-96 
01-04-96 
09-11-94 
31-05-96 
02-01-97 
184)3-97 
09-11-94 
21-03-96 
2502-97 
17-10-95 
03-09-96 
1803-97 
2007-85 
0601-81 
30-11-89 
0^06-95 
11-11-92 
17-11-93 
2802-95 
31-05-96 
22-02-96 
23-04-96 
14^5-96 
28-11-91 
30-11-92 
29-11-93 
29-11-93 
20-10-81 
17-11-93 
2609-95 
04-02-92 
lfr02-93 
22-02-96 

jan 
61 
56 
44 
11 
55 

22 

18 
12 
5 

13 
11 
6 
7 
9 

10 
7 

10 
4 
4 
4 
5 
9 
6 
3 
4 
5 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
3 

3 

3 
1 

1 

2 

2 
1 
1 

2 
1 

1 

feb 
51 
42 
37 
48 
33 

21 
8 

15 
8 

14 
11 
10 
11 
9 
2 
5 
9 
7 
5 
4 
7 
6 
4 
2 
4 
5 
4 
3 
3 

3 
3 
1 

1 

3 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 

1 

mrt 
27 
23 
31 
41 
16 
5 

31 
37 
12 
1 

11 
4 
3 
6 
1 
6 

10 
1 
0 
2 
1 
1 
3 
3 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 

1 
1 
2 

1 
2 
2 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

apr totaal 
14 
29 
22 
23 
17 

106 
15 
33 
16 
13 
3 
2 
3 
4 
9 
7 
6 

5 
1 
8 
4 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
3 
4 

1 
1 
1 

5 
1 

3 
1 

1 

1 
2 

1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

153 
150 
134 
123 
121 
111 
89 
78 
61 
34 
33 
30 
27 
27 
26 
24 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
14 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

% 
9 43 
9 24 
8 26 
7 58 
746 
6 84 
5 48 
4 81 
3 76 
2 09 
2 03 
185 
166 
166 
160 
148 
129 
123 
117 
111 
105 
0 99 
0 86 
0 80 
0 74 
0 74 
0 68 
0 68 
062 
0 55 
0 49 
0 49 
0 49 
0 43 
0 37 
0 37 
0 31 
0 31 
0 31 
0 31 
031 
0 25 
0 25 
0 25 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 

pos. beschrijvine NVPH-nr 
66 150jaarKMA 

1940/45 
1940/45 
50 jaar huwelijk 
700 jaar Amsterdam 
75jdarKankerinsütuut 
75 jaar KLM 
75jaar luchtvaart 
Amphilex 
Architecten BNA 
automaatstrook 
Bedreigde dieren 
Bibliotheekboeken 
Bommel 
Deltawerken 
EHBO 
Europa 1992 
Export 
Illegaal luisteren 
Jamboree 
Japanse Kampen 
Juliana 70jaar 
Kind 1980 
Kind 1985 
Kind 1986 
Kind 1989 
Kind 1990 
Kmd 1990 
Kind 1991 
Kind 1991 
Kind 1992 
Kind 1992 
Kind 1994 
Mahlerfeest 
Mondriaan 
Mondriaan 
Natuur en Mdieu 
Natuur en Milieu 
Natuur en Milieu 
Natuur en Miheu 
Natuur en milieu 
Nobelpnjswinnaars 
Nobelpnjsvnnnaars 
NVPH Show 
Ontdekkingsreizen 
Postspaarbank 
FIT informaüeffansp 
Sail Amsterdam 
Sport 
Sport 
Sport 
Troelstra 
Vermeer 
Voedseldroppmg 1945 
Voet op de maan 

1165 
1643 
1644 
1367 

1067a 
1403 
1605 
1607 
1139 
1525 

aut 
1338 
1482 

1677b 
1361 
1548 
1528 
1228 
1562 
1647 
1618 
1174 
1212 
1340 
1364 
1436 
1457 
1458 
1483 
1485 
1538 
1540 
1626 
1636 
1596 
1597 
1554 
1601 
1603 
1650 
1668 
1478 
1653 
1201 
1697 
1222 
1574 
1454 
1683 
1685 
1686 
1192 
1666 
1198 
1613 

Vredespaleis Dienst 54 
Vuurtoren 
Zomer 1979 
Zomer 1987 
Zomer 1988 
Zomer 1993 
Zomer 1994 
Zomer 1995 
Zomer 1995 
Zomer 1995 
Zomer 1997 
Zomer 1997 

1622 
1177 
1372 
1401 
1559 
1609 
1640 
1673 
1675 
1715 
1716 

nom. 
55 
80 
80 
75 
35 
75 
80 
80 
55 
60 
10 
50 
80 
80 
65 
70 
80 
45 
80 
70 
80 
55 
60 
50 
65 
65 
55 
65 
60 
80 
60 
80 
90 
80 
80 
90 
80 
70 
90 
80 
70 
60 
80 
50 

100 
65 
80 
75 
70 

100 
160 
50 

100 
45 
90 

100 
90 
55 
55 
75 
80 
80 
80 
70 

100 
80 
80 

eerste dag 
12-09 78 
03-05-95 
03-05-95 
06^1-87 
01-04-75 
19-0488 
06-04-94 
06-04-94 
26-05-77 
28-04-92 

1989 
10-09-85 
01-10-91 
14-05 96 
07-10-86 
16-02-93 
12-0592 
20-10-81 
05-05 93 
06-06-95 
15-08-94 
13-03-79 
11-11-80 
13-1185 
12-11-86 
08-11-89 
07-11-90 
07-11-90 
06-1191 
06-11-91 
11-11-92 
11-1192 
09-11-94 
21-03-95 
01-02-94 
01-02-94 
23^3-93 
1503-94 
1503-94 
0509-95 
21-03-96 
03-09-91 
2fr09-95 
01-05-80 
01-10-96 
1905-81 
08-10-93 
03-0790 
254)6-96 
2506-96 
254)6-96 
044)3-80 
224)2-96 
254)4^0 
054)5-94 

1990 
1309-94 
034)4-79 
074)4-87 
224)3-88 
204)4-93 
2604-94 
2304-96 
234)4-96 
2304-96 
1504-97 
154)4-97 

Totaal 
% 

jan feb mrt 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

466 426 321 

apr tol 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 1 
1 1 

1 

1 

1 
1 1 

410 162; 
287 262 199 25 2100 

. % 
1 006 
1 006 
1 006 
1 0 06 
1 0 06 
1 0 06 
1 0 06 
1 006 
1 006 
1 006 
1 0 06 
1 0 06 
1 0 06 

0 06 
006 

1 006 
1 006 

0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
006 
006 
006 
006 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
006 
006 
006 
006 
0 06 
0 06 
006 
006 
006 
006 
0 06 
006 
0 06 
006 
0 06 
006 
0 06 
0 06 
006 
0 06 
006 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
0 06 
oor, 
0(1 
0 0(J 

') 



7 Wat te doen met een kinderzegel van 
100 cent als |e geen brieven naar het 
buitenland zenat^ Opgebruiken op bin
lenlandse brieven zoals deze van 6 
naart 1997 is dan een oplossing 

Nieuwjaar uit te geven''; ze 
»uden net zo goed in sep
ember of februari kunnen 
verschijnen. 
Vog steeds zijn de belangrijk
;te pijlers waarop de kinderze
jelactie steunt de sinds 1949 
Destaande huisaanhuis ver
koopmethode via schoolkin
leren en de sinds 1965 be
taande bereidheid van PTT 
'ost om de zegels ook in han
iige velletjes uit te geven. 
Deze ook nu nog goed draai
nde verkooptechniek zorgt 
rvoor dat de kinderzegels, 

)ndanks het bestaan van de
;emberzegels, nog steeds in 
rroten getale door het pu
)liek worden gekocht en ge
)ruikt. Het belang van de vel
etjesverkoop door de jeugd 
van men goed aflezen aan de 
'erkochte aantallen. In 1995 
ijn ruim 1 miljoen series kin
Ierzegels verkocht, maar 

Y3Bc'LW«'PiV\£ 
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8 Zomer of ouderenpostzegels op brieven zonder filatelistische bijbedoeling komen 
we nauweli|ks nog tegen. Hier een voorbeeld op een brief van Brummen (stempel Arn
hem 22 april 1997) naar Groningen. 

meer dan 4,5 miljoen velletjes. 
De series brachten bruto 
f 1.518.611,50 op, terwijl de 
velletjes f 16.412.832, (meer 
dan tienmaal zoveel dus) aan 
de opbrengst bijdroegen. 
Overigens lijkt het een ver
standig besluit om vanaf 1997 
uitsluitend kinderzegels van 
80 cent uit te geven en niet 
een zegel van 100 cent aan 
het velletje toe te voegen. Met 
zegels van 100 cent, zoals er 
nog een in het velletje van 
1995 was opgenomen, weet 
het publiek eigenlijk geen 
raad. Zo werden bij de onder
zochte enveloppen in de pe
riode januariapril 1997 liefst 
18 enveloppen met zo'n kin
derzegel van 100 cent aange

troffen, meestal als enkelfran
kering op brieven van, naar 
het leek, het eerste gewicht 
(apeelding 7). 

ZOMER/OUDERENPOSTZEGELS 
Zo goed als het gesteld is met 
het gebruik van de kinderze
gels op consumer to business
post (ook kinderzegels van 70 
en 80 cent uit 1995 en zelfs uit 
1994 werden nog geregeld in 
1997 aangetroffen), zo slecht 
is het gesteld met het gebruik 
van de zomerzegels, sinds 
1993 oM^CT'enpostzegels gehe
ten**. De verkochte aantallen 
in 1995 geven weliswaar aan 
dat de verkoop van de vel
zegels ongeveer even hoog is 
als die van de kinderzegels, 

11 De enveloppen met de velleties van f 1,60 zi|n, omdat het brieven tussen 20 en 40 
gram betrof, meestal van groter formaat 

O Het gebruik van twee decemberze
els op zakelijke post, zoals op deze en
elop van 27 december 1996, komt veel 
aker voor dan het frankeren met één de
emberzegel. 

^  ■ r. rs r. 
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9 Een met slechts één decemberzegel ge
frankeerde brief van Arnhem naar Gro
ningen van 18 december 1996 

maar de verkoop van het vel
letje is in 1995 gedaald tot 
slechts 660.128 stuks, tegen
over een verkoop van 
4.559.120 velletjes kinderze
gels. Terwijl de kinderzegels 
in 1995 bruto f 17.931.443,50 
opbrachten, was de opbrengst 
van de ouderenpostzegels 
slechts f 3.013.825,609, ofWel 
16,8% van de opbrengst van 
de kinderzegels. Deze gege
vens komen geheel overeen 
met de bevindingen van het 
huidige onderzoek. De oude
renzegel van 80 cent uit 1996 
werd driemaal aangetroffen, 
alle andere slechts eenmaal 
(afieelding 8) of helemaal 
niet. Men zou nog kunnen te
genwerpen dat de periode 
waarin het onderzoek werd 
gehouden januariapril 1997 
 voor het vaststellen van het 
gebruik van de ouderenzegels 
erg ongunstig was, maar ook 

12. Envelop voor een zending tussen 60 
en 80 gram, gefrankeerd met twee zegels 
van f 1,60 De afzender heeft de moeite 
genomen beide zegels eerst uit het velle
tje te scheuren, terwi|l er toch plaats ge
noeg was voor twee complete velletjes 

S '^ I * 
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de rest van de partij en een 
grote hoeveelheid van vele 
duizenden niet systematisch 
onderzochte 'ziekenfonds
enveloppen' bevatten slechts 
een heel geringe hoeveelheid 
zomer of ouderenpostzegels. 
Helaas moet dus worden ge
concludeerd dat de ouderen
postzegels in het gewone post
verkeer zeer weinig gebruikt 
worden, zodat blijkbaar een 
heel groot deel van de oplage 
aan verzamelaars of de filate
listische handel wordt ver
kocht. De vraag rijst of de 
Stichting Ouderenpostzegels 
niet een andere, meer daad
krachtige koers moet gaan va
ren. Voor de Stichting zijn zes
duizend vrijwilligers werk
zaam, die bij eenzelfde strate
gie als bij de kinderzegels 
lees: het huisaanhuis verko
pen van de velletjes  een veel 
hogere opbrengst zouden re
aliseren. Wie zou immers, als 
iemand namens de Stichting 
Ouderenzegels aanbelt, zo'n 
velletje ouderenzegels niet 
willen kopen? Ook andere 
verkooptechnieken, zoals die 
in de praktijk werden ge
bracht door de Stichting Kin
derpostzegels'" zouden tot 
een grotere omzet en op
brengst kunnen leiden. Hier 
lijkt een uitdaging te liggen 
voor de Stichting Ouderen
postzegels; immers, PTT Post 
verschaft beide stichtingen 
(Kinder en Ouderenpostze
gels) dezelfde mogelijkheden, 
een serie van drie zegels van 
80 cent en een velletje met 
twee series. Uiteindelijk draai
en vergelijkbare fondsen als 
de Hart, Lever, MS en Nier
stichting ook voor een groot 
deel op huisaanhuis acties. 

DECEMBERZEGELS 
Een opmerkelijke bevinding 
was dat de decemberzegels 
van 55 cent uit 1996 veelal di
rect na en soms nog tijdens 
de Kerst en Nieuwjaarsperio
de worden opgemaakt. Op 
121 ANOZhrieven waren ze 
aanwezig. Enkelfrankeringen 
kwamen in de periode janu
ari tot en met april niet voor, 
wel viermaal in december 
1996. Blijkbaar nam men 
toen de kans waar om in de 
periode dat er veel kerst en 
nieuwjaarspost met decem
berzegels is, de declaraties 
ook voor maar 55 cent naar 
het ANOZ te zenden (afleel
dmg 9). Veel vaker gebruikte 
het publiek twee december
zegels op een brief van enkel
voudig gewicht, soms ook al 
in december 1996 (aföeeldmg 
10). Deze frankering werd 
liefst 48 keer aangetroffen, zo
dat de schade die PTT Post 
lijdt tengevolge van het met 
één decemberzegel frankeren 
van gewone zakenpost, 25 
cent te weinig, ruimschoots 
wordt goedgemaakt door het 
frankeren van dergelijke post 
met twee kortingzegels (f 1,10 
ofwel 30 cent teveel). Er wa
ren 31 enveloppen voorzien 
van drie decemberzegels 
(f 1,65), welke frankering 
meestal was bedoeld voor 
brieven van de tweede ge
wichtsklasse, zodat de over
frankering in dat geval slechts 
vijf cent bedroeg. 
Decemberzegels uit 1995 kwa
men nog negen keer voor en 
die van 1994 nog achtmaal. 

NATUUR EN MILIEUZEGELS 
Ook de Natuur en Milieuze
gels waren, ondanks het feit 

dat ze pas halverwege de on
derzoeksperiode zijn uitgege
ven (25 februari 1997), veel 
aanwezig in de partij, wat met 
name geldt voor de zegel van 
80 cent. De zegels van 100 
cent ziet men, hoewel ze het 
buitenlandtarief vertegen
woordigen, toch ook nog af 
en toe als enkelfrankering 
{afieeldmg 2). Veel vaker (27 
keer) werd het velletje met de 
zegel van 160 cent gebruikt 
op de ANOZbrieven. Hiervan 
hadden er zes een onleesbaar 
stempel; die zijn dus niet in 
tabel 2 opgenomen. Van de 
27 enveloppen waren er 21 
met een compleet velletje {af
beelding 11) en 6 waarbij men 
de moeite genomen had de 
zegels uit het velletje te 
scheuren alvorens ze op de 
enveloppen te plakken. Zelfs 
werd een envelop aangetrof
fen met twee uitgescheurde 
zegels van 160 cent {afleelding 
12). 

SUSKEENWISKEZEGELS 
Het gebruik van de Natuur 
en Milieuzegels werd nog 
verre overtroffen door de 
Suske en Wiskezegels van 80 
cent. Hoewel deze pas op 18 
maart 1997 zijn uitgegeven, 
werd de zegel al 111 keer aan
getroffen. Daarbij moet wor
den opgemerkt dat het om 
de 'Wat?' zegel gaat en niet 
om de zegel met de stripfi
guur Jerom {afbeelding 13), 
die in de hele partij van 2.263 
enveloppen maar vijf keer te
voorschijn kwam. Hetzelfde 
geldt overigens voor het Sus
ke en Wiskevelletje. Terwijl 
het velletje met de zegel van 
160 cent 'heideschaap' 27 
keer in de gehele partij werd 

aangetroffen, werd het Suske 
en Wiskevelletje, dat dezelf
de nominale waarde heeft, 
maar vijf keer als frankering 
van 160 cent gebruikt, waar
van drie keer als compleet 
velletje {afleelding 14) en 
twee keer als uitgescheurd 
paar ('Jerom'zegel samen
hangend met de 'Wat?'ze
gel). Het is overigens niet 
goed te begrijpen waarom de 
NVPHcatalogus de Suske en 
Wiske zegels geen apart num
mer geeft. De 'Wat?'zegel 
komt immers heel veel voor 
en de 'Jerom'zegel opval
lend weinig. De oorzaak voor 
dit verschil is dat de 'Wat?'ze
gels ook in velletjes van 10" 
zijn uitgegeven in een oplage 
van 1,5 miljoen ofwel 15 mil 
joen stuks, terwijl de velletjes 
van twee zegels in een oplage 
van twee miljoen stuks zijn 
verschenen. Ook de twee 
Bommelzegels uit 1996, die 
beide overigens slechts zeei 
sporadisch op de AA^OZbrie 
ven aangetroffen werden (re
spectievelijk eenmaal er 
tweemaal) mochten geer 
apart NVPHnummer krij 
gen. Aan de andere kant krij 
gen de velletjes kinder en ou 
derenpostzegels van oudshei 
wèl een apart nummer, ter 
wijl die velletjes zegels bevat 
ten die ook al in de serie aan 
wezig zijn. Voor PTTPosi 
lijkt het uitgeven van de veile 
tjes strippostzegels een profij 
telijke zaak, want ze worder 
maar sporadisch op brieven 
gebruikt. Blijkbaar verdwij 
nen verreweg de meestt 
exemplaren in ongebruikte 
toestand in de albums van fi 
latelisten of bewaart het pu 
bliek ze als 'aardigheid'. 

13 Brief naar Groningen, gefrankeerd 
met een 'Jerom'zegel uit net vellet|e Sus
ke en Wiske Het gebruik van Jeromze
gels IS zó beperkt dot alleen de ouderen
zegels nog minder voorkomen 

14 Envelop gefrankeerd met een compleet velletje Suske en Wiske Hetoostkantoor 
Muntendom, woonplaats van de afzender, had bedacht dat een stempet op het velletje 
op z'n plaats was Dit bleek heel verstandig want de stempeimochine m Zwolle zou de 
'Wot^'zegel later ruim missen 
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15 Rechterbovenhoek van vier envelop
pen met kraszegels De bovenste drie zi|r 
ongekrast verzonden, maar de middelste 
twee zi|n met geheel onbeschadigd door 
de postale behandeling gekomen De on 
derste werd al door de afzender gekrast, 
wat bliikt uit de aanwezigheid van het 
stempel op het gekraste oppervlak 

Tien o m '• t 
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(RASZEGELS 
De bijzonder originele uitgifte 
/an kraszegels lijkt bij het pu
jliek heel goed aangeslagen 
;e zijn. Gezien de soms nogal 
persoonlijke teksten als 'ik 
lou van jou' , 'ik mis j e ' en 
xxxjes' zou men verwachten 
iat de zegels vooral gebruikt 
souden worden op post aan 
rekenden en verwanten en 
liet zozeer aan anonieme in
tellingen als het ANOZ. Dit 
alijkt echter geenszins het ge
al. De op 21 januari 1997 uit
jegeven zegel werd liefst 158 
ceer op de ANOZ post aange
roffen. Het feit dat volgens ta
)el 2 de zegel slechts 115 keer 
'oorkomt, wordt veroorzéiakt 
ioor een hoog percentage 
net onleesbare Stempeldatum 
zie hieronder). In de meeste 
gevallen blijken de kraszegels 
>ngekrast op de ANOZ post te 
ijn gebruikt (zie de drie bo
'enste zegels van aßeelding 
15), maar in 9 gevallen werd 
ie kraslaag verwijderd alvo
ens de zegel op de brief werd 
jeplakt. Dit kan worden ge
:oncludeerd uit het feit dat 
leze zegels een poststempel 
lebben over dat deel van de 
egel waar de kraslaag heeft 
jezeten (aßeelding 15 onder). 
Dit is bij de zegels die door de 
Geadresseerden zijn gekrast 
looit het geval, omdat met 
iet verwijderen van de kras
aag de daar overheen aange
)rachte stempeling eveneens 
'erdwijnt. Het ligt voor de 
land te veronderstellen dat 
nen nog vóór de verzending 
Ie kraslaag verwijderde om 
;een wonderlijke indruk op 
Ie ontvangende dames en he
en van het ANOZ te maken. 
$ij de op de van tevoren ge

kraste zegels komen de tek
sten 'ik hou van je ' , 'wan
neer?' en 'xxxjes' dan ook 
niet voor. In alle andere geval
len zijn de kraszegels onge
krast verzonden. Grappig is te 
constateren dat in de meer
derheid van die gevallen zo'n 
ongekraste kraszegel, on
danks het feit dat die afkom
stig was van een 'anonieme' 
afzender, een onweerstaanba
re aantrekkingskracht blijkt te 
hebben uitgeoefend op de 
medewerkers van de postka
mer van het ontvangende 
ANOZ Van de 148 met onge
kraste zegels verzonden enve
loppen werden er liefst 78 
(bijna 53%) door de postka
mer gekrast. Men kon de nei
ging niet weerstaan om te zien 
welke tekst onder de kraslaag 
vandaan kwam. Het gevolg 
was dat een relatief hoog per
centage brieven een onleesba
re Stempeldatum had. Het 
krassen door het ANOZ lever
de soms zeer wonderlijke re
sultaten op (aßeelding 1617). 
Bij dit alles wordt aangeno
men dat het krassen niet door 
de besteller werd gedaan of 
ergens anders in het postbe
drijf. Overigens blijkt dat de 
postale behandeling de kras
laag niet altijd onbeschadigd 
heeft gelaten (afleelding 15, 
tweede en derde zegel van bo
ven), maar heel grote bescha
digingen, waarbij grote delen 
van de tekst al zichtbaar wer
den, waren er niet. 

CONCLUSIES 
Het onderzoek van de partij 
consumer to businesspost uit ja
nuariapril 1997 wijst uit dat 
het publiek zijn post in relatief 
grote hoeveelheden met bij

zondere zegels frankeert, 
vooral als het om zegels uit 
velletjes van 10 of meer exem
plaren gaat. De stripzegelvel
letjes van twee (Bommel en 
Suske en Wiske), alsmede de 
losse zegels uit die velletjes, 
worden maar heel sporadisch 
gebruikt. De zegels van 160 
cent in aparte velletjes komt 
men daarentegen veel vaker 
tegen. Wat de toeslagzegels 
aangaat komen zegels uit de 
velletjes kinderzegels zeer veel, 
maar die uit de velletjes oude
renpostzegels slechts heel spo
radisch op dit soort post voor. 

Noten: 
': Het ANOZ is een ziekenfonds dat 
in geheel Nederland verzekerden 
heeft. Behalve in Groningen zijn er 
ook kantoren in Utrecht, Apel
doorn, Huizen en Leeuwarclen. 
Groningen is het kantoor waar alle 
collectief verzekerden, waar ook in 
Nederland, hun rekeningen en de
claraties moeten indienen. Inder
daad bleken de enveloppen afkom
stig uit geheel Nederland en kon 
de partij als een goede steekproef 
voor het frankeergedrag van de 
Nederlanders worden beschouwd. 
': PTT Post streeft momenteel naar 
zo'n twaalf emissies per jaar voor 
een bedrag van ongeveer 65 gul
den. 
'; Consumer to fmsines^post: post van 
particulieren aan bedrijven. 
*: Onder onjuiste frankeringen 
worden verstaan alle frankeringen 
die ongeacht het werkelijke ge
wicht, niet 80, 160, 240 cent of een 
ander meervoud van 80 cent verte
genwoordigen. Deze frankeringen 
zijn hoe dan ook onjuist. Voorbeel
den zijn frankeringen ter waarde 
van fl.10, f 1.30 of f 1.40. 
*: Zegels uit deze periode zijn niet 
meer geldig. 
:̂ Opmerkelijk is dat de NVPHca

talogus de op 4 januari uitgegeven 
Elfstedentochtzegel (NVPH 1710) 
nä de op 21 januari uitgegeven 
kraszegel (NVPH 1709) heeft ge
plaatst. De reden hiervoor zou zijn 

dat de eerstedagenvelop van de 
kraszegel al was gedrukt en een 
nummer had gekregen (E361) 
voordat bekend werd dat er op 4 ja
nuari een Elfstedentocht met een 
Elfstedentochtzegel zou komen. 
De later gedrukte eerstedagenve
lop voor de Elfstedentochtzegel 
kreeg toen nummer E362, aange
zien men niet de gehele oplage 
eerstedagenveloppen voor de kras
zegels wilde overdrukken. Men kan 
zich afvragen of deze op zich vol
strekt begrijpelijke gang van zaken 
met de eerstedagenveloppen de 
chronologisch gezien onjuiste 
nummering van twee zegels tot ge
volg mag hebben. 
': Zowel de Julenzegeh in Dene
marken vanaf 1904, de Nederland
se TBCzegels van 1906, de Toor
opzegels van 1923 en alle kinderze
gels vanaf 1924 zijn met opzet aan 
het eind van het jaar uitgegeven, 
omdat het publiek dan veel zegels 
nodig had voor de frankering van 
kerst en nieuwjaarspost. In Neder
land wordt deze post nu van de 
veel goedkopere decemberzegels 
voorzien. 
*: Onduidelijk is waarom de NVPH
catalogus de ouderenzegels nog 
steeds zomerzegels blijft noemen. 
:̂ Dit bedrag is natuurlijk niet ver

waarloosbaar klein. Meer dan 250 
organisaties profiteren er ieder 
jaar van, maar toch steekt de op 
brengst wel erg schril af bij de op
brengst van de kinderzegels. 
'": Behalve door het organiseren 
van de huisaanhuis verkoop door 
schoolkinderen is de Stichting Kin
derpostzegels Nederland (SKN) 
ook actief bij de verkoop van de ze
gels via acties die samen met groot
winkelbedrijven als Albert Heijn 
worden gehouden. 
": De NVPHcatalogus zou een 
aparte rubriek voor de velletjes van 
10 kunnen openen. Sommige van 
die velletjes zijn, hoewel ze onlangs 
zijn uitgegeven, al bijzonder 
schaars. Het zou kunnen helpen 
om de moderne filatelie weer span
nend te maken. 

A êf dank aan Marijke van Moll en Jan 
Vellekoop voor het doornemen van bet 
manuscript en hun adviezen tot verbete
ring en verd' 

17 Deze combinatie moet toch ook bij het ANOZ de nodige hilariteit hebben veroorzaakt. 

6 Kusjes voor het ziekenfonds! 
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VREDE VAN MUNSTER MAAKTE 
NEDERIANDEN ZElfSTANDIG 
350jarigmÉf(igiiKidtMjaarv(^^ikrd NOORTJE KRIKHAAR, HUIZEN 
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Hoewel de Vrede von Munster in 1648 slechts een onderdeel 

van de veelomvattende Vrede von Westfalen wos, wordt ze 

uitgebreid beschreven in onze voderlondse 

geschiedenisboeken. Dit jaar is het driehonderdvijftig jaar 

geleden dat afgevaardigden van Spanje en de Republiek in 

Munster vrede sloten. Het feit wordt met een uitgebreid 

programma herdacht; zo is er bijvoorbeeld een bijzondere 

munt geslagen en blijft ook een speciale postzegel niet uit. 

TACHTIGJARIGE OORLOG TEN 
EINDE 
In 1648 sloot de Duitse keizer 
vrede met Zweden en Frank
rijk en maakte zo een einde 
aan de Dertigjarige Oorlog. 
Tegelijkertijd sloten Spanje en 
de Republiek in Munster de 
vrede waarmee een einde werd 
gemaakt aan de Tachtigjarige 
Oorlog. Al vochten Spanje en 
Franknjk na 1648 door, voor 
de andere landen werd het vre
de. Er werd een periode afge
sloten waarin vrijwel elk Euro
pees land het met een ander 
land aan de stok had. 
In Munster onderhandelden 
de vertegenwoordigers van de 
belangrijkste katholieke mo
gendheden en van de Ver
enigde Provinciën, terwijl in 
Osnabrück de Zweden, de De
nen en de Duitse protestantse 
vorsten bijeenkwamen. Er 
werden voor het eerst afspra
ken gemaakt waarin het ge
loof niet langer de hoofdrol 
speelde. 

VAN TOEN NAAR NU 
Met de vrede van Westfalen 
werden de godsdienstoorlo
gen verleden tijd en werd de 
bestaande religieuze verdeeld
heid van Europa als een vol
dongen feit geaccepteerd. En 
daar werd ook naar gehan
deld: de buitenlandse politiek 
en de diplomatie tussen de 
Europese staten werd een 
meer zakelijke, pragmatische, 
aangelegenheid. 
Werd in 1648 de onafhanke
lijkheid van de afzonderlijke 
staten gezien als een grote ver
worvenheid, in onze tijd wordt 

Met deze gelegenheidszegel van 80 cent 
herdenkt ttT Post het feit dat 350 gele
den de Vrede van Munster werd gesloten 

De Vrede van Munster is voor 
Nederland verreweg het be
langrijkste onderdeel van de 
reeks verdragen die in 1648 
onder de naam 'Vrede van 
Westfalen' werden gesloten. 
Dat is niet zo vreemd, want in 
1648 werd mét het onderteke
nen van die vrede de Repu
bliek der Vereenigde Neder
landen door de andere Euro
pese mogendheden als zelf
standige staat erkend. 

wmmmwwmmtmmm 

NEDERLAND \ 
IMMMMCM 

De Vrede van Munster werd in de Lage Landen volop gevierd, het doek Feest op de 
Oude Delft van Egbert van der Poel (1621-1664) brengt die vreugde in beeld 

Op 5 luni van dit |aar is de Ridderzaal in 
Den hfoag het plechtige toneel van een 
herdenkingsbi|eenkomst, gewijd aan de 
totstandkoming van de Vrede van Munster 

juist gestreefd naar een grote
re onderlinge samenwerking, 
zelfs naar het samengaan in 
een unie. 1998, een jaar van 
bezinning op de ontwikkeling 
van de Nederlandse staat van 
toen naar die van nu kan de 
basis vormen voor het Neder
landse denken over de veran
derende (Europese) toe
komst. Hoogtepunt van dit 
herdenkingsjaar is een bijeen
komst in de Ridderzaal op 5 
juni, de dag waarop 350 jaar 
geleden het vredesverdrag of
ficieel werd afgekondigd. 

SYMBOLIEK VAN VAN DER HELST 
Op de postzegel die PTT Post 
op 17 maart uitgeeft, is een uit
snede uit het schilderij De Schut
tersmaaltijd van Bartholomeus 
van der Helst (1613-1670) ge
bruikt. De Amsterdamse por
tretschilder vervaardigde dit 
doek in 1648 ter gelegenheid 
van de Vrede van Munster. De 
handdruk en de hand op het 

hart beelden de vrede uit; de si 
naasappelen zijn symbolen var 
de rijkdom van de zeventiend( 
('gouden') eeuw. De zege 
werd ontworpen door Klaa 
van der Veen (1969). 

Geraadpleegde literatuur: 
Ovenicht van de Nieuwe Geschieden 
door D.J. Roorda e.a.; 1983. 
Het Anam régime 1; Open Univers 
teil, 1990 
Programma herdenking Vrede va 
Munster 1998; Nationaal Comit 
Vrede vam Munster 
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INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING 

22 t/m 25 april 1998 
Mi.Nr. 398X 

Mi.Nr. 399X 

2,00 

mH 

Hoogtepunten van onze voorjaarsveiling: 

• Liquidatie van een grote postfrisse luxecollectie "Duitse Rijk" met vele gewilde rariteiten (voor

beelden hierboven afgebeeld) • Liquidatie van een speciale brievenverzameling "inflatietijd" 
met uiterst waardevolle frankeringen • Omvangrijk bestand uit de "Reichspost"tijd met Germa

nia, grotendeels hoek en randexemplaren van luxevellen • Liquidatie van de expositiever

zameling "bezette gebieden WO II" van de voormalige verenigingsexpert Heinz Möhie • Liquidatie 
van een sensationele nalatenschap uit Alzey • Voortreffelijk aanbod Duitsland, zowel losse 
exemplaren als collecties • Reusachtig collectiegedeelte met hoogwaardige, zeer goed 
onderhouden landenverzamelingen van overzee (o.a. bijzonder interessant materiaal uit Zuidoost

Azië), uit de gehele wereld en uit Europa; 
voorts ca. 500 waardevolle, meestal onaan

getaste nalatenschapen  een goudmijn 
voor verzamelaars en handelaren! 

Onze veilingcatalogus verschijnt 
eind maart. U kunt een gratis 

exemplaar bestellen 

schriftelijk, telefonisch of per fax! 

BESTELBON voor: >? 

□ Veilingcatalogus voorjaar 1998 
ü Informatiebrochure 
□ Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 

Tel. +494023 34 3536 • Fax +494023 04 45 

MITGLIED 
EINES 

E H I I I I E R 
KAUFMANNS 



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 rijtje zetten. Als deze aanpak U bevalt zien wij U graag als klant. 

Ruil nu uw dubbele 
zegels in tegen 

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

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

de leukste postzegelwinkel fax: 023-5272753 

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

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % N V P H 
• Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

NIEUWE MICHEL 

Duitsland-Speciaal 1998 ƒ 9 1 , - reeds leverbaar 
Munten catalogus Duitsland 1998 ƒ 32,- reeds leverbaar 
Zuid-en Zuid-Oost Azië 1998 (Band 8) ƒ104,- 30 april 
Telefoonkaarten Duitsland 1998 In kleur ƒ 47,- 30 april 
SPECIALE AANBIEDING, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: 
Azië catalogus 1994 (2-delig) van ƒ 120,- voor ƒ 44,- !!* 
* Bij verzending per post ƒ 5 - extra. 
Michel Rundschau geeft maandelijl<s aansluiting op alle Michel catalogi, catalogisering 
van alle nieuwtjes, interessante vakartikelen, prijscorreclies en aanvullingen, 
ruilannonces en goede tips. Jaarabonnement 12 nummers ƒ 66,50 (port betaald) 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, postbank nr. 1700 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-4335500 (privé 053-4333398) Fax 0534341094 

VEILING 147 staat gepland op 20/21 maart a.s. in het congrescentrum ORPHEUS te Apeldoorn. 

Belangrijke onderdelen uit de ca. 6400 kavels: 

NEDERLAND: ca. 300 kavels losse nummers vanaf emissie 1852 gestempeld, ongestempeld en postfris materiaal. 
250 kavels PORT gespecialiseerd op tanding en type 
250 kavelsPUNTSTEMPELS w.o. uitgebreid opportzegels 
200 kavels POSTGESCHIEDENIS w.o. nr. 1 mat VAALS-C op briefje naar Aken (grenstarlef!) 

O.G. vele honderden kavels w.o. postgeschiedenis Ned. Indiëen Nw. Guinea en stempelmateriaal 
SURINAME op zegels. 

EUROPA: aanbod van vrijwel alle landen met vooral: 
Duitsland incl. oude brieven vanaf 1564! 
Engeland, Frankrijk, Oost-Europa. 
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Collecties in albums: ca 400 kavels. Deelcollecties in omslagen: ca. 800 kavels. Insteekboeken: ca. 600 kavels. 
Dozen diversen: ca. 200 kavels. 

De catalogus is verzonden. Serieus geïnteressseerden kunnen op aanvraag (brief/kaart, telefoon of fax is voldoende) een 
exemplaar ontvangen. 
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ÉUROPAZEGELS: 
kANWINSraiNFlAnE?[l] 
GroÈoo^tthenm 1997 'Sprookjes en kgmdm' 
. VEENSTRA, BUITENPOST 

"iet thema voor de Europazegels van 1997 was 'sprookjes en 

legenden'. Volgens de richtlijn had dit thema 54 zegels 

moeten opleveren, maar de oogst van het vorig jaar bedroeg 

bijna het dubbele. Voorafgaand aan een globale behandeling 

van de uitgiften plaatst de auteur van dit artikel dan ook 

enige vraagtekens bij deze ontvi^ikkeiing. 

HEER LANDEN, MEER ZEGELS 
n het artikel waarin de Euro-
lazegels van 1996 werden be-
proken' werd gewezen op de 
[ieuwe richtlijn voor de Euro-
lazegels. De rechtsopvolger 
an de CEPT, PostEurop, heeft 
nmiddels besloten dat elk 
ind met ingang van 1997 nog 
naar één Europazegel mag 
litgeven; blokken zijn voort
an zelfs taboe. Toen werd al 
econstateerd, dat verscheide-
e landen twee Europazegels 
1 hun emissieprogramma 
adden opgenomen. 
)e uiteindelijke balans is nog 
eel triester. Begon de CEPT 
1 1959 met 19 leden, inmid-
els is het aantal leden van 
'ostEurop opgelopen tot 54. 
)at is mede het gevolg van de 
uimere geografische grenzen 
an Europa. Vorig jaar traden 
lacedonië en Armenië toe, 
ndanks het feit dat laatstge-
oemd land niet in Europa, 
laar in Aziè ligt. 

CHANDALIG 
.onduit schandalig is dat de 
leeste landen wel lid van Post-
'urop willen zijn, maar vervel
ens de regels van deze orga-
isatie aan hun laars lappen, 
[et resultaat is dat vorig jaar 
laar vijftien landen zich tot 
e uitgfite van één zegel heb-
en beperkt. De meerderheid 
34 landen) gaf twee zegels uit. 
weden vond het nodig drie 
igels uit te geven, terwijl Gi-
raltar- ook nu weer met vier 
:gels op de proppen kwam. 
e uiteindelijke oogst: 94 of 
5 zegels, al naar gelang we 
et blok van Oekraïne als ze-
;1 of blok wordt meetellen, 
ier postadministraties acht-
n het nodig om behalve een 

of meer zegels ook nog een 
blok uit te geven en in drie ge
vallen kunnen de verzame
laars ook nog eens een postze
gelboekje aanschaffen. 
En dan te bedenken dat Ne
derland en Noorwegen per 
traditie niet meedoen. Boven
dien zijn er nog landen zoals 
Engeland die een serie van 
vier (Man zelfs zes) zegels uit
geven en dan laconiek slechts 
twee zegels van het Europa
logo voorzien. 
Al met al rijst de vraag of de 
Europaverzamelaars met zo'n 
uitbundig uitgiftebeleid ge
baat zijn. Het begint zo lang
zamerhand toch wel inflatoire 
trekjes te krijgen. Geen uniek 
probleem, zoals de Neder
land-verzamelaars maar al te 
goed weten. Het grote verschil 
is, dat die laatste groep het 
groeiend aantal velletjes van 
vijf, tien of twintig (meer van 
hetzelfde) gewoon kan laten 

schieten, maar dat Europaver
zamelaars toch moeilijk de 
grens kunnen trekken bij lan
den die zich aan de richüijnen 
houden. 
In het juninummer 1997 van 
Grenzenloos het bulletin van 
de Nederlandse Vereniging 
voor voor Verenigde Naties-
en Verenigd Europa-Filatelie, 
vraagt de redactie zich boven
dien af of de verzamelaars 
complete series moeten ko
pen danwei de echte Europa
zegels apart moeten aanschaf
fen. Verder wordt de vraag ge
steld hoe het zal gaan met de 
vermelding in de catalogi en 
hoe de voorgedrukte album-
bladen er zullen uitzien. 
Nederland - u weet het - geeft 
geen Europazegels meer uit. 
Het is echter opmerkelijk dat 
het thema van de Kinderze
gels van 1997 naadloos aan
sluit bij het PostEurop-thema 
van datzelfde jaar. Leuke 
sprookjeszegels, dat wel, maar 
je zou er bijna iets van gaan 
denken. Want is het toeval dat 
PTT Post als thema voor de 
kinderzegels van dit jaar heeft 
gekozen voor 'kinderfeesten'? 
Dat leunt immers ook aardig 
aan tegen het thema 'nationa
le feesten' van de Europaze
gels 1998? 

OP ZOEK NAAR DE JUISTE 
FORMULE 
Geven de meeste VN/VE-ver-

zamelaars waarschijnlijk de 
voorkeur aan de strikte toe
passing van de PosiEurop-ncht-
lijn (één zegel per land), the
matische verzamelaars heb
ben meer keuzevrijheid. Zij 
geven bij een thema als 
'Sprookjes en legenden' wel
licht de voorkeur aan een se
rie van rond de vier zegels, bo
ven een enkele zegel. 
Talrijke voorbeelden bewijzen 
dat een sprookje wel degelijk 
op één enkele zegel kan wor
den uitgebeeld, maar de ont
werper heeft dan wel weinig 
speelruimte. Zo zal bij het 
sprookje 'De gelaarsde kat' 
een zegel in ieder geval de ge
laarsde kat laten zien. De ver
schillen tussen de zegels van 
verschillende landen worden 
dan erg klein: op de Franse ze
gel van vorig jaar heeft de be
wuste kat zijn hoed op, en op 
de Hongaarse zegel uit 1960 
houdt hij die hoed weliswaar 
zwierig in zijn poot, maar het 
is toch een beetje 'veel van 
hetzelfde'. 
Bij een serie van vier zegels 
hebben ontwerpers meer mo
gelijkheden; talrijke voorbeel
den tonen dat aan. Veel lan
den benutten grote series van 
zes of meer zegels echter vaak 
voor de uitbeelding van ver
schillende sprookjes, een aan
pak die met name in Oost-Eu
ropa wordt gevolgd. Zelfs een 
combinatie is mogelijk, zoals 
bij de uit twaalf zegels bestaan
de serie die de Sovjetunie in 
1984 uitgaf en waarop drie 
Russische sprookjes zijn uitge
beeld. Dergelijke landen be
perken zich meestal ook niet 
tot een enkele serie, maar vin
den het thema 'sprookjes' at
tractief genoeg voor een reeks 
die zich over meerdere jaren 
uitstrekt. 

Voorbeelden van geslaagde 
series van vier tot zes zegels 
vinden we bij onze Oosterbu
ren. Zowel de Bondsrepubliek 
(inclusief West-Berlijn) als de 
Duitse Democratische Repu-

111 
Dankzij landen als West-Duitslond, West Berli|n, de Duitse Democratische Republiek en Hongari|e 
thema sprook|es' cl aardig wat albumbloden vullen 

kunnen verzamelaars van het 



Noord-Europa onder andere dansende domineesvrouwen, werken van Heinessen, 
sprook|es van Andersen, een oud Saaimi-sprook|e en Zweedse trollen 

bliek hebben over perioden 
vanjaren reeksen sprookjesse
ries uitgegeven. Verzamelaars 
van het thema 'sprookjes' 
hebben dankzij dat beleid 
vele albumbladen kunnen 
vullen met interessante zegels 
die bekende sprookjes afbeel
den. 
De Duitse Democratische Re
publiek begon zijn sprookjes
serie in 1966 met 'Tafeltje 
dekje', in 1978 werd de reeks 
afgesloten met 'RapunzeF. Ie
dere serie bestaat uit zes ze
gels met verschillende afbeel
dingen. Een thematisch voor
deel van die verscheidenheid 
is dat de zegels ook vrij vaak 
bruikbaar zijn voor andere 
thema's. Zo is de zegel van 
5 pf. uit de serie Die Bremer 
Stadtmusikanten uit 1971 ook 
geschikt voor het thema 'mo
lens'. 
Bij de Westduitsers (Bondsre
publiek en West-Berlijn) werd 
het thema 'sprookjes' vele ja
ren gekoppeld aan de Wohl
fahrtsmarken. West-Berlijn gaf 
in de periode 1964-1967 series 
van vier zegels uit. De Bonds
republiek kwam al in 1959 
met de eerste sprookjesserie; 
op de vierde zegel werden de 
gebroeders Wilhelm en Jacob 
Grimm afgebeeld. De reeks 
werd in 1967 afgesloten met 
'Vrouw Holle'. 

NOORD-EUROPA [SCANDINAVIË] 
Aland 
De zegel van Aland brengt de 
legende van de duivel die met 
de mooie domineesvrouw 
danst heel goed in beeld. Ten 
tijde van de Russische bezet
ting na 1809 was de leidende 
klasse min of meer verplicht 
om bepaalde feesten van de 
bezetter bij te wonen. Op een 
feest in het Russische fort 
Skarpans bij Bomarsund ver
scheen de duivel onaangekon
digd in een zwart uniform. Hij 
danste uitbundig met de 
bloedschone jonge vrouw van 
de dominee. De duivel wist 
niet van ophouden, ook al wil
den de violisten stoppen. Ten 
einde raad pakte iemand een 
mes en sneed de vioolsnaren 
door, maar de muziek ging 
door. De gasten zagen dat de 
voeten van de domineesvrouw 
bloedden van het ontstuimige 
dansen. Ze lieten een geeste
lijke komen, die de duivel uit
eindelijk verdreef, zodat het 
toch nog goed afliep - maar 
dat is in sprookjes meestal het 
geval. 

Denemarken 
Denemarken kon bij het the
ma 'sprookjes' niet om zijn we
reldberoemde schrijver Hans 
Christian Andersen (1805-
1875) heen. Op de Deense ze
gels zijn twee sprookjes afge
beeld van de in totaal 156 die 
Andersen schreef en die ver
taald zijn in 126 talen. De ze
gel van 3.75 k. is gewijd aan 
'De tondeldoos' en die van 
5.25 k. aan 'Duimelijntje'. 

Faeröer 
De bekendste dichter en ro
manschrijver van de Faeröer is 
William Heinessen (1900-
1991). Werken van zijn hand 
zijn verbeeld op de zegels van 
4.50 ('De verzoekingen van St. 
Antonius') en 7.50 k. ('Meer
man') die de eilandengroep 
uitgaf. Meer informatie is er 
niet; ook de posterijen van de 
Faeröer konden die niet ver
strekken, ondanks het feit dat 
navraag werd gedaan bij de 
nationale bibliotheek van de 
Faeröer. 

Finland 
Finland gaf twee zegels uit die 
gewijd zijn aan een Saaimi-
volkssprookje met de titel 
'Het meisje dat in een gouden 
grote zaagbek veranderde'. 
Een wat vreemde titel, maar 
die is het gevolg van de Neder
landse vertaling van het En
gelse merganser in het Finse 
persbericht. De grote zaagbek 
{Mergus merganser) is een 
eend. In het mythische ver
haal spelen de elementen 
goed en kwaad, licht en don
ker en het goede dat uiteinde
lijk overwint de hoofdrol. Het 
in 1982 gepubliceerde sprook

je is een van de eerste boeken 
in de moedertaal van de 
Saaimi-kinderen. 

Groenland 
In sprookjes gebeuren de 
vreemdste dingen. Een voor
beeld daarvan is afgebeeld op 
de zegel van Groenland, waar
op de legende 'De beer van de 
zee' is uitgebeeld. De hoofd
persoon, Barbara, droomt van 
een ongewoon grote ijsbeer. 
Het gaat in werkelijkheid om 
een grote ijsberg in de vorm 
van een beer, die met zijn li
chaam boven de fjordrand uit
komt. Zijn ademstoot veroor
zaakt een zuil van water en als 
hij inademt vliegen grote ijs
schotsen en walvisboten met 
bemanning en al zijn neusga
ten binnen. Op de zegel wordt 
een umiak (walvisvaarder) 
naar binnen gezogen. Het 
verhaal komt uit het boek 
'Mythen en legenden van 
Groenland' van Knud Ras
mussen. 

IJsland 
Op de zegel van 45 k. uit de 
IJslandse serie is de sage 'De 
deken van Myrkä' uitgebeeld, 
een wat lugubere variant op 
het gezegde 'Wie een kuil 
graaft voor een ander'. De de
ken verdrinkt op weg naar het 
kerstfeest bij zijn verloofde. 
Hij verschijnt daar als een 
geest en ontvoert zijn verloof
de. Op het kerkhof vril hij sa
men met haar in een open 
graf springen. Het meisje kan 
echter op het laatste moment 
de klok van de poort pakken. 
De deken schrikt van het klok
gelui en valt in het graf, dat 
zich meteen sluit. 
De zegel van 65 k. is gewijd 
aan een typisch Scandinavisch 
sprookje, 'Surüa van de 
Blauwlandeilanden'. Het gaat 
over een trol die koningin 
met moordzuchtige plannen 
wordt. Zoals het in sprookjes 
betaamt worden die plannen 
verijdeld en ontloopt de boze 
koningin haar straf niet. 

Zweden 
Ook de uitgifte van Zweden i 
niet echt een verrassing. Z( 
lieftallig als de Deense zegel 
er uitzien, zo boosaardig ziji 
de afbeeldingen op de dri( 
Zweedse zegels van 7 k., die ii 
een postzegelboekje zitten 
Trollen - dwergachtige ko 
boldjes - vervullen een be 
langrijke rol in de Zweedse 
volkscultuur. Ze spreken steri 
tot de verbeelding van cl( 
Scandinavische kinderen; di< 
zullen van deze zegels me 
schrikken. De afbeeldingei 
zijn ontleend aan de illustra 
ties die John Bauer (1882 
1918) maakte voor de bunde 
volksverhalen 'Het trollen 
bos'. 

WEST-EUROPA 
Belgié 
De zegel van 17 f. die Belgi 
uitgafis gevrijd aan de legend 
van de 'Bokkenrijders'. In d 
verhalen over deze legendär 
sehe figuren zijn fantasie ei 
waarheid moeilijk te scheiden 
Aangenomen wordt dat d 
bende rond 1734 in het lan 
van Valkenburg (Nederland: 
Limburg) ontstond en gedi 
rende zestig jaar de streek va 
het huidige Belgisch- en Nt 
derlands-Limburg en hf 
Duitse gebied rond Aken or 
veilig maakte. Elk lid legd 
een eed af en zwoer daarb 
'god af en de duivel aan'. Bol 
ken zijn het symbool van d 
duivel. De Bokkenrijder 
plunderden de rijken voor d 
armen. In 1794 werd het laa 
ste bendelid in Maaseik opg( 
hangen. 
Op de zegel van 30 f is d 
Waalse legende van Jean d 
Bernau uitgebeeld. Verhaal 
wordt dat een zevenkoppig 
hagedis zich voedde met mer 
senvlees. ledere week mot 
bij loting een mens worde 
geofferd. Toen de dochtf 
van de koning werd ingeloo 
beloofde de koning haar aa 
degene die het afgrijselijk 
schepsel zou doden. De re 

DE OOGST VAN 1997 
Bij het thema van 1996, 'be
roemde vrouwen', gold het 
bezwaar dat veel vrouwen wel 
bekend zijn in eigen land, 
maar daarbuiten nauwelijks of 
geen naam hebben. Bij 
sprookjes en legenden is dat 
ook het geval, maar thema
tisch gezien is dat eerder een 
pluspunt dan een nadeel. De 
geringere bekendheid heeft 
wel tot gevolg dat verzame
laars veel speurwerk zullen 
moeten verrichten, ook al om
dat een aantal postadministra-
ües nogal karig is met het ver
strekken van informatie. 
In de 'oogst van 1997' zit 
slechts een beperkt aantal ze
gels die nogal ver van het ge
kozen thema verwijderd zijn. 
De serie van Gibraltar belicht 
bijvoorbeeld de geschiedenis 
van een schip, en ook de uit-

o= gifte van het Vaticaan is histo-
^ risch getint: die besteedt aan-
— dacht aan het ontstaan van de 
^ beroemde Zwitserse Garde. 
^ De omvangrijke hoeveelheid 
s nieuwe Europazegels maakt 
^ de bespreking van alle uitgif-
^ ten onmogelijk. Vandaar dat 
2 ik in dit artikel slechts de be-
= langrijkste informatie ver-
— meld. 

Vanwege de culturele achter
grond van de diverse gebie
den houd ik daarbij de vol
gende indeling aan: Noord-
Europa, West-Europa, Zuid-
Europa en Oost-Europa. 

1̂  



WestEuropa' niet alleen sprook|es van Grimm en Perrault, maar ook legenden, sagen en volbvertellingen 

van het verhaal is voorspel
baar. Jean Berneau doodde 
het reptiel en de prinses werd 
zijn bruid. 

Duitsland 
Het zal u niet verbazen dat 
Duitsland uit de sprookjes van 
de gebroeders Grimm koos. 
'Van de visser en zijn vrouw' 
werd afgebeeld op de zegel 
van 80 pf. Een sprookje met 
een moraal in de geest van 
ons gezegde 'Wie het onder
ste uit de kan wil hebben'. Op 
de zegel van 100 pf. staat het 
minder bekende sprookje Rü
beiahl Deze Rübezahl, een 
berggeest, had zijn zinnen ge
zet op een schone prinses. 
Daarvoor moest hij alle suiker
bieten op het land tellen. Ter
wijl hij daarmee bezig was, ver
trok de prinses stiekum naar 
tiaar eigen prins. Daaraan 
tiield de berggeest de spot
naam Rübezahl (bietenteller) 
Dver. 

Frankrijk 
Frankrijk koos voor het eerder 
genoemde sprookje 'De ge
■aarsde kat {Le chat botte) van 
Charles Perrault (16281703). 

Engeland 
De bijdrage van Engeland 
Staat in het teken van griezel
verhalen (Dracula en Fran
kenstein) , waarvoor wordt ver
ivezen naar de rubriek Thema
tisch Panorama van december 
1997. 

Guernsey 
De twee zegels van Guernsey 
;onen illustraties uit de roman 
Les Travatlkurs de la Mer 
(1866) van de bekende schrij
/er Victor Hugo (18021885). 
^'ooral de zegel van 26 p. is in
eressant voor het thema 'lite
atuur'. De reus Goliath vecht 
net een octopus om een schip 
e redden dat op de kust van 
iet eiland dreigt te vergaan, 
n de hoge golf is het gezicht 
'an Hugo herkenbaar. 

herland 
Vlooie zegels zien we bij Ier
and. Op de zegel van 32 p. is 
le legende van The Children of 
Lir in beeld gebracht, een ver
laal waarin zwanen een be
angrijke rol spelen. De man 
)p het paard op de zegel van 
14 p. is Niamh; hij speelt de 
loofdrol in Oispn and Niamh. 

'ersey 
ersey nam vier verhalen uit 
ie folklore van dit eiland. Op 
le twee zegels (24 en 31 p.) 
net het Europalogo zijn afge
)eeld de Black Horse of St. Quen 
:n de Black Dog of Bouley Bay. 

Liechtenstein 
)e vierkante zegeltjes van 
Liechtenstein zijn leuke 
prookjeszegels. Op de zegel 

van 90 R. zijn een koe en twee 
harige figuurtjes afgebeeld, 
Wildmanrüi ofwel wildemanne
tjes. Ze leefden in holen en 
hielpen de boeren met het 
voederen van het vee op de al
penweiden. Toen de boeren 
het erg druk hadden vertrouw
den ze op de Wtldmannh. Dat 
liep verkeerd af. Toen ze later 
naar hun vee gingen kijken, 
bleek dat half uitgehongerd te 
zijn, omdat de Wildmannlivan
wege de Föhn hun holen niet 
konden verlaten. Op de zegel 
van 110 r. is onder andere de 
tegenwoordig in ons land erg 
populaire pompoen afge
beeld. Die speelt een rol in 
het sprookje Das Plankner Fülle 
(het veulen van Planken). 
Korte inhoud: een boer uit 
Planken ziet op een veld grote 
gele pompoenen staan. De ei
genaar vertelt de boer dat het 
paardeneieren zijn en geeft 
de boer er één cadeau. On
derweg verliest de boer zijn 
'paardenei': het rolt de berg 
af en verdwijnt in het kreupel
hout. Een haas springt ge
schrokken tevoorschijn en 
wordt door de boer voor een 
veulen aangezien... 

Luxemburg 
Echte sprookjeszegels zien we 
ook bij Luxemburg. Op de ze
gel van 16 f. is La Belle Mélusi
na (de mooie Melusina), nimf 
van de Alzette, afgebeeld. 
Deze nimf, getrouwd met 
graaf Siegfried, trekt zich elke 
zaterdag terug in haar kamer. 
Siegfried vril weten waarom ze 
dat doet, kijkt door het sleu
telgat, ziet dat ze in bad zit en 
dat het onderste deel van haar 
lichaam de vorm van een gro
te vissenstaart heeft. Siegfrieds 
kreten van ontzetting zorgen 
er voor dat Melusina voor al

tijd verdwijnt. Sprookjes lopen 
niet altijd goed af... 
De zegel van 25 f. is gewijd aan 
het sprookje Le chasseur de Ho
henfels. Zijn geest zwerft ook 
nu nog 's nachts, vergezeld 
van drie witte honden, door 
de bossen om het slot. De 
geest heeft het vooral voor
zien op jonge dronkaards, die 
hij als een wiel voor zich uit 
rolt. 

Man 
In de fraaie serie van Man la
ten de zegels van 25 en 31 p. 
feeën zien die deel uitmaken 
van de Manx folklore. Op de 
andere vier zegels onder an
dere de hond The Moddey Dho 
(21 p.) en een kleermaker in 
kleermakerszit (37 p.). 

Monaco 
De verhalen achter de sfeer
volle zegels van Monaco zijn 
serieuzer van aard. Op de 
rode zegel is het verhaal van 
Samte Devote uitgebeeld. Zij 
stierf in 304 op Corsica de 
marteldood. Haar lichaam 
werd in een kleine boot door 
een duif naar de kust van 
Monaco gevoerd. Als patroon
heilige van het prinsdom 
wordt ieder jaar op 27 januari 
haar feestdag gevierd. 
Op de blauwe zegel rust Her
cules, de zoon van Zeus, na 
het uitvoeren van onmenselij
ke opgaven uit bij de rots van 
Monaco. 

Nederland 
Ons eigen land zouden we, 
omdat het niet bijdroeg aan 
de Europazegelgolf van 1997, 
hier kunnen overslaan. Maar 
omdat er een opmerkelijke 
sprookjesserie in het kader 
van de kinderpostzegelactie 
verscheen, noemen we de drie 

afgebeelde sprookjes toch 
maar: 'Roodkapje', 'Klein 
duimpje' en 'De geest in de 
fles'  allemaal van de gebroe
ders Grimm. 

Oostenrijk 
Misschien wel de opmerkelijk
ste WestEuropese sprookjes
zegel is die van Oostenrijk met 
een tekening van de Bremer 
Stadtmusikanten, het bekende 
Duitse sprookje van de ge
broeders Grimm. Hoezo Oos
tenrijk? Het antwoord is sim
pel: de Oostenrijkse kinderen 
mochten meedoen aan een 
wedstrijd. De tekening van de 
9jarige Bettina Stocker van 
haar favoriete sprookje werd 
op de Oostenrijkse zegel afge
beeld. 

De ezel, de hond, de kat en de 
haan zijn overigens ook te vin
den in een Duits machine
stempel uit Bremen en zelfs in 
het frankeerstempel van de 
stichting Amivedi in Den 
Haag. 

De Bremer Stadtmusikanten ook afge t— 
beeld m dit machinestempel dat in de == 
Hanzestad m gebruik was ^ 

Zwitserland s; 
Het gewelddadige beeld op ^ 
de zegel van Zwitserland 2 
beeldt de legende van de Dui ï 
velsbrug uit. Het gaat om een 
vijf meter hoge schildering iM 
van Heinrich Daniot op een <wl 
rots bij de Schallenen Slucht, in 
de nabijheid van Andermatt. 

(slot volgt) 
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Argenrinië 
Kerstmis 1997 
Op 5 december van het 
afgelopen jaar ver
scheen er in Argentinië 
een boekje met zes kerst
zegels. Op de zegels 
staan delen van een 
v/andtapijt met daarop 
de Heilige Familie afge
beeld, hiet gaat om zelf
klevende postzegels: 
twee van 0.25, van 0.50 
en van 0.75 d. Er zijn 
100.000 boekjes ver
vaardigd. 

Brazilië 
Boekje met zelfklevende 
zegels 
Brazilië heeft een negen
tigjarige boekjeshistorie: 
het eerste drietal ver
scheen in 1908, daarna 
één in 1928, vervolgens 
drie in 1968 en twee in 
1972. Deze negen 
boekjes zijn zonder uit
zondering knap lastig te 
vinden. De laatste jaren 
verschenen er opnieuw 
negen tussen 1991 en 
1994; deze zijn nog ge
makkelijk te vergaren. 
Op 20 december van het 
afgelopen jaar kv/om 
boekje nummer 19 met 
een noviteit voor dit 
land. Het gaat namelijk 
om een boekje met zelf
klevende zegels. De ze
gels behoren tot dejDer
manente serie uit 1996 
met als thema's land
bouw, cultuur, opvoe
ding, werk en gezond
heid. 

De verkoop van deze 
boekjes is nog een 
proef. Daartoe werden 
in Brasilia automaten 
geïnstalleerd die ook 
andere veelgebruikte 
producten leveren. De 
boekjes hebben het for
maat van een Reaal
bankbiljet, zodat ze ge
makkelijk een plaatsje 
kunnen vinden in de 
portefeuille van de klant. 
Het boekje bevat acht 
zegels van 22 c. Er zijn 
er 420.000 duizend 
vervaardigd. 

Canada 
Facelift vlag 
Op 2 februari gaf Cana
da Posteen nieuwe ver
sie van zijn vlogzegel uit. 
De nieuwe zegel is wat 
kleiner en heeft nu het
zelfde formaat als de rol
zegels. De zegel van 
45 c. is verkrijgbaar in 
vellen en in boekjes van 
tien en dertig zegels. Het 
eerste boekje werd ver
vaardigd door de Cona
dian Bank Note Compa
ny, het andere door Ash
tonPotter Limited. 

ir. 
Door het kleinere formaat kan 
het Canadese boekje wat com
pacter zijn 

Chili 
Navidad 97 
Chili, dat in 1987 de 
boekjesmarkt betrad, 
gaf vorig jaar voor de 
elfde maal twee boekjes 
met kerstzegels uit. Bei
de boekjes bevatten tien 
zegels van 110 d.: het 
ene normale, het andere 
met de aanduiding 
D/S20 voor grootver
bruikers. 

Duitsland 
Boekje van 10 m. 
Als aanvulling op het vo
rig jaar verschenen 
boekje met tien zegels 
van 110 pfennig (briefta
rief) gaf Deutsche Post 
AG op 22 januari een 
boekje uit met tien zegels 
van 100 pfennig. De ze
gel in het boekje beeldt 
riet standbeeld van het 
duo GoetheSchiller te 
Weimar af. De bewuste 
verscheen overigens al 
vorig jaar, op 28 augus
tus; toen ging het echter 
om vierzi|dig getande 
exemplaren, terwijl die 

SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ, 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Het Braziliaanse boekje, om het te vouwen moet de strip in het mid
den verwijderd worden [retire a fira para dobror) 

in het boekje aan de bo
ven of onderzijde onge
tand zijn. 
De boekjes zijn verpakt 
in zogenaamde blisters' 
van 50 stuks. Elk vijftigste 
boekje heeft een re 
telblokje. 

1 

10 PostwertMicfien zu 100 Pf 
^ Vetkaufsprets 10 DM 

m^m ^ 
Deutsche Posi AG Sr 4 ( f H 

Voorzijde van het nieuwe Duitse 
automaatboekje: het monument 
van de beide dichters is ook op 
de voorzijde afgebeeld 

G^oo^Brit1annië 
Animal Kingdom 
Vanaf 2 februari ver
kocht de Britse postdienst 
een boekje met reclame 
vooreen 15daagse va
kantiereis naar Florida, 
om door het nieuwe Ani
mal Kingdom von Walt 
Disney (open vanaf mei) 
te bezoeken. Er kan ook 
weer naar hartelust ge
krast worden: op de ach
terzijde kan een reisje 

werp van de eerste Eliza
bethzegels en de kro
ningszegels. Ook andere 
ontwerpen van Dorothy 
Wilding worden erin af
gebeeld. De vier zegel
velletjes hebben de vol
gende samenstelling: 
vel 1: 
negenmaal 26 p. (op de 
velrand een foto van ko
ningin Elizabeth); 
vel 2: zesmaal 20 p. (op 
de velrand een foto van 
ontwerper Edmund Du
lac); 
vel 3: viermaal 20 p/ , 
tweemaal 26 p. en twee
maal 37 p. (op velrand 
een krantenvoorpagina 
met een foto van de ko
ninklijke familie); 
vel 4: driemaal 26 p. en 
driemaal 37 p. (op de 
velrand details van de 
kroningszegels en Dulacs 
Elizabeth). 
Elders in dit blad vindt u 
meer informatie over dit 
boekje én over stamp 
Show 2000. 

Meer grootformaat

boekjes 

rwiN 
AN ADVENTURE 

HOLIDAY T O 

ANIMAL 
1 KINGDOM 

| ( éW$i^^ \^ r ld . Resort 

^ f \ First 
11 I Class 

JLV/ Stamps 

^^■ii|||)^^H 
Royal Mail 

1 ■■ 
De inhoud van het Britse Walt Disneyboekje bestaat uit de tien eer
stekloszegels (26 p.) 

naar het pretpark ver

borgen zitten... 

The Stamp Show 2000 
Het eerste van drie groot
formaat boekjes ter 
meerdere eer en glorie 
van de in mei 2000 te 
houden Stamp Show 
2000 verscheen op 10 
maart. Het boekwerk kost 
£ 7.49 en heeft als titel 
The Definitive Portrait. 
Engelondverzamelaars 
kunnen hun hart opha
len. Het boekje bevat ze
gels met het befaamde 
Wildingportret uit de ia
ren vijftig, nu uiteraard 
met decimale waarden: 
20, 26 en 37 p. 
Het boekje vertelt in 
woord en beeld het com
plete verhaal van het ont

Er verschijnt dit jaar 
om precies te zijn op 13 
oktober  overigens nog 
een tweede grootfor
maatboekje. Het ver
schijnt naar aanleiding 
van het vijftigste sterfjaar 
van Sir Malcolm Camp
bell en het staat in het te
ken van het thema 'snel
heid'. Een tweede ten
toonstellingsboekje komt 
in 1999. 

Hongkong 
Jaar van de tijger 
Het Hongkong onder En
gels beheer kon bogen op 
een aardige boekjeshisto
rie: tot 1 juli van het vorig 
jaar verschenen er in to
taal 47 postzegelboekjes. 
Op 4 januari zette het 
Chinese Hongkong deze 

traditie voort: er versche
nen twee boekjes met 
postzegels ter gelegen
heid van het jaar van de 
tijger. 

Ierland 
Wensen 
Het postzegeljaar begon 
in Ierland op 26 januari 
met de uitgifte van een 
speciale /.ovezegel en 
drie andere wenszegels. 
Er hoorde ook een boek
je bij. Dot boekje bevat 
twee velletjes van elk vier 
zegels van 32 p. De prijs 
komt dus op £ 2.56. 
De zegelafoeeldingen 
zijn geïinspireerd op de 
bekende 'Liefde is...'
plaatjes, die in kranten 
en tijdschriften over de 
gehele wereld te zien 
zijn. 

Voorzijde van het Ierse wensze
Doekje gelbo 

Korea (Zuid) 
Paddestoelen 
Op 21 juli 1997 ver
schenen in ZuidKorea 
vier postzegels met af
beeldingen van giftige 
paddestoelen. In Korea 
kunnen meer dan 1.100 
soorten paddestoelen 
worden aangetroffen: 
8.7% daarvan is giftig. 
Afgebeeld op de vier ze
gels zijn Inocybe fasti
giata, Panaeolus papi
ïionaceurs, Ramaria fla
va en Amanita muscaria 
De zegels van elk 150 w 
zijn ook in kleurige 
boekjes verkrijgbaar. Elk 
boek|e bevat een velletje 
van tien zegels. 

Tandheelkundigencon 
gres 
Van 5 tot en met 9 sep
tember werd in Seoul het 
85ste Wereldcongres 
van de Internationale Fe
deratie van Tandheel
kundigen gehouden, een 
club van moor liefst 
710.000 leden uit 140 
landen. Op de openings 
dag verscheen een post
zegel van 170 w. Ook 
deze zegel is weer in eer 
boekje (inhoud: tien 
exemplaren) verkrijg
baar. 
Een boekje met zegels 
van 170 w. verscheen 
niet eerder. Enige jaren 



kchterzijde van de laatste herdruk van het neushoomboek|e 

ang kwamen er hoofd-
lakelijk boekjes met ze-
)els van 150 w., het bin-
lenlandse brieftarief; dit 
arief is nu verhoogd 
laar 170 w. 

'.euwfeest opening haven 
Dp 1 oktober v/as het 
)recies een eeuv/ gele
ien dat de in het zuid-
/esten van Korea gele
ien hoven van Mokpo 
leopend v/erd. Of-
choon de stad Mokpo 
net zijn 260.000 inwo-
lers relatief klein is, 
/erd hij in de jaren der-
g beroemd door het 
ed 'De tranen van Mok-
•o'. Korea droeg toen 
iet juk van de Japanse 
iverheersingi en dit lied 
ymboliseerde het verzet, 
en boekje met tien ze-
|els van 170 w (met een 
leeld van de oude haven 
n een notenbalk) ver-
cheen op 1 oktober. 

'euwfeest Soongsil Aca-
lemie 
)p 10 oktober markeer-
e een postzegel van 
70 v/. het eeuwfeest 
an de Soongsil 
laqwon, een academie 
ie Dekend is vanwege 
ijn moderne ideeën 
ver opvoeding. De ge-
chiedenis ervan begon 
iet de oprichting van de 
bongsil School aoor 
en Amerikaanse missio-
aris; dat was nog in Py-
ngyang. Sinds 1954 is 
e Academie in Seoul 
evestigd. 

\an 
loemen 
)p 12 februari gaf de 
ostdienst van het eiland 
\an een automaatboek-
j uit met vier bloemen-
egels ('roos') van 25 p. 
'e prijs van het boekje 
edraagtdusE 1.-. 

let leven in de zee 
uim een maand later, 
p 14 maart, volgde een 
rootformaatboekje dat 
iet postzegels, beelden 
T tekst aandacht be-
eedt aan het leven in de 
ateren rondom het ei-
ind Man. De uitgifte 
aat ook in het teken van 
et Jaar van de Oceaan. 

De prijs van het boekje 
komt op £ 3.92. 

Nicaraqua 
Nieuw boekjeslandl 
Tot nu toe waren er in 
het Midden-Amerikaan
se land Nicaragua geen 
postzegelboekjes. Daar 
is, zo blijkt nu, vorig jaar 
een eind aan gekomen. 
Op 6 januari en op 24 
februari verschenen er 
boekjes met zelfklevende 
postzegels. Allereerst 
een boekje met negen 
postzegels van 3.00 c. 
met een afbeelding van 
Violeta Chamarro en 
vervolgens een met 
twaolrzegels van 7.50 c. 
Het thema van deze ze
gels is de zestigste ver
jaardag van het natio
naal plan voor de jeugd. 
Op de zegels staat dan 
ook een kindertekening 
afgebeeld. 

Noorwegen 
Kerstboekjes op fosfor-
papier 
Door een vergissing van 
de Nederlandse firma 
Enschedé zijn tussen de 
80 en 100 duizend van 
de 1.7 miljoen Noorse 
kerstboekjes van het af
gelopen jaar gedrukt op 
rosforescerend papier. 

Slovenië 
Kerst/Nieuwjaar 
In het jonge oiovenië 
worden al sinds eind 
1994 postzegelboekjes 
met kerst- en nieuwjaars-
zegel uitgegeven. Ook 
eind vorig jaar versche
nen ze: op 18 november 
kwam er een boekje met 
drie kerstzegels van 
90 s. (kerstkribbe) en vijf 
nieuwjaarszegels van 
14 s. (kinderen, kijkend 
naar vogels in be
sneeuwde bomen). 

Slowakije 
Dag van de Postzegel 
Op 18 december gaf de 
Slowaakse post een post
zegel uit ter gelegenheid 
van de Dag van de Post
zegel. De zegel was ook 
verkrijgbaar in een 
boekje dat 36 k. kost. 

Vijfjaar republiek 
Op 1 januari bestond de 

Slowaakse republiek vijf 
jaar. Om dit eerste lus
trum te herdenken ver
scheen op deze datum 
een speciale postzegel 
van 4 k. Tien van deze 
zegels vormen de inhoud 
van een postzegelboek-
|e. Het gaat om nummer 
21 van dit jonge land. 

Later dit jaar 
Er staan in Slowakije 
voor de rest van dit jaar 
nog vijf boekjes op het 
programma. Op 3 maart 
verschijnt er een met 
paaszegels van 3 k. Op 
1 juni volgteen boekje 
met zegeß van 3 k., die 
de jeugdcentra als on
derwerp. Vervolgens 
komt op 5 juni 'Ékotop-
film' (4 k.) en op 3 no
vember 'Kerstmis' (3 k.). 
De hiervoor genoemde 
boekjes bevatten steeds 
tien postzegels. 
Op 18 december tenslot
te komt er weer ;een 
boekje met zeqels ter qe-
legeriheidvandeDag^ 
van de Postzegel. Het 
gaat dan vermoedelijk 
om negen zegels van 
4 k. 

Thailand 
Eerste halfjaar 1998 
In 1980 begon Thailand 
met de uitgifte van de 
boekjes met veldelen als 
inhoud. De laatste jaren 
zijn het voornamelijk 
boekjes met vijf postze
gels van 2 b. Het totale 
aantal uitgegeven boek
jes nadert de 300! Tot en 
met juni verschijnen de 
volgende boekjes, alle 
met een inhoud van vijf 
zegels van 2 b.: 

/ O januari. 
Dag van het Kind (vier 
thema's: tekeningen van 
gehandicaptensport, 
vliegerwecistrijd, gym
nastiek en windsurfwed-
strijd); 
17 januari: 
20ste Tandheelkundig 
Congres; 
3 februari: 
50e verjaardag Vetera-
nendag; 
27 maart: 
Rode Kruis 1998 (afbeel
ding van koningin Siri-
kit); 
/ 3 april: 
Songkran-Dag (vroegere 
Thais Nieuwjaar); 
13 april: 
Wilde dieren {Felis viver-
rina, 'vissende kaf); 
15 april: 
50e verjaardag aero
nautische Thaise radio; 
/ O mei: 
Boeddhistische (Visakha-
puja) Dag; 

19 mei. 
75e sterfdag admiraal 
prins Abhakara Karti-
wongse; 
15 juni: 
Propaganda voor vor
ming en onderwijs. 

Uruguay 
La Construccion 
Onder de naam La 
Construccion gaf de 
postdienst van Uruguay 
op 29 december een 
boekje uit met drie post
zegels van 6 p. De uitgif
te is een eerbetoon aan 
de schilder Esteban Gari-
no, die voor de Universi
teit voor Sociale Weten
schappen een muurschil-
derin van 10 bij 2 meter 
vervaardigde, hiet is het 
vierde boekje van dit 
land. 

Zuid-Afrika 
Neushoorn 
In december van het af
gelopen jaar verscheen 
in Zuid-Afrika nog een 
herdruk van het boekje 
met de tien neushoornze
gels Net als de beide 
voorgaande drukken be

vindt zich op de voorzij
de een afbeelding van 
deze 'rhino'. De achter
zijde is anders: deze laat 
het beeldmerk zien van 
de Zuid-Afrikaanse 
Commissie voor de Men
senrechten. 
Een recent overzicht van 
de Zuid-Afrikaanse 
boekjesspecialist Jan de 
Jong leert dat dit de 
achtste en vermoedelijk 
laatste herdruk van het 
neushoornboekje betreft. 

—ril o -

Afgebeeld op het kaft|e is het 
monument met witte paarden, 
symbool van het instituut 

ALTERNATIEF VOOR DAG VAN DE 
POSTZEGEL: VORSTENHUIZEN 
Omdat de NVPH dit na
jaar een groot postzegel-
feest in Den Haag orga
niseert zijn er in 1998 
geen evenementen in het 
kader van de Dag van 
de Postzegel. Wie zou 
denken dat het Comité 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam - altijd bijzon
der actief en inventief bij 
het organiseren van de 
jaarlijkse Dag - nu bij de 
pakken zal neerzitten 
heeft het mis. Op 4, 5 en 
6 september wordt in het 
World Trade Center in 
de Maasstad de propa-
gondatentoonstelling Eu
ropese vorstenhuizen ge
houden Aanleiding is de 
uitgifte in 1898 van de 
zogenoemde Kronings
zegel, een emissie die de 
inhuldiging van koningin 
Wilhelmina destijds ex
tra glans gaf. 
Aan de expositie wordt 
meegewerkt door het PTT 
Museum, het Gemeente
archief van Rotterdam, 
het maandblad Vorsten, 
het Koningin Wilhelmina 
Fonds en de Bond. Bo
vendien laten de organi
satoren weten dat ze ook 
mogen rekenen op me
dewerking van vorsten
huizen. 

Op Europese vorstenhui
zen richten ruim zest 
handelaren een stand in. 
Op de expositie is ook 
Nederlands grootste 
dubbeltjeshoek en een 
grootse Oranjebeurs te 
vinden. De toegang tot 
de tentoonstelling is gra
tis. Er zal een bijzondere 
catalogus te koop zijn, 
waarvan de opbrengst 
geheel ten goede komt 
aan het Koningin Wilhel
mina Fonds. 
Informatie over Europese 
vorstenhuizen is verkrijg
baar op het adres Boter-
diep 7, 2904 ED Capelle 
aan den IJssel, telefoon 
010-4512925. 

Honderd |aar geleden, bii de 
troonsbestiiqing von de 18-|ari-
ge koningin NVllhelmina, werd 
deze zegel uitgegeven 



MUNT- POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

Dringend te koop gevraagd : 

Wij zijn op zoel« naar: 

Verzamelingen Nederlandse, buitenlandse en frankeergeldige postzegels. 
Verzamelingen munten en Nederlandse bankbiljetten. 

Postbus 7080, 3286 ZH Klaaswaal Tel: 0186 - 571366 Fax : 0186 - 571890 

Gratis prijslijsten van Nederlandse munten, bankbiljetten en postzegels. 
Naast onze aantrekkelijke prijzen hebben wij voor particulieren ook een spaarsysteem ! 

m 
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iELGROOTHANDEL SMITS PHILATELY 
W i j hebben een grote voorraad verzamelingen, partijen, dozen 

en restanten, alle zeer scherp geprijsd en ook zeer geschikt voor (semi) 
handelaren/v/ederverkopers, 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. 

1'- Ike 3 maanden geven v/ij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen, met ditmaal veel Nederland w.o. slempels en Engelse 
koloniën. 

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

Vraag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 
Smits Philately 
Socratesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 
Tel/fax: 055-3665543 
Internet http //www.worldonline nl/~smitphil 

Openingstijden: 
donderdag en vrijdag van 
11.00 uur tot 1'6.30 uur 
en volgens afspraak 
E-mail smitphiRö'worldonline nl 

FISCAALZEGELS 
Het snelst groeiend verzamelgebied van de filatelie? Fiscaalzegels 
worden nu door de FIP toegelaten op internationale tentoonstellingen. 
De vraag ernaar neemt snel toe! Wij houden veilingen met uitsluitend 
fiscaalzegels. Alle landen van Albanië tot Zoeloeland, met fiscaal-
zegels, proeven, documenten. Een fascinerend gebied! Gratis catalogi! 
We leveren ook een groot aantal handboeken op het gebied van be
lastingzegels. Maak kennis met de nieuwe catalogus Fiscaalzegels 
Benelux. Laat u opnemen op onze verzendlijst. 

J. BAREFOOT LTD 
P.O. BOX 8 YORK Y037GL ENGLAND 

telefoon 00441904654241 faxnr. 00441904656906 

Internationale 
Filatelistische 
Beurs 

(ingericht door de Belgische Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren) 

Deelname van Belgische en buitenlandse 
Posterijen 

Voorverkopen: 75ste verjaardag B.B.K.P.H. -
75ste verjaardag SABENA - reeks vier zegels 
"Natuur " - gezamenlijke uitgifte met Franse 

Posterijen (René Margritte). 

Frans-Belgische Maximafiele Tentoonstelling 
,( i i 

-1 
Ti lUllilHa-

Tentoonstellingspark (Heizel) - Paleis 10 - BRUSSEL - België 

vrijdag 
zaterdag 
zondag 

17 april 
18 april 
19 april 

van 12 u. tot 18 u. 
van 10 u. tot 18 u. 
van 10 u. tot 18 u. 

toegang gratis 

Voor alle inlichtingen : B.B.K.P.H. Centrumgalerij 343 
B-1000 Brussel Tel.: 00 32 2 223.00.86 - Fax: 00 32 2 223.25.07 

http://www.worldonline


Heeft u het al gehoord? 
Importa geeft onderdak aan 
PTT Verzamelsets, Telebrief en Ecubrief 
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VERZAMELSETS 

TELEBRIEF 

• kunstlederen 4-ringsband 
• formaat album 246 x 366 mm 
• goudkleurige metalen hoeken 
• formaat bladen 210 x 345 mm 
• 5 weekmakervrije bladen 
• 5 zwarte schutbladen 

inds ook de Nederlandse PTT Verzamelsets en Telebrieven uitgeeft, 
; de rage van het verzamelen van Telecards echt goed los gebarsten. 
^andaar dat Importa speciaal voor deze verzamelaars sublieme 
Ibums produceert, waarin deze fraaie uitgiften op een overzichtelijke 
n veilige manier opgeborgen kunnen worden. De verzamelingen 
omen mooi uit in de transparante, weekmakervrije bladen. Ook de zwarte schutbladen van een zware 
lapiersoort maken het tot een fraai geheel. De blauwe of wijnrode band is voorzien van goudkleurige 
\etalen hoeken en garandeert een perfecte presentatie van uw verzameling. De albums worden geleverd 
iet een beschermcassette in bijpassende kleur. 

Deze serie bestaat uit: 
Verzamelsets album incl. cassette 
Telebrief album incl. cassette 
Ecubrief album incl. cassette 

ƒ 49,50 
ƒ 49,50 
ƒ 49,50 

Sets van 5 bladen en 5 zwarte schutbladen ƒ 8,50 DE KROON OP UW VERZAMELING 

00 wifti^^f'e^ tmta. é^ aßlm^ß'f^mß^j / 

mporta B.V. Postbus 301, 5400 AH Uden Tel. 0413-265973 Fax 0413-266720 

file:///etalen
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HË!: 

Londeli ke secretariaten: 
«W.J .H . Avis, Hoefblod 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
ferferafte I.V. Philatelica: Zwaord-
vegersgaardel30,2542THDen 
Hoog, ©070-3663465. 
De Globes. J. v.d. Velde, Comman
deursweg 40,6721TZ Bennekom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwoort, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
Af/PI^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ®072-
5157889. 
Almelo: 
Hm, B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
ym Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Haydnpiontsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aon den Rijn: 
um, P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
JVl'Pi/;D.vanWijgerden,Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,®0183-
441655. 
Amersfoort: 
PNmerj/oort; ede Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
ylPf'De/fe;';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; mw. A.P. Hesse-
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«W;M.M.Kleij,HayavanSome-
renloan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelka; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
/ll''DeP/j//ote//s/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 

- Haarlem, ©023-5262028. 

MSMR/öte//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatek, F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
/y'S/o;üü/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: 
BPC'Verzamel-ze'ISVBI; Wen^^ 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
/VI'/>p.Breimer,Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
FV 'De Globe'; E.C,.Kampmeier, 
Heliosstraat 24,7321 EC Apel
doorn, ©055-3668893. 
Appingedom: 
PV Appingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dom, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
WPIfJ.E.Huiskes, Winschoten-
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
fV'DeG/oÄe'iG.A.Macrander, 
Sleedoornloon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
l'l'Pl'/lssen; H.Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baorn: 
P;'Boom;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaelaan 93,3741 EK Baorn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Borneveld: 
fV'DeG/oÄe';mw.M.M.A.Mein-
ders-Schimmel, Do Costostroot 16, 
3771ZBBarneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
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ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend dan dit formulier 
aan mevr. E. Braokensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaas. 

Floats: 

Vereniging: 

Contoctpersoon: 

Adres: 

fV'De//o Dos/'; T. van Esch,Ura-
naslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/l''De6/oAe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPCBeverwijh, Th. Erkomps, Be-
neluxloon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
fl''tfe//'os/meflt';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
FVDe Maasdorpen; A.J.M. Gooren, 
Op de Smelen 38,5863 BN Blit
terswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Gies-
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
A/fPl^ S.Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
«l'Pl';H.J.Veltkamp,Goüdenre-
genstraot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
iVI^PU.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PHl'Boxmeere.o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
mU.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-V/estvoorne, 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstroat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; Lk van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/T'De6/o6e';C.W.Stolk,Ruygen-
bbsweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bassum: 
«/Y'Del'erzome/oor'iO.Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bassum, 
©035-6933132. 

Costricum: 
PI'Cosfr/fum; D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, , 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Faossen, 
Orionstraat27,7782REDeKrim, 
©0524-571889. 

Dalfsen: 
/l'P/i//ote/;co;J.Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LXNieuw-

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

CORRECTIES VOOR DEZE RUBRIEK MOETEN WORDEN 
DOORGEGEVEN AAN DE SAMENSTELSTER (ZIE BON) ! 

leusen. 
Delden: 
PCDeldea, H. Verschuuren, Longe-
stroot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WDe//i;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfznl: 
PrDe five/'; P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
WJ/Pl̂ G-J. von Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PrDeZege/oors'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
PV'De 6/oie';A.Stegeman, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
P/'De 6/o6e'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg34E, 7091HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
/y 'De 6/oie';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
/T'De 6/oie'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 

Dordrecht: 
H'Pl'Dori/fec/?»; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DP/'De Pos te r ' ; J.i. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
Pl'Draf/i/en;J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Oranten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Drenten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/i;/ofron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
fV'DeG/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort : 
Pl''DeG/o6e';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PA/Z./er.ff/nW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144 ^t^U"/ J "UU 1 11. 
Edam/Volendom: 
Pl'.'fropos/';LP.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
/V'De6/oie';G.Radstaat,Paul 

Gabrieistraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klondermon, Beotrix-
stroatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCE, C.Loch, Jon van Eyckgrocht 
191,5645TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/i///ipsPl^M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
/Y'De6/o6e';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'PMo/e/(co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IV Philatelica, J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
/l'P/i;/o/e//fo;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
t P C ; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
WI'Pl';mw.M.L.Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
VVPV'DePhilatelist';^.m.wn 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
fV6oeree/0verMlltee;drsS. 
Bangmo, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
fl''Defieve/on(/en';J.A.Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi&Eemland: 
NI 'PP.M. van der Spoel, Hön-
dellaon 6,1272 EE Huizen, 
©035-5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WI'6oü(/fl;mw.E.J. Dekker-var 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Goudo, ©0182-
518549. 
's-Grovenhage: 
HP/)l^LH.J.Oosterloo,DeHoogh 
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-572270? t̂̂ U# 1 Ji LLI ML. 
Philatelica Den Haag A.F. van Ro 
vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De/f™g';L.H.Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 



Zoetermeer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 
^an Haarlem, Van Slingelondt-
plantsoen12,2253WTVoorscho-
len. 
Pri'rerfestem'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
FV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
jeest, Zwedenburg 254,2591 BM 
)en Haag, ©070-3473547. 
Sroningen: 
WPhilatelica; D. Roosjen, Mezen-
aan 13,9753 HX Haren (GR), 
2)050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
[entrum, Emmastraat 5,9722 EW 
3rcningen,&050-5018234. 

Haarlem: 
WPV, F. van Schaik, Maasstraat 
)51,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
VP/i//otefeo;H.J. Hooning, Hal-
)ertsmastraat 48,2035 CH Haar-
em, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
(oeiemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
'laarlemmermeer: 
'V Philatelica; mw. I.E. van Rhe-
len, Klnlozen39,2151XBNieuw-
fe^^ep,©0252-675215. 
'lallweg-Zwanenburg: 
W I M ; J.C. van der Bijl, Hout-
iikstraot 9,1165 LL Halfweg, 
D020-4974024. 
'larderwijk: 
"V Hardery/ijk en Omstreken; W.C. 
Villemse, Bosboom Tousscinstr. 5, 
1842 ZZ Harderwijk, ©0341-
113653. 
iardinxveld: 
'^'DeP/i//o/e//s/';D.Kanning, 
;erardDoustraat7,3272XE 
lordinxveld. 
heemskerk: 
'fWeemsbr/tiH.W.vonZon, 
rankrijklaan59,1966VC 
leemskerk, ©0251-233894. 
{eerenveen: 
'V Heerenveen; M. Blaouw, Tjep-
;emastraat 32.8441 CE Heeren-
een, ©0513-626579. 
leerhugowaard: 
'HV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
olkers, Bloemaertlaan 11,1701 
'H Heerhugowaard, ©072-
1715665. 
leerlen: 
'VHeerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
ing-Grens, postbus 237,6400 AE 
leerlen, ©045-5717790. 
leeze: 
'ilatelie Heeze; i. van der Linden, 
tlas42,5591PKHeeze. 
len Helder: 
V Den M e / ; LCh. Werst, Linie-
feg 13,1783 BA Den Helder, 
D0223-612544. 
lellevoetsluis: 
V Philatelica, G.A. van Dongen, 
lerordvanderDussenstr. 13, 
223 RGHellevoetsluis, ©0181-
12768. 
lelmond: 
'. V. 'De Helm, Helmond en Om-
treken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
5,5706 U Helmond, ©0492-
26825. 
V/'^/ye/mond;j.Neggers,Van't 
offstraat 4,5707 ES Helmond, 

©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambttchtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassoustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/7'De 6/oie'; H.Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Book. 
Hengelo (0 ) : 
NVPV, 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 r f i W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
A/W;F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javoloan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
///"/iZ/a/e/icfl; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHooaezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPV Afd V/est-Frieslané,i.llA. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i;/o/efeo;J.G.Fidder,Gallé-
stroat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatwijk/Rijnsburff, J.F. de Gier, 
Saiiënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrode: 
f/f/'l^B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroat 26,6466 JH Kerk
rode, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/i^"/foil;/eufll;e';H.J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzond: 
/l'/'/i;/o/e//fo;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica, S. Ligthort, Anno 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 

NVPV, H. Steygerwalt, Voorwoorts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
/^P/i;7o/e//:fl;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV, P.H.J. Frankhuizen, G. 
Kosteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.Af./'.l'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
A//Pt^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
W r D e loupe'; mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
frDeG/oèe';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd18,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPVMaassluiT, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PA/to/elfraP.l'.; F. Hottinga, Jon 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PnVb/er/oni/'; R.J. Schoot, Lau
wersmeer 45,1447 IA Purme-
rend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cos. Van Tijn 8,268 U T Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. von Rume-
loerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'./'./V.;B.Wijhng,Spoorlaan29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.iA.H. 
Ooms, Eijken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
;i'P/i//otel;fo;J.M.G.vanMulle-
kom, Moandagsewetering 183, 
2211 Vïï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 

NVPV; P.J. van Boven, Eeckelho-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
W/'I^L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

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

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

Raalte: 
P^ffoofre; E. Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERaolte. 
Renkum/Heelsum: 
/T'De 6/o6e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
/V'fi/vero';H.M.P.Cuijpers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/y'De6/o4e';M.F.Bijl,Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
B>Rhenen: 
fV'De 6/oAe';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i;/fl/e//co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRodeiwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PVRoermond,l\\.i.mnüor\, Al
denhoven 38,6093 HC Heythuy-
sen, ©0475-495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica, mw. M. Schols-
Vlaordingerbroek, Morelgoord 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPhV, mw. N. Boeckhohz-Kooi-
mon. Louwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelier, J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PCMer(/om;J.Vellekoop,Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 

IV Philatelica, E. Tabak, Juliana 
von Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
NVPV, J. Freeke, Brookmonsdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070- , 
3995105. I 

Santpoort: 
Pl'Son/poortPl'S; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherloon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ H 
Sossenheim, ©0252-216740. wÊÊ 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
Wl'5c/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venloon 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
fy$/7/of(/e.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittord, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/irfefeo'; J. van Schaik, Ado-
mo van Scheltemastroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Groof, Dalle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwortier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosarium-
loon 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
FV'HetWatermerk';L\\.ieU 
der, Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderea, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. : ; 
Tiel: 
Postzegelclub Tiet, J.E. Schelling, ^ 
Gerestein23,4003GDTiel, 
©0344-614274. 5 
Tilburg: >" 
l/Pr7;/kg;W.F.M. Tukker, post- = 
bus 10020,5000 JA Tilburg, 2 
©013-5714417. £ 
TwGIltG* 
NVPV, E.i. Timmerman, Bode Erf- i QT 
weg 2,7582 RH Losser, ©053- l 3 l 
5382594. 

Uithoorn: 
/l̂ PA/Zo/ei/co; J.S.P. Drost, Coupe-
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ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«/P/lG.M.E.MélotteJenVelde-
slraat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
(yP/iU.vanderMeulen,Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,®030-
6662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstroat9,6369BVSini-

Varsseveld: 
/y 'De 6/oAe';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendoal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
loan 4,3904 KX Veenendoal, 
©0318-515062 
/Tfrimörlte/ ' ; H. Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendoal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. von Hot-
tum. De Sitterloon 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
/T'De6/o6e';mw.H.Vif.VI/olthuis-
Oosterwijk, V/ulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 

Venio: 
P.l'.Wol'en/o'iM.J.M.Gielen, 
FromboosstroDt 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Hermon de Monstroat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
WPl^W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlisslngen: 
W/ssmgsefl^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PrDe PMo/efo/'; A.W. van Folier, 
Bodweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Voikei-Uden: 
IV Phihtelicir, E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
WPl';F.W/.M.Niip,Bortoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
/l'PrDetonos/raor;J.A.M.von 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionastr.40,6707DGWagenin-
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL Kommingo, 
Spinozaloonl Dl,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 

Waubach: 
P/'lVoüi!)o:/)';E.P.Volent,Europo-
weg Zuid 195,6374 KKLond-
groot, ©045-5314376. 
Weert: 
R/o/e//co Weert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, ireneloon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. von Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
/K/'/i//ote/;fo;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen-
dool. 
Wieringen: 
/ ^PA/Wco; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l'/'/i;/o/elicfl;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWorffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; ̂ .U. Cornelissen, 
Luxemburgloon 34,3446 AJ 
Woerden ©0348-423035. 
Woudenberg: 

IVPl '̂Onrfer (/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/T'De 6/oie';J.H.G. Gosselink, 
Morgrietstr. 11,6602 CN Wijchen. 
Wijic bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bokker-Bokker, 
Nobelstroot 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJssel- en Lekstreek: 
/y;Vsse/-Ätetoreellr;wnd.A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 [A Rotter
dam, ©010-4553069. 
IJsselhom: 
Pr/7sse//iom';J.Tiesnitsch,Ko-
terhoek 17,8332 SW Steenwijk, 
©0521-514140. 

Zaanstad: 
H'ZPrOe Post/ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica, D. Frooij, Rem-
brondtstrootlO, 1506LTZoan-
dom,©075-6171267. 
Zeewoide: 
PVIeewolde;?.i. Bom, Schouw 
517,8232HALelystod,®0320-
236800. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 

Zetten: 
/T'DeG/oie'imw.H.W.vonln-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroot 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstroot 23,6903 ü Zeve-
noor, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu-
tel, Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P. I'. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburohout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica, H. Nijlond, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; W. Beer-
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrecht e.o.; T.G. Baan, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Contact Schept Kracht 
Vereniging opgericht in 1926 

verzorgt landelijke rondzendingen 
voor gevorderde filatelisten 

met de volgende secties: 

NOG zegels/FDC's, 
NOG post(waarde)stukken 

en afstempelingen, 
West-Europa, Oost-Europa, 

voorm. Britse geb., Voorm. Franse geb., 
Latijns-Amerika, USA, Azië/Afrika 

CsK streeft er naar kwaliteitsbewuste ver
zamelaars en inzenders van dienst te zijn inet 
gerichte zendingen. 

Contributie ƒ 20,-, provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

Personen, die lid wensen te worden, als aan
vulling op het plaatselijk of regionale ruilver-
keer kunnen een brochure aanvragen bij de 
secretaris: dhr. B. K. Okma, Oostergo 6, 
8302 LK Emmeloord; 0527-615129 

postzegelveilingen vof 
Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenboschi 
Telefoon 073-6 12 20 33 
Telefax 073-6 13 67 39 

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

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

/ . / . 



<^^ ENIGE KENNISGEVING ^^> 

SUPER OPEN DAGEN Frankpost "Ambacht" 
Telefoon 078-6818074 Showroom: Veersedijk 59, Hendrik Ido Ambacht 

• Dinsdag 17 maart van 10.00 tot 17.00 uur 
• Woensdag 18 maart van 10.00 tot 17.00 uur 
• Donderdag 19 maart van 10.00 tot 17.00 uur 

•Vrijdag 20 maart van 10.00 tot 17.00 uur 
• Zaterdag 21 maart van 09.00 tot 16.00 uur 
• Vrijdag 10 april van 10.00 tot 17.00 uur 

Absolute TOP in aanbod: NIEUWE VOORRAAD is binnen 
De beste kilowaar, de goedkoopste stockboeken en het grootste aanbod f.d.e's, brieven, poststuk

ken, motiefseries en telefoonkaarten, alles naar hartewens los uit te zoeken. Meer dan 100.000 items 
voor slechts f 1,= per stuk! 

Stockboeken zonder merk: 
8 bladen f 5,= 

16 bladen f 10,= 
32 bladen f 19,50 

Alle kilowaar op land of gebied: 
100 gram, 250 gram of 500 gram 

1 Kg, 2,5 Kg of 5 Kg 
5 Kg baal, 9 Kg baal of 20 Kg baal 

Partijen en collecties van f 10,= tot f 1.000,= 
Een enorm assortiment nieuwe partijen die de collega's moedeloos achter laat. Laat uw kansen niet voorbij gaan. 

Meer dan 1.000 nieuwe partijen wachten op een nieuwe eigenaar! 

Raadpleeg uw vorige maandblad voor onze uitgebreide kilowaar prijslijst, bel, bestel of vraag vandaag nog de 
nieuwste prijslijst met alle aanbiedingen, partijen en collecties aan op 0161 - 45 37 55 of stuur een kaartje naar 

het kantoor van Frankpost B.V. aan de Alphensebaan 35, 5126 PR in Gilze. 
U l<unt altijd onze Showrooms in H.IAmbacht of Gilze bezoel<en die geopend zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 

10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur (Vraag de routebeschrijving, Ais^ tussen Rotterdam en Gorinchem) 

<i>« FRANKPOST »Kl> 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 18 apri l 1998 
haar 94e vei l ing 

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

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inlichtingen: 

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

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

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

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
* beleggings-adviezen 

Winkel Langestraat 59c 
1211 GW Hilversum 

Telefoon 035-6212931 
b.g.g. 035-5821927 

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
2-10 april en 10-18 mei 

Winkel geopend dinsdag, donderdag en 
zaterdag 9.00-17.00 uur 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL, U.S.A. 
met name de oudere 
zegels uitgebreid 
voorradig. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met vele 
betere en zeldzame zegels en 
series 

MOTIEFZEGELS grote voor
raad bloemen, dieren, ruimte
vaart, sport, enz. meest voor 
1975. 

Wij beoordelen betere en zeldzame zegels GRATIS 
voor u op kwaliteit en echtheid. 
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Postzegel Partijen Centrale 

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

1449 GRIEKENLAND in Leuchtturm.pfr/ongebr. F 200,00 
1875-1971. Een leuke beginverzameling. 

1452 SPANJE in 2 LINDNER-albums.vnI.pfr. F 150,00 
Collectie 1962-1972. 

1456 MALTA in insteekboek,vnl.pfr. F 500,00 
1937-1979. Waarbij blokken van 4 
Vrij kompleet. Hoge cataloguswaarde. 

1457 EUROPA in album,pfr/ongebr/gebr. F 250,00 
1870-1965. Waarbij Ierland,Spanje en Roemenië. 

1458 LUXEMBURG in map.pfr/ongebr/gebr. F 450,00 
1860/1968. Op albumbladen. 
een goed gevulde verz. met veel betere series. 

1459 MALTA in map,pfr/ongebr/gebr F 160,00 
Klein collectie op albumbladen. 1900-1968. 
Waarbij betere series. 

1460 ITALIë in map,pfr/ongebr/gebr. F 300,00 
+ Vaticaan. Op albumbladen. 
Waarbij betere series. 

1461 FRANKRIJK in map,pfr/ongebr/gebr. F 750,00 
Collectie op albumbladen 1853-1968. 
Waarbij betere series en zegels jaren 50. 

1463 BELGIè in goed gevuld DAVO-album,pfr/ongebr/gebr. F 675,00 
1857-1968. Met veel betere series 

1464 TSJECHO-SLOWAKIJE in Schaubeck-album,pfr/onge F 275,00 
1918-1968. Goed gevuld waarbij betere series. 

1465 JOEGO-SLAVIE in map,pfr/ongebr/gebr. F 210,00 
1918-1968. Op albumbladen. 
Waarbij veel jaren 50. 

1466 ZWITSERLAND in map,pfr/ongebr/gebr. F 270,00 
1862-1968 waarbij veel vijftiger jaren. 
Op albumbladen. 

1467 RUSLAND in map.vni.gebr. F 100,00 
Collectie op albumbladen waarbij veel klassiek. 
1864-1965. 

1469 OOSTENRIJK in map,pfr/ongebr/gebr F 775,00 
Collectie 1860-1967 op albumbladen 
Waarbij Luchtpost vogels xxx en andere betere 
series vijftiger jaren. 

1470 NOORWEGEN In map,pfr/ongebr/gebr. F 250,00 
1860-1967 op albumbladen. 
Waarbij veel jaren 50. 

1471 NEDERLAND in map. 
Collectie op albumbladen 1867-1967. 
Waarbij betere series. 

1472 WERELD in insteekboek,vnl.ongebr. 
Waarbij veel Azië. Meest 40/50-er jaren. 
Hoge catalogusviaarde. 

1473 ENGELAND In 7 albums,gebr. 
Waarbij Iets gebieden. 1850-1993. 

1474 ENGELSE KOLONIEN in 3 albums,vnl.ongebr. 
Langlopende series. Meest inkompleet (short sets) 

1475 ENGELAND in doos. 
FDC's + Maximumkaarten + Aerogrammen 
In 15 albums; ruim 550 stuks 

1476 ARABISCHE STATEN in insteekboek,pfr. 
Met veel motief. Cataloguswaarde ruim DM 6000,-

1478 M : PAARDEN in 2 albums,vnl.ongebr 
Ouder materiaal, waarbij betere zegels/series. 

1480 OOSTENRIJK In insteekboek,ongebr. 
Op albumbladen. Vijftiger jaren. 
Waarbij betere series en zegels. 

1482 FRANKRIJK in map,vnl.ongebr. 
Op albumbladen. ± 1919-1960. 
Met veel betere series/zegels. 
ZEER HOGE CATALOGUSWAARDE. 

1484 M: SPORT in doos. 

Meest oud materiaal in 6 albums. 
Vnl xx/xxx. Hoge cataloguswaarde. 
Iets diverse kwaliteit. 

1486 VERENIGD EUROPA in insteekboek,vnl.pfr. 
1956-1971 kompleet. Met veel extra's 

1487 NEDERLAND in luxe SAFE-album,vnl.pfr 
1961-1976 vrijwel kompleet. Incl. blokken 886/888 

1488 ZWITSERLAND in Davo-album,vnl.ongebr. 
1862-1963. 

1489 ITALIë in luxe Leichtturm-album,vnl.pfr. 
1945-1968. Hoge cataloguswaarde. 
Met veel betere series en zegels vijftiger jaren. 

1490 SPANJE in map,pfr. 
1492 ZWEDEN in album. 

Postzegelboekjes meest zeventiger jaren. ± 65 st. 

F 335,00 

F 250,00 

F 350,00 

F 350,00 

F 450,00 

F 175,00 

F 225,00 

F 285,00 

F 1 100,00 

F 530,00 

F 1.050,00 

F 340,00 

F 800,00 

F 300,00 

F 220,00 
F 165,00 



Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA den Haag 

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

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

Opnieuw kunnen wij meer dan 300 ÜIÊUÏÏÊ landenverzamelingen van F 100, tot F 6000, presenteren 
Een gedeelte hiervan ziet u in deze advertentie 

Tevens maken wij u er op attent dat wij voor diegenen die ons kantoor bezoeken meer 
dan ZES HONDERD, zeer aantrekkelijk geprijsde (van F 10, tot F 100,), kavels ('koopjes') 

in voorraad hebben die met op onze partijenlijst voorkonicn 

1493 WEST EUROPA in luxe LINDNERalbum F 210,00 
Blokken xxx Meest rond 1980 

1494 M JAARVHKINDin2insteekboeken F 230 00 
230 FDC's van vele verschillende landen 
Zéér hoge nieuwtjespnjs ' 

1495 NEDERLAND in 2 Lindneralbums F l 70000 
18641980 Cataloguswaarde ruim 7 000,

Tot 1940 vnl gebruikt,later veel postfns 
Waarbij Lp 12/13 gebr 

1497 WEST EUROPA in insteekboek,vnl pfr F 300 00 
Veel Scandinavië Vnl jaren 70 

1498 ISRAèL in luxe Lindneralbum,vnl pfr F 135,00 
19701979 MET TAP 

1499 JOEGOSLAVIE in 2 luxe Lindnerbanden,vnl pfr F 200,00 
19661980 Vrijwel kompleet Waarbij enkele K L B 

1501 FRANKRIJK in 2 luxe ündneralbums,vnl pfr F 450 00 
19601980 Vnjwel kompleet 

1503 M BLOEMEN in 12 insteekboeken,pfr/gebr F 2 600 00 
Uitgebreide collectie tot ± 1985 
Met veel kostbare en moeilijk te vinden kavels 

1504 OOSTENRIJK in Kabealbum,ongebr/gebr F 900,00 
+ iets gebieden 18501938 waarbij enkele senes 
jaren dertig + veel klassiek 

1505 WEST EUROPA in 4 albums,pfr F 575,00 
Blokken meest rond 1980 Hoge cataloguswaarde 

1506 ENGELSE KOLONIEN in msteekboek,pfr/ongebr F 575,00 
Waarbij veel betere zegels 
Zeer hoge cataloguswaarde 

1507 TRISTAN DA CUNHA in insteekboek,vnl pfr F 425 00 
1961 1994 vnjwel kompleet ff ± 5700 

1508 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,vnl pfr F 350,00 
Waarbij FIJI en Ghana hoge cataloguswaarde 
0 a doubletten 

1509 GIBRALTAR in insteekboek,pfr/ongebr/gebr F 300,00 
Stock Hoge cataloguswaarde Zeer geschikt voor 
handel en rondzending 

1510 MALTA pfr F 175,00 
19671980 op Leuctturmbladen 
Vnjwel kompleet 

1511 NOORWEGEN in insteekboek,vnl pfr 
19401995 + iets Finland wb betere senes 

1512 NOORWEGEN in SAFEalbum,vnl pfr 
1961 1987 vnjwel kompleet 

1513 ROEMENIE in 2 dikke insteekboeken.vnl gebr 
± 19001970 waarbij iets doubletten 
Met 0 a veel betere senes 

1516 AUSTRALIè in insteekboek 
Klassiek Vnl Gebr/ongebr Stock tot ± 1936 
Zéér hoge cataloguswaarde 

1517 WEST EUROPA in groot insteekboek,vnl gebr 
Wb betere zegels en senes o a Nederland, 
Noorwegen en Portugal 

1518 TURKIJE in map 
Veel klassiek in 4 oude rondzendboekjes 
Hoge cataloguswaarde 

1519 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek.vnl gebr 
Vnl oud Wb betere zegels Strait Settlements 
Hoge cataloguswaarde 

1521 ITALIè in insteekboek,vnl pfr 
Stock Meest Zestig, Zeventiger jaren 
Hoge cataloguswaarde 

1522 M RELIGIE in SAFEinsteekboek,vnl pfr 
Veel jaren 50 

1523 ZWITSERLAND in map.gebr 
19001975 wb betere series vufiiger jaren 

1524 ENGELSE GEBIEDEN in insteekboek,vnl pfr 
In Europa Collectie meest jaren 60/70 
Waarbij betere senes Hoge cataloguswaarde 

1525 VATIKAAN STAD in insteekboek pfr/gebr 
Waarbij blokken van 4 en betere senes 
Tot ±1980 

1527 ZUID AMERIKA in insteekboek,vnl gebr 
Veel klassiek Zéér hoge cataloguswaarde 

1528 NEDERLANDSE KOLONIEN in map,vnl gebr 
Tot ± 1960 Op stockkaarten wb doubletten 

1529 OOST EUROPA in map,pfr/ongebr/gebr 
Waarbij beter Rusland Iets doubletten 
Hoge cataloguswaarde 

F550 00 

F 355,00 

F 625,00 

F1500 00 

F 350,00 

F 100 00 

F 250,00 

F240 00 

F200 00 

F 140,00 

F 560,00 

F260 00 

F 450,00 

F 80,00 

F 17500 

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

****>i<**>K**>K>K**>i>********i>****ff INFORMATIEBON * * ♦ * * * * ♦ * * * * * ♦ * * * * * * * ♦ * ♦ * * * * ♦ 
Naam Telefoon 
Adres Postcode/Plaats 
Interessegebieden 

* * ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ * * ♦ * * ♦ * * * ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ * * * * * * ♦ * * * * * » ♦ * * * * * * * * * * * * * ♦ * ♦ * * * * * * * * * * ♦ * * * * * * * * * ♦ * * * * 

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

Opemngsüjden do/vr 09 0017 OOu, za 10 0016 00 u 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag en tegenover nr 48 
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Globalisering leidt tot 'kruis
bestuiving^ postegelproductie 
ENSCHEDÉ l£GT HET (EVEN) AF TEGEN WALSAII 
R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEN 

Vorige maand gebeurde er iets opmerkelijks: er verscheen een 

Nederlandse emissie die niet'm Haarlem, bij Enschedé, bleek 

te zijn gedrukt, maar bij het Engelse Walsall. Is de 'hof

leverancier' van PTT Post zijn monopolie nu definitief kwijt? 

uit de eerste groep. Tot de be
kendste drukkerijen van de 
eerste groep behoren behalve 
het Nederlandse bedrijf Joh. 
Enschedé Security Printers onder 
meer het Zwitserse Couruoisier, 
de Engelse drukkerijen Harris
on & Sons, Questa en De La Rue 
en de Oostenrijkse Staatsdruc
kerei. 

MACHTSVERHOUDINGEN 
Er bestonden vaak economi
sche relaties en bepaalde 
machtsverhoudingen (bij
voorbeeld in 'koloniale' zin) 
tussen deze twee groepen, 
waarbij verschuivingen in de 
verhoudingen een locale 
drukkerij soms wel een kans 
gaven, maar vaak ook niet. 
Zo werden de zegels van de 
Engelse koloniën vrijwel altijd 
gedrukt door drukkerijen in 
Groot-Brittannië. Als zulke ko
loniën onafhankelijk werden 
bleven hun postadministraties 
meestal gebruik maken van de 
diensten van de drukkerijen 
in het vroegere moederland, 
hoewel ook drukkerijen uit 
andere landen een kans kre
gen, bijvoorbeeld dankzij het 
netwerk van de Crown Agents. 
Slechts enkele grote landen 
uit de Britse invloedssfeer lie
ten hun zegels locaal druk
ken, zoals India, Pakistan en 
Zuid-Afrika. 
De drukorders voor de zegels 
van de Franse koloniën bleven 
ook na de onafhankelijkheid 
van deze gebieden groten
deels in handen van Franse 
drukkerijen. 
De Belgische koloniën Congo 
en Ruanda-Urundi werden 
bijna altijd voorzien van zegels 
die afkomstig waren uit niet-
Belgische drukkerijen. Hier 
was overduidelijk te zien hoe 
belangrijk het was om fleurige 
plaatjes van landschappen en 
flora en fauna te kunnen pro
duceren. Kennelijk beschikte 
de thematische filatelie over 

Hetvier-jaargeHidenboekje ging aan de 
neus van Joh £nsc/iec/é voorbij, het Britse 
Wo/so//ging met de order strijken 

Tl ot dusver kon de we
reld van de postzegeluit-
gevende landen grofweg 

in tweeën worden gedeeld. 
Aan de ene kant waren er de 
landen met een postzegelcon
sumptie die zó omvangrijk was 
dat een traditie van postzegel
productie in het eigen land 
het logische gevolg was, aan 
de andere kant waren er lan
den met een (meestal) zo be
perkt postzegelverbruik dat 

== het niet lonend was daarvoor 
^ een locale postzegeldrukkerij 
- in te richten - met alle eisen 
^ van beveiliging en verfijnde 
^ druktechnieken vandien. 
s Tot de eerste groep behoor-
ÏÏ; den binnen Europa landen als 
^ Nederland, Duitsland, Frank-
2 rijk, België, Denemarken, 
ï Noorwegen, Zweden, Finland 

en Groot-Brittannië, tot de 

goede connecties, buiten de 
nogal traditioneel ingestelde 
regeringsinstanties om. 
Van de Nederlandse overzee
se gebiedsdelen werd en 
wordt nog steeds alles gedrukt 
in Haarlem - een paar uitzon
deringen daargelaten. Over 
de gang van zaken in Neder-
lands-Indië en Indonesia heb 
ik al enkele jciren geleden be
richt. 
Dat er filatelistische agent
schappen zijn die de zorg voor 
de productie en distributie 
van de zegels van een groot 
aantal landen op zich nemen 
is niet iets van de laatste jaren. 
Al in de vorige eeuw werd de 
uitgifte van zegels van Latijns-
Amerikaanse staten in de Ver
enigde Staten geregeld en de 
druk ervan ondergebracht bij 
Amerikaanse bankbiljetten-
drukkerijen. 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
Los van de hiervoor genoem
de 'stabielere' verhoudingen 
waren er incidentele, extreme 
omstandigheden waarbij de 
postzegels niet in het land zelf 
werden gedrukt. Ik noem: 

- oorlog of naoorlogs herstel: 
voorbeelden van deze catego
rie zijn de Nederlandse emis
sie van Nederland 1944/46 
(NVPH-nummers 428 tot en 
met 442), gedrukt bij Bradbury 
Wilkinson; de Belgische emis
sie 'heraldieke leeuw met V' 
uit 1944 (OCB-nummers 674 
tot en met 689), gedrukt bij 

Waterlow and Sons en de Poolsf 
frankeerzegels van 13 septem 
ber 1944 in de typen 'staatswa 
pen' en 'gedenkteken Grun 
wald' (Michel-nummers 38: 
en 384), gedrukt bij Goznak ir 
Moskou 

2M tweede landen als Luxem-
" " burg, Liechtenstein, San Mari

no en IJsland. 
De postadministraties van de 
tweede groep maakten en ma
ken gebruik van drukkerijen 

De Poolse frankeerzegels van 13 september 1944 in de ty
pen 'staatswapen' en 'gedenkteken Grunwald' werden ge
drukt bij Goznak in Moskou 

• • • 1 De Britse zegel 
" " ' van 8 p. in het 

lype-Mochin 
werd in 1979 in 
verband met sta
kingen in Enge
land gedrukt 
door onze'Joh 
Enschedé in 
Haarlem 

- hevige arbeidsonrust, stakingen: 
een voorbeeld is de Engelse 
zegel van 8 p. in het type-Ma 
chin uit 1979 (Stanley Gib 
bons nummer X879), gedruk 
door Joh. Enschedé in Haarlem. 

- andere omstandigheden 
hiertoe reken ik omstandighe 
den die het land van uitgifte 
dwongen om zelf de produc 
tie van postzegels ter hand te 
nemen, respectievelijk ertoe 
brachten om zegels uit een an 
der land te betrekken. Voor 
beelden in deze categorie zijr 
Zuidelijk Rhodesië tijdens (er 
na) de Britse boycot Van 196^ 
(Michel-nummers 8 tot er 
met 23), toen er zegels wer 
den gedrukt en van opdruk 
ken voorzien bij Mardon Prin 
ters Ltd in Salisbury; de-Soeda 
nese zegels van 1941 (Michel 
nummers 89 tot en met 103) 
die werden gedrukt door he 
Security Printing Office in Nasil 
(India) en zegels van Surina 
me en Curasao die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Ne 
derlands-Indië werden ge 
drukt door G. Kolff. 

NIEUWE TRENDS 
Zo nu en dan worden zegel; 
van landen die per traditie 
over een eigen postwaarden 
productiebedrijf beschikker 
op uitbestedingsbasis door an 
dere drukkerijen vervaardigd 
Het kan dan gaan om: 

Gemeenschappelijke herdenkinger, 
zoals de emissies van Polen er 

Duitsland uit 199; 
ter herdenking 
van de Slag bi 
Legnica (gedruk 
in Duitsland) er 
die van Polen er 
Israël uit 199' 
('Ghetto V 
Warschau', ge 
drukt bij staats 
drukkerij Hakiryi 
in Israël). 

Tekort schietend 
techniek zoals he 
(net) niet kunner 
voldoen aan be 
paalde druktech 
nische eisen. Eer 
voorbeeld zijn d< 
Zweedse blokje 



lit de periode 1979 tot en met 
983 (rococo, automobielge-
chiedenis, filmindustrie, 
irchideeen en muziek), alle 
1 een combinatie van plaat-
n rasterdiepdruk door Joh. 
'.nschedé in Haarlem gedrukt. 
)e Zweedse PTTKirukkerij in 
Lista was gespecialiseerd in 
laatdruk en liet de raster-
iepdrukemissies in de regel 
oor Harrison and Sons verzor-
en. 
len ander voorbeeld is van 
eel recente datum en heeft 
etrekking op de Belgische 
elfklevende zegels van de-
ember 1997, die ook door 
oh. Enschedé in Haarlem wer
en gedrukt. Hier was het de 
ilitvorm' (de gestanste 'tan
ing) die de Belgen deed uit-
djken; in Mechelen kon die 
nog) niet worden aange-
racht. Nog een ander curieus 
oorbeeld heeft betrekking op 
e eveneens in december 
997 verschenen Belgische 
olzegels van 15 f. (uit de 
eeks 'vogeltjes'), die welis
waar in Mechelen werd ge
rukt, maar waarvan de rug-
ummering werd aange-
iracht in Haarlem! 

UROPESE UNIE 
k'U'ckkelijk nieuw is de om-
tandigheid dat met de verwe-
enlijßng van de Europese 
Jnie het 'monopolie' van lo-
ale leverantie, respectievelijk 
ienstverlening wordt open-
egooid. Voortaan is openba-
e aanbesteding verplicht; 
impel gezegd: waar krijgt een 
'pdrachtgever het beste pro-
uct voor een zo laag mogelij-
e prijs? 
'.en begin van deze nieuwe 
'erkwijze was al zichtbaar bij 
e Engelse Royal Mail, die Joh. 
'nschedé al sinds 1993 laat 
leedraaien bij de productie 
an Engelse postzegels. Het-

'Jammer, maar zoiets kan nu een
maal gebeuren, ' zegt Arie Piet, di
recteur van/oA. Enschedé Stamps bv 
in Haarlem als we hem vragen wat 
hij vindt van het 'missen' van de 
'vier^aargetijden'-order. 
'Het lag enigszins ingewikkeld met 
die opdracht, ' vertelt hij. 'We had
den het in de periode waarin we de 
zegels zouden moeten produceren 
bijzonder druk, maar ik moet er 
eerlijk bij zeggen dat dat een ne-
venoverweging is. De levertijd van 
de bewuste emissie stond weliswaar 
onder druk, maar dat was een pro
bleem dat wei op te lossen zou zijn 
geweest.' 

Dat de PTT-order naar Engeland 
ging is volgens Piet zuiver een 
kwestie van prijs en kwaliteit. 'Daar 
gaat het trouwens vrijwel altijd om, ' 
voegt hij er aan toe. 'En laten we 
wel wezen: PTT Post heeft het vol
ste recht om zich op de markt te 
oriënteren; dat valt gewoon onder 
de spelregels van de normale con-

Voorbeelden van zegels van Suriname en 
Curasao die tijdens de Tweede Wereld
oorlog door G. Kolff'm Nederlands-Indië 
werden gedrukt 

zelfde geldt voor het aanbeste
den van het papier voor de 
Belgische postzegels; bij onze 
Zuiderburen wordt daartoe 
elk jaar opnieuw een openba
re inschrijvingen gehouden. 
Het systeem van de vrije (re) 
mededinging zorgt ervoor dat 
de markt voor drukkerijen die 
kunnen bogen op een techno
logische voorsprong geheel 
open komt te liggen. Aan de 
ene kant is er een grotere sa
menwerking tussen de postze
geldrukkerijen (zie het voor
beeld van Haarlem en Meche
len), maar tegelijkertijd is de 
onderlinge concurrentie ook 
verhevigd. De situatie in Ne
derland, waar de 'nationale 
postzegel' al ruim 125 jaar 
wordt gedrukt bij Joh. Enschedé 
in Haarlem, lijkt nu ingrij
pend te gaan veranderen. Dat 
mag althans worden opge
maakt uit het feit dat er nu 
een Nederlands postzegel
boekje - overigens het eerste 
in jaren - in Engeland is ge
drukt, namelijk bij Walsall Se
curity Printers. Enschedé viste 
daarmee achter het net, en 
dat was des te vreemder om

dat JESP enkele jaren terug 
nu juist een heel moderne 
postzegelboekjesmachine had 
aangeschaft. Met die machine 
werd op de wereldmarkt volop 
reclame maakte, met als ge
volg dat het Haarlemse bedrijf 
ook menige boekjesopdracht 
in de wacht wist te slepen. 

TOT SLOT 
Is het voorgaande alleen in 
technisch opzicht van belang? 
Nee, zeker niet. Net zo goed 
als postzegels kunnen worden 
verzameld en bestudeerd per 
land, landengroep of thema 
kan er ook veel plezier wor
den ontleend aan een collec
tie die is ingedeeld naar druk
kerijen. Zo is het in ieder geval 
met mijn collectie: afgezien 
van een paar verzamelingen 
per land of per emissie is het 
gros van mijn zegels inge
deeld naar drukkerij, respec
tievelijk naar de gebruikte 
druktechnieken. 
Zo'n dertig jaar zijn de grote 
catalogi gestopt met het ver
melden van de namen van de 

POST 

1 9 6 3 - W S P - 1989 
After 25 years of stamp 

production for over 60 overseas 
governments Walsall Security 

Printers are proud to have been 
asked by ttie British Post Office 
to produce Definitive Postage 

Stamps 

To commemorate this event we 
have produced a Postcard 

featuring an enlarged 
reproduction of the stamps 

taken from the original artwork 
designs used by Walsall Security 

Printers 

drukkerijen die voor de pro
ductie van de zegels van de 
laatste drie decennia zijn inge
schakeld en postzegeltijd
schriften als Mijn Stokpaardje 
deden alweer geruime tijd ge
leden hetzelfde. Dit betekent 
dat verzamelaars die hun ver
zameling naar drukkerij wil
len indelen geheel zijn aange
wezen op eigen research. 
Dit artikel kan voor filatelisten 
een eerste aanzet zijn om een 
begin te maken met het op 
deze wijze verzamelen. Com
pleetheid speelt daarbij geen 
overheersende rol; het kan al 
veel voldoening geven om aan 
de hand van voorbeeldzegels 
de ontwikkeling van de druk
kerijen en drukmethodes in 
beeld te brengen. 'Philatelie' 
zal trachten in de komende 
tijd aandacht te besteden aan 
die ontwikkeling. Als eerste 
drukkerij - en dat is gezien de 
uitbesteding van het vier-jaar-
getijdenboekje niet zo vreemd 
- komt Walsall Security Printers 
Ltd uit Walsall (Groot-Brittan-
nië) aan de beurt. 

Üats?»^ 

Ane Piet: 'Onze verstandhouding met 
PTT Post is uitstekend' 

andhouding met 
d' 

currentie. Kijk naar ons bedrijf zelf: 
wij leveren aan een kleine zeventig 
landen, en we concurreren dus ook 
zelf heftig op die markt. Je zou kun
nen zeggen dat we nu eens een koek
je van eigen deeg hebben gekregen. ' 
Piet verklaart dat er geen technische 
beletselen waren om het vier-jaarge-
tijdenboekje in Nederland te druk
ken. De techniek was in huis, er is 
ook een scherpe offerte gemaakt. En
schedé heeft de opdracht echter ge
woonweg niet gekregen. 
'Nee, ' lacht de Enschedé-directeur 
als we hem dat vragen, 'Nee, er is be
slist geen ruzie tussen PTT Post en 
Enschedé. Integendeel: uit. En dat 
blijkt niet alleen uit het feit dat we -
ook letterlijk, als j e naar onze gebou
wen kijkt - aan elkaar vastzitten. Ook 
de manier waarop we de laatste tijd 
intensief hebben samengewerkt om 
nieuwe produkten, om noviteiten 
voor PTT Post te ontwikkelen wijst 
daarop. ' 
Desondanks moet het even slikken 

zijn geweest, toen PTT Post liet weten 
dat de opdracht naar Walsall ging. 
Dat beaamt Arie Piet, 'Maar,' zegt hij, 
'Het is allemaal heel open gegaan. 
We hebben er normaal met elkaar 
over gesproken en er zijn zeker geen 
harde woorden gevallen.' 
Piet lijkt /!< Il niet zo heel veel zorgen 

Drs. A. Piet: ...geen harde woorden.. 

te maken over het 'buiten de deur 
gaan' van een van zijn belangrijkste 
opdrachtgevers. 'Voor de toekomst 
hebben we goede afspraken ge
maakt,' zegt hij. 'We hebben met 
PTT Post een contract dat ons tot 
na het jaar 2000 aan elkaar bindt. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
PTT Post er zo nu en dan behoefte 
aan kan hebben de 'marktconfor-
miteit' van Enschedé te beoorde
len. Dat zou bijvoorbeeld kunnen 
als ze voor een bepaalde uitgifte 
meer waarde hechten aan een zo 
scherp mogelijke prijs dan aan de 
allerhoogste kwaliteit.' 
Betekent dat laatste nu dat PTT 
Post - als er sprake is van zegels die 
vooral 'goedkoop' moeten zijn -
voortaan niet meer bij Enschedé 
terecht kan? 

'O nee, dat zeker niet, ' zegt Piet. 
'Kijk eens: als het in de toekomst 
de kant op mocht gaan dat PTT 
Post in hoofdzaak op de prijs gaat 
letten dan zullen wij onze strategie 
op dat punt zeker bijstellen. Goed
koop drukken gegeven een be
paald kwaliteitsniveau - dat kunnen 
wij namelijk óók.' 

20: 

Wakall Security Printers was in 1989 bijzonder trots dat het - na ruim vijfentwintig jaar 
voor meer dan zestig buitenlandse postadministraties te hebben gedrukt - voor het eerst 
Engelse frankeerzegels mocht maken. Deze kaart herinnert aan dat feit. 

zijn geweest, toen PTT Post liet weten 
dat de opdracht naar Walsall ging. 
Dat beaamt Arie Piet, 'Maar,' zegt hij, 
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We hebben er normaal met elkaar 
over gesproken en er zijn zeker geen 
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te maken over het 'buiten de deur 
gaan' van een van zijn belangrijkste 
opdrachtgevers. 'Voor de toekomst 
hebben we goede afspraken ge
maakt,' zegt hij. 'We hebben met 
PTT Post een contract dat ons tot 
na het jaar 2000 aan elkaar bindt. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
PTT Post er zo nu en dan behoefte 
aan kan hebben de 'marktconfor-
miteit' van Enschedé te beoorde
len. Dat zou bijvoorbeeld kunnen 
als ze voor een bepaalde uitgifte 
meer waarde hechten aan een zo 
scherp mogelijke prijs dan aan de 
allerhoogste kwaliteit.' 
Betekent dat laatste nu dat PTT 
Post - als er sprake is van zegels die 
vooral 'goedkoop' moeten zijn -
voortaan niet meer bij Enschedé 
terecht kan? 

'O nee, dat zeker niet, ' zegt Piet. 
'Kijk eens: als het in de toekomst 
de kant op mocht gaan dat PTT 
Post in hoofdzaak op de prijs gaat 
letten dan zullen wij onze strategie 
op dat punt zeker bijstellen. Goed
koop drukken gegeven een be
paald kwaliteitsniveau - dat kunnen 
wij namelijk óók.' 
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lEEKlWEE DAGEN IN HET 
TEKEN VAN DE FIlAfEUE 
Derdeeaé l\[(xdphik'barstmm)laclkjMtm 

m 

R.J. OBERINK, RODEN 

Het Noorden van ons land wordt er soms ten onrechte voor 

gestraft dat het zo ver (nou ja) van de rest van Nederland 

ligt. Filatelistische evenementen van enige omvong buiten de 

Randstad zijn daardoor schaars. Maar randstedelijke 

filatelisten zullen ditmaal toch wel een bijzonder belangrijke 

reden moeten hebben om de komende editie van HoordfUa te 

Dit jaar wordt voor de derde 
keer in successie in Leek de 
postzegelmanifestatie Noord-
phila georganiseerd. Het eve
nement wordt op zaterdag 28 
en zondag 29 maart in de in
middels vertrouwde locatie -
het Nienoordcollege aan de 
Waezenburglaan 51 - gehou
den. Ook dit keer wordt in 
Leek veel publiek verwacht, 
zeker nu daar ook de 14e Dag 
van de Jeugdfilatelie, de 37ste 
Dag van de Aerofilatelie en de 
Landelijke Modelspoordagen 
zullen worden gehouden. Het 
ziet er daardoor naar uit dat 
Leek op de genoemde twee 
dagen het filatelistisch mid
delpunt van Nederland zal 
zijn. 

TWEE VERENIGINGEN 
De organisatie van Noordphi-
la 98 is in handen van de Ver
eniging van Postzegelverzame
laars Assen en de Filatelisten
vereniging Roden-Leek en om
streken. De Dag van de Jeugd
filatelie wordt georganiseerd 

missen. 

door de stichting Jeugdfilatelie 
Nederland (JFN), terwijl de or
ganisatie van de Dag van de 
Aerofilatelie traditiegetrouw in 
handen is van de Nederlandse 
Vereniging van Aero-Philatelis-
ten 'De Vliegende Hollander'. 
De Landelijke Modelspoorda
gen komen voor rekening van 
de Nederlandse Modelspoor-
Federatie (NMF). Deze ver
eniging laat op de tweede ver
dieping van het Nienoordcol
lege een keur aan model
spoorbanen, miniatuurauto's 
en modelboten zien. 

STUDIEGROEPEN 
Op Noordphila 98 zal een aan
tal gespecialiseerde verenigin
gen present zijn. Het gaat om 
de Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechten
stein, de Landelijke Vereni
ging van Aantekenstrookjes-
verzamelaars, de Filatelisten
vereniging Zuidelijk Afrika, 
de Filatelistische Contact
groep Spanje-Portugal 'Ibe-

l\Jr\nv?Sinl/iiin ^r\R 
Ke Dag van de <-< 
2 8 - 2 9 ""33^^ <= 

De speciale tentoonstell 1 toonstellingsenvelop van Noordphila 98 en het bijbehorend 
PTT-stempel ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdfilatelie 1998; afgeb 
schitterende staatsiecoupé van koning Willem I 

Ie bijzondere 
ild is de 

ria', de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filate
lie, de Filatelistenvereniging 
'Gabriel', en de Nederlandse 
Vereniging van Aero-Philate-
listen 'De Vliegende Hollan
der'. 
Deze verenigingen zullen in
formatiestands inrichten, waar 
de bezoekers aan de hand van 
enkele tentoonstellingskaders 
een- indruk kunnen krijgen 
van wat de leden van deze stu
diegroepen zoal verzamelen. 
Op zondag wordt om 14 uur 
een bijeenkomst voor themati
sche filatelisten gehouden. De 
bijeenkomst wordt afgesloten 
met een rondleiding over de 
tentoonstelling. 

RUILEN, HANDELEN EN LEZEN 
Op de eerste verdieping van 
het Nienoordcollege wordt 
een grote ruilbeurs gehou
den, waarvoor al vele 'tafelme-
ters' zijn verhuurd aan semi-
handelaren. Voor de echte 
ruilers zijn twee aparte zalen 
beschikbaar. 
Uiteraard is op dit belangrijke 
postzegelevenement ook gele
genheid om met de handel in 
contact te komen. Tien gere
nommeerde postzegelhande
laren zijn op Noordphila 98 met 
een verkoopstand present. 
In de filatelistische leeszaal 
van Noordphila 98 liggen tal 
van binnen- en buitenlandse 
filatelistische tijdschriften -
ook van gespecialiseerde ver
enigingen - ter inzage. 

LEZINGEN EN FORUMDISCUSSIE 
Op zaterdag 28 maart worden 
drie dialezingen gehouden. 
Om 11 uur is dat een lezing 
voor een landenverzameling, 
om 13 uur spreekt de heer A. 
de Jager van het Nationaal Rij
tuigmuseum in Leek over zijn 
werk als restaurateur in Indo
nesië van in Nederland ge
bouwde koetsen en om 14 uur 
houdt de heer J.L.M.C. 
TSchroots een lezing op het 
thema 'Zonder luchtpost 
geen luchtvaart'. 
Op zondag 29 maart is er om 
11 uur een forumdiscussie in 
de collegezaal van het Nien
oordcollege over actuele fila
telistische onderwerpen. Het 

forum bestaat uit de heren J 
Tolsma uit Roden (thema 
tisch jurylid, voorzitter), B 
van Eijck uit Groningen (re 
dacteur van de postzegelru 
briek in het Nieuwsblad vai 
het Noorden), J. Roedoe ui 
Eexterveen (voorzitter van d( 
Federatie Philatelica) en D 
Veenstra uit Buitenpost (the 
matisch medewerker van he 
maandblad 'Philatelie'). 

SPECIALE NOORDPHILA-
ENVELOP 
Er wordt ter gelegenheid vai 
Noordphila 98 een speciale ten 
toonstellingsenvelop uitgege 
ven, die zal worden voorziet 
van het bijzondere stempe 
van de Dag van de Jeugdfilate 
lie (zie verderop). Het stempe 
is heel toepasselijk, want he 
centrale thema van de Dag vai 
de Jeugdfilatelie is 'vervoer'. 

Ook bii de opening van Noordphila 95 
was in Leek een antieke koets te bev/on 
deren; op de achtergrond is het Nien
oordcollege te zien 

De envelop kan nu al bestek 
worden; de prijs is drie gulder 
per stuk. Voor de toezending 
per post van 1 of 2 exempla 
ren wordt één gulden in reke 
ning gebracht. Bij een bestel 
ling van drie of meer envelop 
pen bedraagt de porto f 1.60 
Om de envelop (pen) in hui 
te krijgen moet u het verschul 
digde bedrag overmaken oj 
Postbankrekening 722723: 
ten name van Noordphila, El 
tinge 16, Zuidlaren. De bin 
nengekomen bestellingen zul 
len meteen na 29 maart woi 
den uitgevoerd. 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 
De veertiende Dag van d( 
Jeugdfilatelie sluit een rij var 
manifestaties voor de jeugd al 
In het kader van de herstruc 
turering van de tentoonstel 
lingen zal de Dag van d( 
Jeugdfilatelie ditmaal ander 
worden georganiseerd. 
Overigens werd de allereerste 
Dag van de Jeugdfilatelie ooi 
al in het Noorden van on 
land gehouden, namelijk ii 
Norg op 23 maart 1985. 
In Leek staat de jeugd eei 
druk programma te wachten 
Er is een tentoonstelling vai 
jeugdverzamelingen die doo 
een jury beoordeeld zal woi 
den. Voor de georganiseerd 
jeugd wordt een aantal bijzon 
dere activiteiten georgan 
seerd, zoals het diabekertoei 
nooi, de verkiezing van di 



looiste postzegel van 1997, 
et Filagram, de verkiezing 
an het beste artikel in het 
mgdpostzegelblad De Post
€om en diverse excursies, 
laar ook de ongeorganiseer
e jeugd kan zijn hart opha
:n. Er is een postzegelont
'erpwedstrijd, waaraan alle 
cholen in Leek en omstreken 
unnen meedoen, er wordt 
en speurtocht langs de ka
ers uitgezet en er kunnen tal 
an filatelistische spelletjes ge
peeld worden. 
■ij de Dag van de Jeugdfilate
e hoort ook een bijzonder 
TTstempel; dat stempel laat 
e staatsiecoupé van Willem I 
it 1817 zien. Het bevraste rij
aig is te zien in het Nationaal 
Lijtuigmuseum Nienoord in 
,eek. 

AGVANDEAEROFILATEUE 
Vie belangstelling heeft voor 
achtpost of gewoon een 
rouw bezoeker is van de jaar
jkse Dag van de Aerofilatelie 
an terecht op de begane 
rond van het Nienoordcolle
e. Daar is een luchtpostten
aonstelling ingericht; het 
aat om een éénkaderexposi
ie met jurering. Op deze 
7ste editie van de Dag van de 
lerofilatelie wordt de zestig
te verjaardag herdacht van de 

Op 23 maart 1985 werd de eerste Dog 
van de Jeugdfilatelie in Norg gehouden, 
hier zien we de heer G de Vries met een 
aantal in toepasselijke dracht gestoken 
jeugdige verzamelaars 

KLMvlucht van Amsterdam 
naar Johannesburg (ZuidAfri
ka) met het vliegtuig PHALR 
Rnger. 

Ook is er een verenigingsvei
ling (28 maart), een informa
tiestand en een stand van de 
nieuwtjesdienst van 'De Vlie
gende Hollander'. 
Zoals gebruikelijk wordt de 
Dag van de Aerofilatelie aange
grepen voor de uitgifte van 
twee bijzondere enveloppen 
(klein kabinet en FDCfor
maat), gewijd aan de hiervoor 
genoemde Reigerv\\xc\\t. Op 
verzoek van 'De Vliegende 
Hollander' heeft PTT Post Fi
latelie een mooi poststempel 
ontworpen dat zal worden ge
plaatst op alle post die op de 
tentoonstelling wordt gepost. 
De twee enveloppen zijn sa
men verkrijgbaar voor vijf gul
den (gefrankeerd, afgestem

37' 
dag uan de aerof ilatelis j 

^ 1998 y 
3 7 c Dag von de 
Aeiofiiatelie 
Leek 28 maart 1998 

1938 
eer^e vfucht per KIJM 

iwarZiiidAInka 

De Dag van de Aerofilatelie wordt voor de 37ste maal gehouden, ook ditmaal levert 
dat weer twee interessante enveloppen èn een bijzonder PTTstempel op 

peld en onder couvert bij u 
thuisbezorgd). U kunt dit be
drag overmaken op Postbank
rekening 402628 ten name van 
Stichting Tentoonstelling 'De 
Vliegende Hollander', Dintel 
22,2991 RC Barendrecht. 

OVERIGE BIJZONDERHEDEN 
Noordphila 98 is op zaterdag 28 
maart van 10 tot 17.30 uur en 
op zondag 29 maart 1998 van 
10 tot 16.30 uur geopend. De 
officiële opening wordt ver
richt op zaterdag 28 maart om 
10 uur in 'Nijeborg', het 
nieuwste gedeelte van het 
NienoordcoUege. Aan de ope
ning werkt onder meer het 
schoolorkest Aubs van het 
Praediniusgymnasium uit 
Groningen mee. 
De toegang tot Noordphila 98 
kost slechts één gulden; wie 
ook een exemplaar van de ten
toonstellingscatalogus in zijn 
of haar bezit wil krijgen is daar
voor een rijksdaalder kwijt. 
Leek ligt aan de autosnelweg 
GroningenDrachten (de A7) 
en is uit Groningen goed per 
bus te bereiken met de VE
ONNbusdienst (lijn 83). In 
Leek wordt de weg naar het 
NienoordcoUege uit verschil
lende richtingen aangegeven 
door middel van bordjes met 
de tekst Noordphila 98. 

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

V̂AN VLIET 
Wi j zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestennd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelpartij

en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van nneer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa. V a n VLIET Geopend do/vr. 14.0017.00 
Ugchelseweg 50 zat. 10.0016.00 II 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

2122 maart 1998 
VAN 9.3017.00 UUR 

JJts GROTE VEEMARKTHAL 
Ä<^ '̂̂  UTRECHT 
\y* gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 

Eris2,5km. tafel aanwezig! ENTREE: ƒ 5,-; PAS 65+ ƒ 4,-
Inllchtlngen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

'Äe«-

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzameJingen te koop 

f^tSÄ^ 
fj/ÊBSg^ 
^ 1 ^ ^ ^ 

HK 
P'^v^^ 
l^älNftSi 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 
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Afbeelding 1 

KLM 
Hierbij nog twee voor
beelden van stukken van 
de vluchten naar No
|oya en Sapporo [af
teeldingen / en 2). Op 

de envelop naar Nagoya 
is te zien dat er wel de
qeliik een aankomststem
pel werd geplaatst op de 
Japanse post. maar ne
laas niet op die van 'De 
Vliegende Hollander'. 
Bij de envelop van de 
vlucht naar Sapporo wist 
men kennelijk niet meer 
wat er gebeuren moest, 
want het speciale PTT
stempel is behalve aan 
de voorkant ook op de 
achterzijde geplaatst. 

Braathens Safe 
Braathens Safe is een al
liantie aangegaan met 
onze KLM. De Noorse 
maatschappij neemt op 
29 maart de vlucht over 
van Amsterdam naar 
Stavanger v.v. Als alles 
goed gaat. zal er op zo
wel op de neen en als 
op de terugvlucht post 
meegegeven worden. 

Lufthansa 
Het is weer het oude lied
je: terwijl er in Neder
land geen speciaal 
(vlucht)stempel voor de 
Olympische Spelen in 
Nagano (Japan) werd 
gehanteerd, werkte de 
Duitse luchtvaart
maatchappij Lufthansa 

wèl mee {afbeelding 3). 
Op 2 februari was er 
een 'Olympische vlucht' 
met een B747400 van 
Frankfurt naar Nagano 
en op 23 februari werd 
met een A340 de terug
reis aanvaard (Osaka
Frankfurt). 

^ a | M Sonde,% 
kangnschluS ^ ^ 

221996 ? 
. ^ ^ . ^ , oBOT FrankfurtTokyo (g' 
> Dlympisclie Winterspiele Nagano^.^ 

■ '̂o 60549 fe""" 

Afbeelding 3 

NCA 
De Japanse maatschappij 

eNippon Cargo Airlines 
^ICA) begon op 4 okto
er van het vorig jaar met 

een B747F een tweede 
dienst van Osaka naar 
Amsterdam over Ancho
rage (aankomststempel: 5 
oktober 1997). 

Northwest Airlines 
Dat de samenwerking 
met de KLM en andere 
maatschappijen de Ame
rikaanse luchtvaarton
derneming Northwest 
Airlines geen windeieren 
blijkt weluit de cijfers 
over het vierde kwartaal 
van 1997, dat afgesloten 
werd met een nettowinst 
van 105 miljoen dollar. 
Alsof dat nog niet ge
noeg was, werd onlangs 
ook nog een alliantie ge

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

Afbeelding 2 

sloten met Continental 
Airlines  en dat is ook 
gunstig voor de KLM. 
Nieuwe vluchten die 
Northwest Airlines voor 
de nabije toekomst op 
het programma heeft 
staan zijn: 
 op 4 april met een A
320 van Las Vegas naar 
Los Angeles en vandaar 
door naar Osaka en To
kyo; 
 op 18 juni van Tokyo 
naar Anchorage v.v. met 
een A340. 

US Air 
Het feit is in veel kranten 
algemeid: USAirza\ 
gaan vliegen tussen Phi
ladelphia (Verenigde 
Staten) en Amsterdam en 
wel vanaf eind april van 
dit jaar. Of er post kan 
worden meegegeven valt 
te betwijfelen. 

Concorde 
Kennelijk is men gek op 
het herdenken van eerste 

vluchten die met de En
gels/Franse Concorde 
zijn uitgevoerd. Op 22 
november van het vorig 
jaar werd filatelistisch 
stilgestaan bij het feit dat 
twintig jaar daarvoor het 
traject New YorkParijs 
voor het eerst met het su
personische passagiers
toestel werd overbrugd 
{afbeelding 4). 

Ballonpost 
In België zou op 6 de

cember 1997 (ter gele
genheid van Sinterklaas 
weer een ballonvaart 
worden georganiseerd. 
Het slechte weer ter 
plaatse zorgde echter 
voor uitstel: de vlucht 
kwam er pas op 12 janu 
ari van dit jaar. 

Luftschiffpost 
In Oostenrijk was het 
weer kennelijk beter: 
daarwerdopódecem
ber 1997 een vaart per 
iufec/i;ffvolbracht met 
aan boord zowel Oos
tenrijkse post als post 
van de Verenigde Natie; 
{aßseelding 5). 

Pro Juventute 
Zoals elk jaar was er ooi 
in 1997 weer een spe
ciale Oostenrijkse Pro Ju 
venfutevlucht met Christ 
kindlpos\. Er werd op 7 
december gevlogen. 

Catalogus 
Speciaal voor verzame
laars van postzegels met 
afbeeldingen van vlieg

RssrvEHWAmj»: 
■ woo WEN t 

Afbeelding 5 

Th.iddcus [ owe (1832 1913) American balloomit 

32 f.ovomofe 1097 

AEROGRAUME ■ VIA AIRMAIL PAR AVIOM 

.̂ y§4.5o 

Afbeelding 4 

tuigen is in 1997 een 
kleine catalogus uitgeg|e 
ven. De samensteller, de 
heer H. Verver uit Krim
pen aan den IJssel (tele
foon 0180514456), is 
tevens uitgever. Zijn ca
talogus kost f 20.. 

r ^ ^ i S S ^ s " * ^ Gelegenheids
stempels 

17 februari: 
Den Haag: eerstedag
stempel postzegelboekje 
'De vier jaargetijden'. 
Stempel is alleen afgege
ven op officiële eersteda
genveloppen. 

in februari 
waren er 28 Philatrivia's te vinden op de Internetsite van Philatelie 

in maart... 

komen er 31 filatelistische nieuwsfeitjes op 'het net' 

neem ook eens een kijkje: 

http://www.tip.nl/users/philatelie 

http://www.tip.nl/users/philatelie


ujßP^/i 

ï M.o'^jj^ rrumjt yo jucc^; 

THEMA: "VERVOER" 

■ 14e Nationale Dag van de 
Jeugdfilatelie 

■ 37e Dag van de Aerofilatelie 

■ Landelijke Modelspoordagen 

■ Dag van de Miniatuur

Autoclub 

■ Dag van de Modelbotenclub 

zaterdag 28 maart 10.0017.30 uur 
zondag 29 maart 10.0016.30 uur 

Nienoordcollege: 
Waezenburglaan 51, Leek. 
(autosnelweg A7 GroningenDrachten) 

Tentoonstelling: 
wedstrijd klasse: jeugdverzamelingen 
éénkaderklasse: luchtpost 
propagandaklasse: luchtpost 

■ Tal van jeugdactiviteiten 
■ Infostands gespecialiseerde verenigingen 
■ Handelarenstands 
■ Grote ruilbeurs 
■ Dialezingenrondleidingen 
■ Forumdiscussie 
■ PTT infostand 
■ Twee tentoonstellingsstempels 
■ Bijzondere enveloppen 
■ Leeszaal met talrijke filatelistische 

tijdschriften 
■ Modelspoorbaan 

Enveloppe Dag van de Aerofilatelie 

14e Dag van de <' 

2829 !?.».!.'.'.S 

Enveloppe Noordphila 
Met afbeelding van de koets 
van Koning Willem I en PTT 
stempel, waarin dezelfde 
koets is afgebeeld. 
Bestelling via giro 7227233 
tn.v Noordphila, Eltinge 14, 

Zuidlaren. Prijs ƒ 3,00 plus ƒ 1,00 voor 
toezending per post voor 1 of 2 exemplaren, 
voor 3 of meer exemplaren ƒ 1,60. 

1 9 9 8 

37-
ÖagvanöccKroJilafclic 

''/«»♦^ 

Met speciaal stempel; 
2 formaten klein kabinet en 
fd.c. Bestellingen via 
postgiro 402628 tn.v 
De Vliegende Hollander, 
Dintel 22, Barendrecht. 
Prijs 2 enveloppen ƒ 5,00 

Dialezingen zaterdag 28 maart: 
11.00 uur: Hr Haasnoot. "Liechtenstein, 

een interessant verzamelgebied". 
13.00 uur: Hr A. Jager van het Nationaal 

Rijtuigenmuseum in Leek. 
"Mijn werk als restaurateur van de 
koetsen van de sultan van 
Djokjakarta", (niet filatelistisch) 

14.00 uur: Hr J.LM.C. TSchroots: 
"Zonder luchtpost geen Luchtvaart". 

Zondag 29 maart 11.00 Hur 
forumdiscussie over actuele 
filatelistische onderwerpen: 
Voorzitter: J. Tolsma, thematisch jurylid. 
Leden: 6. van Eijck, redacteur postzegelrubriek 
Nieuwsblad van het Noorden, Hr. J. Roedoe, 
voorzitter I.V.Philatelica en Hr D. Veenstra, 
thematisch medewerker maandblad Philatelie. 

Er gaat niets 4 
y'^"^. ^^-

boven Groningen .•• V ^ 
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Afbeelding Sheraton & Peel veiling, Gouda 

MAG IK DEZE DANS 
VANU?[1] 
Naar aanleiding van het 
artikel van de heer P R. 
Bultermon in het januari
nummer van 'Philatelie' 
{Mag ik deze dans van 
u^ het volgende. 
Zoals uit de hierboven 
getoonde afbeelding 
blijkt is de Nederlands-
Indische zegel van 4 cent 
in het type-Danser ook 
bekend met het stempel 
Salatiga (datum: 17-11 -
1941). Het qaat om een 
briefomslag met daarop 
de 3V2 cent 'Karbouw' 
en de 4 en de 7^/2 cent 
'Danser'. De briefomslag 
is afkomstig van een ge
vangene in het Bescher-
mingskamp Salatiga 
Het couveri werd naar 
Zwitserland gezonden, 
aan een schuiladres. 
René Hil lesum 
Gouda 

MAG IK DEZE DANS 
VAN U? [2] 
In zijn artikel Mag ik 
deze dans van uf ('Phila
telie' van januari 1998) 
schrijft de heer P.R. Bul
termon dat de oude ze
gels van Nederlands-ln-
dië frankeergeldig waren 
tot 31 decenilDer 1945 
en dat uitsluitend van de 
zegel van vijf cent ge
bruikte exemplaren op 
brief bekend zijn 
Bijgaand stuur ik u foto
kopieën van een envelop 

(zie onder, red.) met 
daarop de zegels van 2, 
2'/2 en 3 cent, ontwaard 
met het stempel Marine 
Postkantoor/ Soeraba-
ja/ 23.4.47/1 en met 
op de achterzijde het 
aankomststempel Wil-
lemstad 
Het betreft zonder twijfel 
een filatelistch gefran
keerd stuk, maar legde 
het stuk voor de rest het 
normale postale traject 
af? 
Ik nodig de heer Bulter
mon - en eventuele ande
re lezers van dit blad -
graag uit hier zijn licht 
over te loten schijnen. 
M . H a r d j a s u a a r m a 
Shreveport (VS) 

COMPLEET ONGETANDE 
KORTINGZEGEL 
Bij het nakijken van een 
partijtje Nederlandse ki
lowaar kwam ik een 
compleet ongetande kor
tingzegel uit 1996 tegen, 
keurig uit het velletje ge
knipt en met ruime mar
ges. Kennelijk heeft een 
niet-filatelist op deze wij
ze een heel velletje zon
der tanding verknipt; er 
kunnen dus nóg negen
tien van deze afwijkin
gen in de post terecht 
zijn gekomen. Het leek 
me goed de lezers van 
'Philatelie' hiervan op de 
hoogte te stellen. 
G . Schonevfil le 
Rijswijk 

'DOCUMENTATION' 
Onlangs kocht ik een 
aantal olbumbloden met 
zegels van voornamelijk 
Zuid-Amerika. Bij Mexi
co kwam ik zegels tegen 
die ik niet in de catalo
gus kon vinden (rechts, 
red.); een aantal van 
deze zegels draagt de 
inscriptie Documentation. 
Weet u of er een boek 
bestaat waarin deze ze
gels worden beschreven? 
H J . Beenen, Drachten 

Naschrih redactie: 
Of er een publicatie is 
waarin de door u ge
toonde Mexicaanse ze
gels (waarschijnlijk fis
caalzegels) worden be-, 
schreven weten we niet, 
maar wellicht zijn er le
zers die de heer Beenen 
verder kunnen helpen? 

UNIFORME NUMMERING 
Als postzegelverzame
laar gebruik ik catalogi 
uit verschillende landen. 
Een bezwaar is dat de 
nummering in deze cata
logi van elkaar afwijkt. 
Vandaar miin voorstel: 
kon er - nu de Euro in 
zicht komt - niet eens 
worden gewerkt aan het 
gelijktrekken van deze 
nummeringen? 
Het voordeel hiervan is 
dot postzegelalbums met 
deze universele numme
ring kunnen werken en 
dot er ook geen misver
stand kan bestaan over 
de nummers die op vei
lingen en in rondzend-
boekjes worden gebruikt. 
Kon Nederland niet het 
initiatief nemen voor het 
instellen van zo'n unifor
me nummering? 
J . Kok, IJmuiden 

Naschrift redactie: 
Het zal niet gemakkelijk 
zijn uw voorstel te verwe
zenlijken. Obstakels zijn: 
- het feit dot de ene cata
logus de andere niet is; 
wat bij Michel een 
hoofdnummer is kan bij 
Stanley Gibbons een 
sub-nummer zijn en in 
de Yvert misschien wel 
helemaal niet zijn opge
nomen; 
- het feit dot de meeste 
catalogusuitgevers het 
prettig vinden dot hun 
naam aan een nummer-
systeem is verbonden. De 
vermelding Yvert-nr.. in 
een blad als het onze is 
immers een vorm van re
clame. Bij het instellen 

In deze rubriek vindt u reucties en vragen van lezen 
Bqdragen Klipper 2,1276 BP Huizen, telefax 035 5240926, E mail pliilatelie@Up n 

Sluit geen originelen, maar goede (kleuren)kopieen bi 
De redactie bepaalt of uw vroog of reoctie geplaatst word 

Houdt uw tekst kort en sni|d bi| voorkeur actuele onderwerpen oor 
Er IS veel aanbod voor deze rubriek, het kan dus geruime ti| 

duren voor uw brief wordt opgenomer 

van een universeel (lees: 
'naamloos') nummersys-
teem vervalt die reclame; 
- natuurlijk kan 'Neder
land' het initiatief nemen 
zoals dat door u is ver
woord. De NVPH zou 
bijvoorbeeld aan de in
ternationale uitgeversver
eniging van postzegelca-
talogi en postzegeltijd
schriften, de Ascat, een 
voorstel in die richting 
kunnen doen. Of dat 
enig effect zou hebben 
valt te betwijfelen; waar
schijnlijk zullen de Ascat-
leden individuele belan
gen voorrang geven bo
ven algemene. 

PORT TÓCH ERVAREN 
ALS STRAFMAATREGEL 
Al weer enige tijd terug 
werd in 'Philatelie' aan
dacht besteed aan het 
fenomeen portheffing. Of 
nauwkeuriger - want zo 
stond het in de kop van 
het bewuste artikel -
(Strafjportheffing door 
de jaren heen. In het arti
kel werd onder meer uit
gelegd dat het woord 
sfra^orf vooral 'in de 
volksmond' wordt ge
bruikt; strikt genomen is 
er namelijk geen sprake 
van 'straft. 
We kunnen nu echter 
aantonen dot niet alleen 

'in de volksmond' over 
sfrofporf wordt gespro
ken. De hierbij afgebeel
de briefomslag uit 1941, 
gericht aan de Provinci
aal Voedselcommissaris 
voor Overijssel, werd 
door de afzender onvol
doende gefrankeerd met 
vijf cent. Het stuk werd 
geweigerd en aan de af
zender teruggezonden. 
In in niet mis te verstane 
violette letters stoot op d« 
achterzijde Straf port/ 
wordt/ niet betaald. 
Omdat het poststuk niet 
was voorzien van een af 
zenderadres, werd de 
omslag naar Den Hoog 
gezonden om daar -
conform de Postwet - ge
opend te worden om het 
adres te achterhalen. De 
brief werd vervolgens 
verzegeld met een sluit-
strook van het Hoofdbe
stuur der PTT en terugge
zonden aan de afzen
der. Die frankeerde de 
brief opnieuw en zond 
ze naar Zwolle. 
Misschien weet één van 
de lezers van 'Philatelie' 
iets meer over het violett« 
sfrofpor^stempel dat in 
Zwolle of op het kantoor 
van de Voedselcommis
saris werd gebruikt? 
René Hil lesum 
Gouda 

y?-

Straf port 
Wowii 

Wet Betaald 

Afbeelding Sheraton & Peel veiling. Goud 
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HOE GAAN U EN WIJ NU SAMEN VERDER 

INDONESIË 
verzamelaar? DOOR 

MATTHIJS JOSTMEIJER 

BesteUxxle 98-03/05 

AAR EERST ONZE VEILING 
et is een groot succes geworden, onze gespe-
üiseerde veiling van het verzamelgebied 
ïd. Indië en Indonesië. De catalogus werd 
er positief beoordeeld, het aanbod even-
ns. Alleen vonden velen het aanbod te over-
Idigend, te veel interessante kavels. Veel 

eders hadden moeite om hun keuzes te be
rken en hun budget niet te overschrijden. 

ROTE INTERESSE 
IS er voor de ze
is uit de periode 
orafgaand aan de 
»evereiniteitsover-
acht, beginnend 
1942, dus de Ja-

tnse Bezetting, de 
terim- of Revolu-
rperiode en voor

voor de zgn. 
i'eense Drukken". 
)als te verwachten 
iren er ook veel 
edingen voor de 
fwijkingen en fout-
ukken" van de Repu-
iek. Velen maakten 
;bruik van de moge-
kheid om relatief 
ledkoop de hun ont-
ekende jaargangen 
1 blokken van Indone-
* aan te schaffen. 

OE GAAN WIJ NU 
ERDER? 
bent verzamelaar van 

ed. Indië en/of Indo-
:siè, waarschijnlijk al 
:e! lang. Een verzame-
ig Indonesië is een lö
sche voortzetting op 
:n verzameling Ned. 
diê, dat laatste is immers een afgesloten ver-
melgebied. 
aar ja, u hebt Indonesië min of meer com-
eet en het avontuur is er een beetje af. 
houdt weliswaar de nieuwe uitgiften bij en 

e zorgen gelukkig af en toe voor opschud-
ng, maar de prikkel om actief verder te "ver-
melen", echt te zoeken naar lastige zegels, 
tar ontbreekt het een beetje aan. 

)CH IS ER EEN HIAAT 
I e op de klassieke manier een verzameling 
Jederland en Overzeese Rijksdelen" aanlegt, 
1 daarbij te werk gaat aan de hand van de 
VPH-calalogus, stuit al vroeg of laat op een 
imerkelijk hiaat in Nederlands-Indië. In de 
;node 1942-1945 lijken er geen postzegels 
tgegeven te zijn. Wie goed zoekt, vindt dit hi-
t extra geaccentueerd door de toelichting, 
e de catalogus geeft bij nr. 298: de 2 et. rood is 
rst in 1945 in omloop 
bracht, doch was reeds 
r de bezetting in 1942 tot 
tgiße gereed. Enkele 
gels verderop staat 
>g een opmerking 
er gebruik van de be-
iste zegel door de Re-
ibliek Indonesië, 

Bestelcode 98-03/10 

maar dat heeft betrekking op een 
latere periode. 

Wat is er in die periode van de Ja
panse bezetting, dus van maart 
1942 tot augustus 1945, op filate-
listisch gebied in Neder-
lands-Indié gebeurd? 
Raadpleegt men enkele 
andere catalogi, dan er
vaart men dat er in die 
tijd wel degelijk postze
gels verschenen zijn. 

Het negeren daarvan door onze 
NVPH catalogus is eigenlijk net zo 
dwaas als wanneer de in Nederland 
gedurende de oorlog verschenen 
zegels (zeehelden, vrinterhulp e.d.) 
niet opgenomen zouden zijn. Deze 
"boycot is in 1955 begonnen 
(voordien stonden ze er wèl in!), 
en zal wel zijn grond vinden in het 
feit, dat dit terrein te moeilijk was voor de ge
middelde handelaar. 

Echter toen de KPI -
de Katalog Prangko In
donesia, ook wel de 
Prangko genaamd, de 
Weense Drukken uit
gebreid op 38 pagina's 
ging vermelden en ook 
de Interimperiode ge
specialiseerd opnam, 
toen ging er voor veel 
verzamelaars een nieu
we wereld open en 
groeide de interesse 
voor deze zegels enorm. 

Onze startpakketten die wij 
de laatste twee jaren aanbo
den van deze ver-
zamelgebieden, vonden een 
grote aftrek. Door deze toe 
te voegen aan hun Indone-
siêverzameling werd deze 
opeens veel uitgebreider, 
avontuurlijker en interre-
santer. 

ven in de gebieden die nä het vertrek 
van de Japanners niet meer onder 
controle van het Nederlandse gezag 
kwamen, dus uit de periode 1945-
1949, de zgn. Interim- of Revolutiepe
riode. 

Daarna nog een aantal 
bladen met de fraaie 
kleurige zegels en blok
ken die in opdracht van 
de Indonesiërs gedrukt 
werden in Wenen en 
Philadelphia. 
Dit kan zonder een gro
te investering uitgroeien 
tot vele tientallen bla
den en daarna begint 
dan in 1948/49 de "Re
publiek". Een verzame
ling lijkt dan veel boei
ender, en als u het uit 
wil breiden dan kunt u 

echt weer aan de slag. Wanneer zo 
een verzameling later ooit eens ver
kocht wordt dan is de interesse en dus 
ook de opbrengst veel groter dan 
wanneer u alleen een "standaard ver
zameling" Indonesië aanbiedt. Dat 
garandeer ik u! 

S F S E ^ ^ 

WAT VOOR EEN SOORT 
VERZAMELAAR BENT U? 
Bij onze aanbiedingen, nu en later , willen we 
onderscheid maken tussen drie verschillende 
categorieën verzamelaars voor deze zegels. 
Categorie I U beperkt zich tot een soort 
"bloemlezing" aan zegels per verzamelgebied 
en periode, met als uitgangspunt om d.m.v. 
een bescheiden uitgave uw verzameling wat op 
te fleuren. 
Categorie II U hebt interesse om deze deelge
bieden geëngageerd te verzamelen, echter 
niet met de intentie "compleet" te willen zijn. 
Categorie l ï ï de absolute specialisten, die be
reid en in staat zijn om relatief veel tijd en 
geld te investeren met als doel een "speciaal
verzameling" lot stand te brengen. 

Bestelcode 98-03/08 

Bestelcode 98-03/09. Onder deze bestelco
de kunt u de lots 98-03/05 + 06 + 07 + 08! in 
één keer tezamen bestellen. 
U betaalt i.p.v. 262,- slechts ƒ 235,-

Bestekode 98-03/01 

^teh ode 98-03/03 

l"^^.W"J JAPANSE 
 ^ ■ ^ ^ BEZETTING 
LB» • De grote belang

P P A ^ stelling voor deze 
■.^ï?r^. zegels, brieven en 

postwaardestuk
ken in onze veiling 
bracht ons op het 

idee om dit interessante tijdperk van
af heden, middels aantrekkelijke aan
biedingen, onder de aandacht te 
brengen. Wij willen proberen om u, 
actieve Ned. Indië en/of Indonesiê
verzamelaar, hiervoor enthousiast te 
maken. Naast de zgn. definitieve uit
giften voor resp. Java, Sumatra, RiauMalakka 
en de Grote Oost (Borneo, Celebes en de klei
ne Soendaeilanden, Molukken en Nieuw Gui
nea) zijn er o.a. de vooroorlogse zegels van 
Ned. Indië met allerlei opdrukken. U heeft 
deze zegels vaker gezien maar omdat de mees
ten van u er in detail weinig van weten worden 
ze slechts sporadisch verzameld. 
Daar willen v^j samen met u verandering in 
gaan brengen. Wij bieden deze zegels niet al
leen aan, maar gaan u ook begeleiden en op 
de juiste wijze informeren en dat alles zonder 
dat u grote bedragen hoeft te investeren. 

BENT U NIET EEN BEETJE 
UITGEKEKEN? 
op uw voordrukalbum Indonesë als u het 
aardig compleet hebt. Het is natuurlijk een 
mooi bezit maar het "verzamelen" is afgelo
pen. Wanneer u ons initiatief volgt, dan 
gaan uw albums er straks heel anders uit
zien. Die beginnen dan met een flink aantal 

bladen zegels die u 
tot heden nauwe
lijks kende, maar 
die er m.i. wel echt 
bijhoren, o.a. de be
kende "Karbouw" 
zegels van Ned. In
dië en de zegels 
met de beeldenaar 
van koningin Wil
helmina, typen 
Kreisler en Konij
nenburg maar dan 
met vaak fraaie 
kleurige opdruk
ken. 
Dan volgen de al
bumbladen met de 
merendeels primi
tieve maar filateUs
tisch o zo interes
sante zegels die de 
Indonesiërs uitga

P W 

r'Jm 
:sf^ 

ta 
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Batekode 9803/06 

Nu volgen enkele zéér aantrekkelijke aanbie
dingen voor de verzamelaars in de catego
rieën I en II. Maar ook voor de echte specia
list is er iets bij. 

Bestelcode 9803/01 
Japanse Bezetting  defintieve uitgifte Bor
neo/Grote Oost  KPI (Prangko) pag. 290 
serie JT nrs. 1/11 (Z.bloem pag. 6 en 7 
nrs. 1/11) Prijsnotering resp. ƒ 115,-
en ƒ 100,-. 11 zegels in luxe, postfrisse kwa
liteit slechts ƒ .^8,~ 

Bestelcode 98-03/02 
idem, idem als randstukken ƒ 4 8 , -

Bestelcode 98-03/03 Cat I verzamelaar 
zgn. KKpakket van 25 verschillende, 
interessante postfrisse zegels Jap. Bezetting, 
kris-kras door dit verzamelgebied ƒ 48,-

Besteicode 98-03/04 Cat I verzamelaar 
idem, idem als randstukken 
beperkt aantal sets ƒ 58,~ 

Bestelcode 98-03/05 Cat. II verzamelaar 
een set van 13 zegels met de "BALI" ankers 
- postfris, luxe slechts ƒ 54,-

Bestelcode 98-03/06 Cat. II verzamelaar 
Bomeo/Grote Oost - 2 zeer interessante ze
gels nominaal ƒ 2,00 en ƒ 8,50 t.b.v. telegra
fische postwissels postfris, luxe 

slechts ƒ 35,-

Bcstclcodc 98-03/07 Cat ï verzamelaar 
Noord Celebes - 5 versch. zegels met "zon" 
en "anker" opdruk, postfris, luxe, slechts 

ƒ 4 5 , -

Bestelcode 98-03/08 Cat. ÏI verzamelaar 
Zuid-Celebes - sortering van 27 zegels met 
de zgn. "Makassar-ankers" (wb 1 ex met vio
lette opdruk) postfris, luxe ƒ 125,-

Bij ieder kavel krijgt u een specificatie met de 
catalogusnrs van Dai Nippon en de JSCA. Alle 
zegels worden geleverd met "echtheidsgaran-

Bestelcode 98-03/10 
Cat II en IH verzamelaars 

het zgn. ronde "Makassar-anker" op de 40 
et. Konijnenburg cat. nr. l l lz-50/4N35, 
postfris, luxe slechts ƒ 35,-

Bestelcode 98-03/11 
Cat II en m verzamelaars 

idem, idem als randstuk ƒ 45,-

Bestelcode 98-03/12 
Ca. II en III verzamelaars 

Als "klap op de vuurpijl": Interimperiode-
Sumatra - diverse opdrukken op tie 10 ct. 
Konijnenburg. Zeer schaars in deze postfris
se, luxe kwaliteit 
KPI nrs S14 / S14a2 - ZC (violet) / Si4a2 -
ZH5 (violet) / Sl4a3 - ZH5 (violet) & ZC 
(violet) /S14a5 - ZL2 (zwart) / SUa6 - ZH6 
(zwart) & ZC (zwart) / S14a7 - ZH5 (violet) 
& ZC (zwart) / S14cl - ZH5 (violet) & ST 
7.1. (zwart) 
Cat.waarde KPI-1150,-
als zeer speciale aaubieding ƒ 385,~ 

Wanneer u zichzelf schaart onder de categorie 
II verzamelaars dan is het aanbevelenswaardig 
om lid te worden van de Vereniging DAI 
NIPPON, De contributie bedraagt slechts 
ƒ 40,- per jaar. Ongelooflijk wat u daar voor die 
paar "tientjes" een profijt van kunt hebben. 
Alleen al de regelmatig gehouden veilingen 
(schriftelijk) en het actieve gespecialiseerde 
rondzendverkeer maken het lidmaatschap inte
ressant. In onze nieuwsbrief, die u aan kunt vra
gen, zullen wij daarover uitgebreid informatie 
verstrekken. 
Bel, schrijf of fax uw aanvraag of bestelling aan 
de absolute specialist voor het verzamelgebied 
Indonesië. 

Bestek-ode 98-03/12 
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De in de negentiende eeuw doorgevoerde hervorming in het postwezen hadden ingrijpende gevolgen 
voor de briettarieven en de wijze van afstempelen van de poststukken 

STEMPELS IN HET 
PARLEMENT 
Het jaar 1839 was van 
het grootste belang voor 
de ontwikkeling van het 
postwezen en dus ook 
voor de filatelie.ln dat 
jaar werden de vérstrek
kende veranderingen die 
Rowland Hill had voor
gesteld om de post te 
moderniseren door het 
Britse parlement goedge
keurd. Dat betekende 
niet alleen de invoering 
van de Penny-Post en 
doarmee van de postze
gel maar ook een ingrij
pende verandering van 
het systeem van tarieven. 
Dat hield onder meer in 
dat er bijvoorbeeld op 
het gebied van de post
stempels, waarbij lokale 
postmeesters tot dan toe 
in grote mate de vrije 
hand hadden gehad, 
veel meer centraal gere
geld werd. 
Over deze ontwikkeling 
heeft de Franse posthis-
toricus Jacques Renol-
land in Le Monde des 

°° Philatélistes van februari 
^ een met talrijke prachtige 
- brieven qe'illustreerd arti-
^ kei gescrireven. Hij be-
-* trok daarbij ook de ont-
s wikkelingen in Frankrijk 
^ waar - mede onder in-
™ vloed van de veranderin-
2 gen in Engeland - in dat 
= jaar een uitvoerig parle-

— ^ mentair debat over dit 
AH A onderwerp werd gehou-

Een belangrijke meer
derheid meende dat het 
Britse voorbeeld moest 
worden gevolgd, maar 

de regering (beducht 
voor een vermindering 
van inkomsten) wilde 
eerst wel eens zien hoe 
dat in Engeland zou 
gaan. 

FEBRUARIREVOLUTIE 
Pas de revolutie van 
1848, waarbij het bij
zonder conservatieve re
gime van Louis-Philippe I 
werd vervangen door de 
Tweede Republiek, zou 
ook in Frankrijk de lang 
gewenste posthervor-
ming en de invoering 
van de eerste postzegels 
aldaar voortbrengen^ 

Timbroscopie: artikel over febru-
arirevolutie, met zegels van 
Louis-Napoleon Bonaparte tot 
Karl Marx 

Over deze 'februarirevo-
lutie', nu honderdvijftig 
jaar geleden, brengt 
Timbroscopie van febru
ari een aardige themati
sche beschouwing. Dat 
kón ook gemakkelijk, 
dankzij de Franse tradi
tie om iedere historische 
gebeurtenis of beroemd 
personnage waar dat 
maar mogelijk is op een 
postzegeite vereeuwi
gen. Van Louis-Napole
on Bonaparte (die in 
1848 president werd, 
maar zichzelf vier jaar 
later als Napoleon III tot 
keizer promoveerde) tot 

Karl Marx komen in het 
verhaal voor. 

VLAGKLEUREN 
VERWISSELD 
Nog even terug naar Le 
Monde des PhHatelistes: 
een dankbaar onder
werp zijn altijd ontwerp
fouten op postzegels. 
Aan dit verzamelgebied 
wordt in het februari
nummer ook een artikel
tje gewijd. Ter sprake ko
men foute namen of 
data, maar ook proble
men met de Franse vlag, 
veroorzaakt door de 
Amerikaanse en de Brit
se posterijen. 

1 1 ^ f 
a 

Een onzorgvuldigheid|e van de 
Engelse posterijen zorgde voor 
een Franse vlag waarin de kleu
ren blauw en rood verwisseld 
zijn 

In het eerste geval ging 
het om een zegel ter her
denking van de Franse 
revolutie, in het tweede 
betrof het een zegel voor 
de Concorde. De vertica
le banen van de Tricolo
re z\\r\ namelijk van links 
naar rechts blauw-wit-
rood, maar tot ergernis 
van de Fransen zijn die 
kleuren op beide zegels 
net in omgekeerde volg
orde afgedrukt. 

TURKIJE VOOR DE EERSTE 
WERELDOORLOG 
We blijven nog even in 

Frankrijk. La Philatelie 
Franccise, het Franse 
bonasblad dat op zijn 
laatste benen loopt, 
brengt in het december
nummer van 1997 nog 
een artikel over de bui
tenlandse postkantoren 
in Turkije. 
Het gaat om een helder 

Dat zijn er heel wat me« 
dan je op het eerste ge
zicht zou denken. Dat 
onze eigen Jan van Rie-
beeck als onderchirur
gijn op de vloot van de 
VOC zijn loopbaan be
gon zullen maar weini-
gen weten. Maar ook 

avid Livingstone en 

Buitenlandse postkantoren i Turkije: interessant gebied 

historisch overzicht van 
de activiteiten van de 
Oostenrijkse, Franse, 
Duitse en Russische pos
terijen in het Turkije van 
voor de Eerste Wereld
oorlog. Het is een boei
end filatel istisch gebied, 
waarvan nog altijd veel 
materiaal te vinden valt. 

' D O a O R LIVINGSTONE, 
I PRESUME?' 
Het Amerikaanse blad 
American Philatelist van 
november vorig jaar 
snijdt met een artikel van 
de nand van Tom Wilson, 
een gepensionneerde 
apotheker, een aardig 
onderwerp aan: medici 
die ontdekkingsreiziger 
werden èn op een postze
gel voorkomen. 

f 
Charles Darwin hadden 
een medische studie ac 
ter de rug voordat zij hs 
ruime sop kozen. 

KANSEN VOOR 
STADSPOSTDIENSTEN 
Het afschaffen van het 
monopolie op de brie-
venpost, zoals dat in Eu 
ropa is voorzien, zou w 
eens een belangrijke op 
leving van de stads- en 
locale postdiensten met 
zich kunnen meebren
gen. Er waren in de vor 
ge eeuw vele - en niet 
zulke onbelangrijke -
particuliere plaatselijke 
postdiensten actief, die 
echter in 1900 hun taak 
moesten beëindigen. 
Gibbons Stamp Month! 
begon de jaargang 

Van Riebeeck, Livingstone en Darwin. ...'medische ontdekkingsreiz 
gers'. . 



998 met een uitvoerig 
rtikel over deze stods-
osten. die ook toen al 
pmerkelijke postzegels 
roduceerden. De on-
ernemers lieten de mo
elijkheid om hun zegels 
ok aan verzamelaars te 
erkopen zeker niet on-
enut. Niets nieuws dus, 
s we kijken noor de 
uidige stadspostdien-
en en hun zegels... 

EINE-VELLETJES 
er Briefmarkenspiegel 
an februari trekt uiter-
ard ruimte uit voor de 
leine-velletjes met hun 
mstreden velrandbe-
rukking. Als laatste 
ieuws meldt het blad 
at de voorraad van de 
erste druk toch nog be-
hikbaar komt voor de 

erzamelaars; daarmee 
uilen heel wat speculon-
in een strop zullen ha-
n. Er duiken overigens 
ok berichten op die 
lelden dat de oplage 
an de tweede druk 
:onder runentekens op 
e velrand) lager is dan 
e eerste, zodat wel eens 
e situatie zou kunnen 
ntstaan dat het juist die 
veede druk is die 'moei
jk' kan worden, 
et Duitse blad brengt 

erde artikel i 
e postzeg^els die de ge-
llieerdenltort na de be-
etting van Duitsland 
itgaven. In dit geval 
aat het om de tweede 
srie met gestileerde af-
eeldingen van boeren 
n arbeiders, zegels die 
I spoedig ook met op
rukken van de Russi-
:he zone en van Berlijn 
ersehenen. Politiek en 
ostzegels volgden el-
aar hier wel op de 
oet. 

UNCAN EN 
:AMPERDOWN' 
enslotte nog een vermei
ing 'in de marge'. In 
'iliDons Stamp Monthly 
lerkt de redactie op dat 
rijwel niemand meer 
'eet wie admiraal Dun-
an was. En dat, terwijl 

hij toch na de slag bij 
Camperdown een natio
nale neld was die zelfs 
de Britse dames- en he
renmode beïnvloedde. 
Camperdown zegt ons 
niets, maar wie daarvoor 
'Kamperduin' leest zal 
zich de zeeslag herinne
ren waarbij op 11 no
vember 1797 de Bataaf
se vloot voor de kust van 
SchoorI verpletterend 
werd verslagen. Twee 
jaar later zou deze ne
derlaag gewroken wor
den toen een Brits in
vasieleger dat bij Kam
perduin aan land ging 
door Daendels bij Ber
gen gedwongen werd de 
oftocnt te blazen. 
Overigens hebben Dun
can noch Daendels het 
tot een postzegel ge
bracht. Gelukkig heeft de 
plaatselijke postzegel-
dub van Dundee (Dun
cans geboorteplaats) de 
slag bij Camperdown 
herdacht met een specia
le envelop en een bijzon
der poststempel. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Over het begrip speci
men zijn enkele opmer
kingen te vinden in het 
decembernummer van 
de vereniging van post
zegelverzamelaars Til
burg. Gezegd wordt on
der andere dat in Neder
land het woord specimen 
al vanaf het begin 
(1852) is gebruikt. Hier 
past een kleine kantteke
ning bij. De specimen-
oparukken zijn pas nó 
de druk van de eerste 
postzegels aangebracht. 
Volgens 'aartsfilatelist' 
wijlen Jan Dekker ge
beurde dit in 1863 of 
daaromtrent voor het 
eerst en wel door middel 
van een handstempel. Er 
zijn ook motieven om de 
jaren 1873/4 aan te wij
zen, omdat ons land 
toen lid werd van de 
Wereldpostvereniging 
UPU. Zeker is dat pas bij 
de emissie 1891 opdruk
ken in boekdruk zijn be
steld. 

In 1914 tijdens de Eerste 
Wereldoorlog bestond er 
voor het door de Duitsers 
bezette België geen post-
verkeer met Nederland. 
De vluchtelingen in ons 
land waren hierdoor ver
stoken van contact met 
thuis. In het december
nummer van de postze
gelvereniging Zeeuws-
Vlaanderen is over het 
smokkelen van post tij
dens de 'gesloten' maan
den (augustus 1914 tot 

februari 1915) een eer
ste bijdrage van een uit
voerig artikel te vinden. 

De Schweizer Briefmar
ken-Zeitung van novem
ber wijdt een artikel aan 
de geschiedenis van de 
filatelie in Israël. Deze is 
in zoverre ook voor de 
Europese postgeschiede-
nis van belang, dat een 
reeks van landen een ei
gen postkantoor in Pa
lestina onderhield. Een 
Frans kantoor was er al 
sinds 1852 en dat was 
zelfs vóór de tijd van de 
postzegels in Turkije, 
waar Palestina onder 
ressorteerde. En nog in 
dezelfde eeuw volgden 
Oostenrijk, Rusland, 
Duitsland en Italië. 

Frankrijk houdt er een 
'postdetective' op na. 's 
Mans taak bestaat uit het 
ontcijferen, respectieve
lijk het vertalen van on
leesbare adressen. Denkt 
u eens aan buitenlan
ders, die hun brieven 
adresseren in Chinese, 
Japanse, Arabische of 
cyrillische lettertekens. 
Maar ook in vreemde ta
len gestelde adressen 
moeten vaak ontcijferd 
worden alvorens ze kun
nen worden verwerkt. Dit 
verhaal staat te lezen in 
het decembernummer 
van ZHPV, het blad van 
de Zuid-Hollandse Post
zegelvereniging. 

Aan het meer van Kon
stanz (in het Duits Bo-
densee) grensden in de 
vorige eeuw vijf staten, 
namelijk niet alleen Zwit
serland en Oostenrijk, 
maar ook de koninkrij
ken Beieren en Württem
berg en het groothertog
dom Baden. Al in de 
voorfilatelistische tijd 
werden over het meer 
brieven verzonden. In 
Jung fraupost wan de Stu
diegroep Zwitserland 
van december staan uit
voerige bijzonderheden 
over deze 'scheepspost'. 

De LWA (aanteken-
strookjes) zoekt uitwegen 
uit de narigheid, dat de 
strookjes bij ons zijn af
geschaft en vervangen 
door nietszeggende 
plakstroken. Kijken over 
de grens biedt nog enig 
soelaas, maar ooR daar 
slaat de computerisatie 
toe. Aardig is vooral om 
te zien, hoe verschillende 
landen altijd weer ande
re systemen kennen, zo
dat een verzameling bui
tenlandse stroken toch 

weer een grote verschei
denheid gaat vertonen. 
Aldus gelezen in het 
nummer voor het vierde 
kwartaal van deze ver
eniging. 

Een blad dat het tussen
kopje 'Lezen geeft ple
zier in deze rubriek vol
op eer aandoet is De 
Postzak, het blad van de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en Post
stempelverzamelaars, 
kortweg Po & Po. Het 
laatste nummer heeft 
weer een respectabele 
inhoud, waarvan in het 
bijzonder het 'Postver
voer per trekschuit in 
Waterland' te noemen 
valt. Het artikel is ook 
daarom bijzonder, om
dat het een samenvatting 
is van een hoofdstuk uit 
een tegelijkertijd ver
schijnend boek over de 
postgeschiedenis van 
Purmerend, Beemster en 
De Rijp. Dat ook een bul
letin als Verenigings-
nieuws - dat door de 
vereniging afzonderlijk 
wordt uitgegeven - méér 
kan zijn dan pure huis
houdelijke berichtgeving 
bewijst het jongste num
mer van decernber. Er 
staat in de rubriek 
Vraagbaak een interes
sant antwoord op een 
vraag over de Duitse 
Dienstpost in Den Helder. 
Verder is er een histo
risch boeiende toelich
ting in te vinden op een 
poststukkenverzameling 
die is bijeengebracht 
over de 'Maatschappij 
van Weldadigheid'. 
Deze maatschappij, die 
als stichting nog steeds 
bestaat, is in 1818 opge
richt om de intense ar
moede te bestrijden 'in 

een streven paupers, be
delaars, landlopers, von
delingen en wezen op te 
voeden tot zedelijk en 
eerlijk zelfbestaan, door 
hen te huisvesten in land
bouwkolonies op te ont
ginnen gronden'. Daar
voor werd een eerste ko
lonie in Drente gesticht: 
Frederiksoord, vernoemd 
naar prins Frederik 
(tweede zoon van koning 
Willem I). 

Deze Frederik was een 
actieve, sociaal en maat
schappelijk bewogen 
man, die in zijn lange le
ven veel voor deze Maat
schappij heeft betekend. 
Het boeiende van het 
verhaal is dat de post
stukkenverzameling is 
bijeengebracht door 
twee mensen die allebei 
in zo'n 'kolonie' zijn ge
boren en opgegroeidT 

In de in december ver
schenen Newsletter van 
de ASNP - de Ameri
kaanse vereniging van 
Nederland-verzamelaars 
- beschrijft een van de 
leden de bezoeken die 
hij bij zijn jongste verblijf 
in ons land heeft ge
bracht aan het Bondsbu
reau in Utrecht, het PTT 
Museum in Den Haag en 
aan de Bondsbibliotheek 
in Baarn. Het is een uit
voerig verslag van ruim 
twee pagina's. Bij het le
zen ervan rijst de ge
dachte: wat goed van 
deze man. Er zijn vast 
verzamelaars in ons land 
die aan de beschreven 
rondgang nog nooit zijn 
toegekomen. 

UitThe Netherlands Phi
latelist van november -
het blad van de Engelse 

Prins Frederik Hendrik zette zich met hart en ziel in voor de 'Maat
schappij der Weldadigheid' 



Nederlandverzamelaars 
- valt v/eer een aantal 
artikelen te vermelden. Er 
is een beknopt overzicht 
Veldpost van uit buiten
landse legerplaatsen 
naar Nederland gezon
den post. Verder zijn er 
afbeeldingen van de imi
taties die de Amsterdam
se postzegelhandelaar 
D. Simons jr in 1890 
heeft gemaakt van de 
Engelse jubileumenve
loppen voor het uniforme 
Cenny-torief. Een andere 

ijdrage betreft de Britse 
censuur gedurende de 
Eerste Wereldoorlog op 
post naar het buitenland 
en de daarvoor gebruik
te groen op witte etiket
ten. De oudste Neder
landse postbladen krij
gen tenslotte eveneens 
een uitvoerige behande
ling. 

Het Belgische kwartaal
blad Themaphila van de
cember vraagt aandacht 
voor V-mail en Airgraph, 
de als microfoto verzon
den Amerikaanse en 

Britse luchtpostbrieven in 
de Tweede Wereldoor
log. De reden daarvan 
is, aldus de schrijver, dat 
deze brieven niet meer 
zijn weg te denken uit 
een thematische collectie. 
Er is een groot en zeer 
verscheiden aanbod van 
illustraties, zodat er voor 
elk thematisch onder
werp wel iets bij te vin
den is. 

Reclamehandsternpels, 
die van 1925-1970 
door de PTT werden toe
gestaan, zijn door in to
taal 57 gemeenten in 
ons landgebruikt, die in 
de loop der jaren voor 
92 verschillende stem
pels hebben gezorgd, 
plus een foute tekst van 
Bodegraven. Een artikel
tje in net decembernum
mer van Amsterphila 
(blad van de Philatelist 
uit Amsterdam) geeft 
hiervan een kleine op
somming. 

In het decembernummer 
van Waalzegel (het blad 
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Waalzegel bracht een interessant artikel met {kleuren)illustraties over de zogenoemde Bossche tanding 

van de afdeling Nijme
gen van de NVPV) wordt 
op een aardige manier 
(en met goede afbeeldin
gen in kleur!) het wezen 
van 'voorafstempeling en 
Bossche tanding' uitge
legd. In het artikel zi|n 
ook de perforaties die als 

'knip' bekend staan be
trokken. 

Hoornblazer (Zaandam) 
van oktober laat de 
spoorlijn Hoorn-Medem-
blik in gedachten herle
ven. Postvervoer, zo ver
meldt het blad, was vroe

ger naar de meeste hal
teplaatsen aan deze lijn 
mogelijk. In Hoorn had 
het station zelfs een post 
lokaal. Het vervoer van 
de post langs deze lijn 
heeft tot 1934 standge
houden. 
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- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen • 

doorlopend aanbiedingen 
in onze gratis 

VERZAMELINGEN- EN 
RESTANTENLIJST 

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

landen: 
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t , Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Duitsland, 5" 
Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, ® 
Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
Liectitenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, 
Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

motieven: 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, tionden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 
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Juiianasingal 1 - 5802 AS Venray 
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POSTZEGELHANDEL H . ZONDERVAN 
P.J. Troclstrawcg 89 
8916 CN Leeuwarden 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
Friesland Bank: 298057948 
Giro van de bank: 811542 

1. Onze partijenlijst bevat vele interessante 
aanbiedingen. 

2. Naast de genoemde kavels, Nederland en 
andere Europese landen uit voorraad 
leverbaar. 

3 . Inruil van uw doubletten of overtollige 
collecties mogelijk. 

4. Vermelde cataloguswaarde en kwaliteit met 
volledige garantie. 

5. Op verzoek ontvangt u onze partijenlijst 
geheel gratis. 

6. Bestellingen boven ƒ 2 5 0 , - portovrij; 
verzendkosten ƒ 9 , - per verzekerde 
zending. 

7. Bezichtiging van de kavels mogelijk ten 
kantore na telefonische afspraak 
van maandag t / m zaterdag van 
09 .00-17 .00 uur. 

8. Een bezoek aan Leeuwarden loont zich, 
want u zult versteld staan. 

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder 
nummer: 0 1 0 7 9 2 9 7 
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lEUWE UITGIFTEN 

ustralië 
et jaar 1998 is het Chi-
ese jaar van de tijger, 
et dier is een symbool 
an moed en doppserheid 
n het heeft bovendien de 
sputatie de kracht te be-
itten om demonen te ver
rijven. Een Engelse tekst 
an deze strekking staat 
i lezen op de keerzijde 
an een Australische 
ichtpostenvelop met de 
jgjer als waarde-indruk, 
inks op de voorzijde zien 
'e opnieuw een arbeel-
ing van de tijger en de 
ikst dat het port voor in-
ïrnationaal gebruik is 
etaald en dat het toege-
ane gewicht maximaal 
O gram bedraagt. 

'an de in het november-
ummer aangekondigde 
oorgefrankeerde lucnt-
ostenveloppen kunnen 
'e nu afbeeldingen to
en. Het gaat om de 
3uverts met een afbeel-
ing van het Royal Na-
onal Park en het Flin-
'ers Range National 
'ark. Beide zijn bestemd 
oor internationaal ge-
ruik. Het eerstgenoem-
e exemplaar (zegelin-
ruk stekelvarken) mag 
iet inhoud ten hoogste 

20 gram wegen en het 
tweede (zegelindruk kan-
geroes) ten noogste 125 
gram. 

China (Taiwan) 
De tekst 'geldig voor 
Azië en gebieden en 
Oceanië, het eilanden
complex in de Grote 
Oceaan' staat op een 
luchtpostblad dat door 
China (Taiwan) werd uit
gegeven. De waarde-in
druk is 11 d. Het gaat 
om een vervolg op de 
uitgifte van 31 mei 
1993. Ter onderschei
ding van de vorige opla
gen staat het jaartal 
; 997 op het luchtpost
blad vermeld. 

China (Volksrepubliek) 
De tweede internationale 
handelsbeurs (6 tot en 
met 16 juni 1997), de 
opening van een ver-
keersbrug en de inge
bruikneming van de on
dergrondse metrolijn in 
Guangzhou waren aan
leiding voor de uitgifte 
van drie bijzondere 
briefkaarten (40 f.). De 
afbeeldingen op de 
kaarten zijn respectieve
lijk een stad met hotels, 
een luchtopname van 
bruggen en een platte
grond van metrolijnen. 

De drukkerskenmerken 
z\\nJP58(l-ljl997, 
JP59(l-l)1997er\ 
JP60(1-1)T997. 

Denemarken 
Voor de directie van de 
Uni Bank in Kopenhagen 
werd een envelop ge
drukt met een zegelin
druk van 3.75 k. (beelte
nis van koningin Marga-
retha II) in het formaat 
C5 (230x162 mm). De 
binnenzijde van deze 
particulier vervaardigde 
envelop is voorzien van 
de tekst van de fabrikant 
Business/Profile. Het 
couvert dient voor het in
nen van bedragen voor 
de Deense gezondheids-
verzekering. 

Egypte r , , , 
Een moskee is afgebeeld 
op een met 2' /2 f.voor
gefrankeerd doosje, dat 
door de Egyptische pos
terijen werd uitgegeven 
voor de verzending van 
cassettebandjes. De tekst 
'cassettepost, Egypte, 
luchtpost is gedrukt op 
een afbeelding van een 
cassette met blauwe on
dergrond. De nriaat van 

het doosje is 159x125 
mm. 

Frankrijk 
Van de in het september
nummer aangekondigde 
Franse enveloppen met 
een waarde-indruk in het 
nieuwe type Marianne 
du 14 juillet kunnen we 
nu een exemplaar tonen. 
Het formaat is 114x162 

Japan 
De blinde medemens 
kreeg bijzondere aan
dacht met de uitgifte van 
een bijzondere Japanse 
briefkaart in de thema
reeks 'Dag voor de ou
deren en invaliden'. 
Drie Japanse kaarten 
van 50 y. werden uitge
geven met het thema 
'voorjaar'. Twee kaarten 
tonen op de keerzijde 
kleurige afbeeldingen 
van een tak met bloeien
de rozen en een veld met 
dito anemonen; de derde 
kaart heeft geen illustra
tie op de keerzij^de, maar 
is links op de adreszijde 
voorzien van een tak met 
kersenbloesems. 
Verder kwamen er twee 

briefkaarten van 50 y. 
uit die aan de onderzijde 
in kleur gedrukte recla
me-uitingen laten zien en 
een een jonge vrouw tus
sen hoge flatgebouwen 
Een reclametekst in het 
Japans completeert het 
geheel. 

Kroahe 
Twee geïllustreerde brief
kaarten - zonder waar
de-indruk - zijn door de 
Kroatische PTT uitgege
ven voor binnenlands 
gebruik. Ze tonen afbeel
dingen in kleur van een 
inlandse mossel, respec
tievelijk een dito kever. 
Ook het buitenland werd 
niet vergeten, want dit 
duo kaarten werd aan

gevuld met een derde 
exemplaar, dat wel een 
waarde-indruk heeft 
(2.20 k.); een grote mos
sel is hier de afbeelding 
in kleur. 
Op de drie kaarten is het 
recycling- sy m boo I 
(kringloopteken) afge
drukt; verder zijn er ver
klarende teksten in het 
Kroatisch en worden de 
namen van de dieren in 
het Latijn aangegeven. 

Polen 
Twee enveloppen (fran-
keerwaarde 50 en 60 g.) 
werden in Polen uitgege
ven in een uitvoering die 
we kennen van eerdere 
exemplaren. De ver
koopprijzen zijn 57 en 
67 g. 
Een nieuwe uitgifte van 
een briefkaart - ook in 
de gebruikelijke uitvoe
ring - werd links op de 
adreszijde voorzien van 
een afbeelding van ko
ningin Jadwiga uit 1309; 
prijs 55 g. 
Verder kan nog de uitgif
te van twee bijzondere 
briefkaarten worden ge
meld. Aanleiding is de 
herdenking van de in 
1977 overleden lucht-
machtgeneraal Ludimol 
A. Rayski, respectievelijk 
de duizendste geboorte
dag van de heilige Woj-
ciech. Op de eerstge
noemde kaart is een 
waarde-indruk met een 
portret van de Poolse ge
neraal aangebracht, op 
de tweede kaart zien we 
een afdruk van een kel
tisch kruis met de Griek
se letters alfa en omega. 

Slowakije 
Op de adreszijde van 
een bijzondere Slowaak
se briefkaart van 3 k. is 
links een kindertekening 
met vogels in kleur te 
zien. Een tentoonstelling 
van ontwerpen van kin-
der- en jeugdzegels 
vormde de aanleiding 
voor deze uitgifte. De 
prijs van de kaart is 
5.50 k. 

Tsjechië ~ 
Op 27 augustus 1997 i 
werd in Tsjechië een serie 2 
van zestien geïllustreerde =Ê 
briefkaarten uitgegeven -^^— 
met afbeeldingen van ^4 O 
burchten en kastelen uit *• ' * 
verschillende delen van 
de republiek. Deze af
beeldingen, die zijn voor
zien van een korte be-
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schrijving, staan links op 
de voorzijde van de kaar
ten. De serie is in tv/ee uit
voeringen verkrijgbaar: 
a. zonder opdruk en b. 
met de afdruk van een re
clamestempel van de 
plaats waar het afgebeel
de bouwv/erk staat. 

De kaarten zijn genum
merd van A 4 y / 9 7 tot 
A 6 4 / 9 7 ; ze kosten re
spectievelijk 5.50 en 
5.80 k. per stuk. 
Het vijfjarig bestaan van 
de Republiek Tsjechië 
werd op 1 januari ge
vierd met die uitgifte van 

een bijzondere brief
kaart (4 k.). Het iubi-
leumcijfer '5 ' in de zegel-
indruk wordt gevormd 
door een compositie van 
vlaggen. Links op de 
adreszijde zien we een 
gestileerd panorama van 
de Praagse burcht en 
een takje met de drie
kleur. 
Verder liet de organisa
tie van de tentoonstelling 
'Thematisch verzamelen' 
een bijzondere brief
kaart vervaardigen ter 
gelegenheid van de 
Agara, die van 12 tot en 
met 21 september werd 
gehouden. 

Wit-Rusland 
In Witrusland verschenen 
drie enveloppen zonder 
waarde-indruk, maar 
met telkens de letter A in 

respectievelijk blauw, 
donkerblauw en zwart. 
Ze werden naar aanlei
ding van diverse herden
kingen uitgegeven en 
dragen teksten in het 
Witrussisch. 
Verder wordt nog de bij
zondere uitgifte van een 
briefkaart en een enve
lop gemeld. De brief
kaart toont een afbeel
ding van een gebouw, 
de envelop een afbeel
ding van een spinrad 
met geweven textiel. 

Zweden 
Herfst is het motief op de 
serie van vier voorge
frankeerde Zweedse 
briefkaarten. De tekst 
Portokort (briefkaart) 
wordt in kleur aangege
ven. Verder is op oe 
kaarten de tekst Kort 

med porto/ klart och be 
talt ('kaart met porto/ge 
reed voor verzending) te 
vinden. Links van deze 
tekst is vermeld dat de 
kaart bestemd is voor 
binnenlandse verzen
ding. 
De illustraties op de keer 
zijde van de kaarten zijr 
respectievelijk een koren 
veld, een weide met 
hooibalen in de ochtend 
nevel, een twijg met gra
naatappelen en een em
mer met rode bessen. 
Linksonder op de adres-
zijde staan respectieve
lijk de nummers PK0273 
PK0468, PK0469 en 
PK0470 en meestal ook 
de naam van de teke
naar of de fotograaf. De 
prijs is 10 k. per kaart. 

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nieuwtjes, Abonnementenbestand 

Genegen een goede prijs te betalen 
Uw reactie naar: 

Postbus 64, 2910 Essen, België 
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DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN 
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!! 

fWEE 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 u s NOWI 

THE N o . 1 GB M A I L - O R D E R PEOPLE!! 

rthunRyan ( ^ Co. 
OF RICHMOND 
2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW91DY 
TELEPHONE;- 0044 181 940 7777 FAX- 0044 181 940 7755 Ü 



!EN UdüAGENDE SERIE: 
DE POOLSE DIERENRIEMZEGELS 
f. Dmktechmsdie UjmMiém R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEN 

Langlopende series frankeerzegeis hebben vaak de charme 

dat tijdens hun looptijd het nodige gewijzigd wordt aan de 

wijze van vervaardiging. Dat kan tot uitdrukking komen in 

et gebruik van andere druktechnieken, papiersoorten, inkten 

en dergelijke. Als dan zo'n serie dan bovendien bestaat uit 

zegels die fraai zijn vormgegeven en daardoor uitnodigen te 

worden verzameld kan een filatelist/postzegelverzamelaar 

zich helemaol gelukkig prijzen. 

gen in het productieproces 
zijn opgetreden die de emissie 
voor de specialisten bijzonder 
aantrekkelijk maakt. Het aan
tal tekens van de dierenriem is 
beperkt  immers twaalf  en 
dat brengt met zich mee dat 
de emissie niet tot in het on
eindige kan worden voortge
zet, zoals bijvoorbeeld het ge
val lijkt bij de Belgische voge
lemissie. In 1996 was het brief
tarief in Polen 55 gr. en het 
kaarttarief 40 gr. In 1997 wer
den de tarieven verhoogd, 

W I I W 
WODNIKi 

M M M 
Dierenriemserie van Polen 5 gr waterman, 10 gr vissen, 20 gr stier, 25 gr tweelingen, 30 gr kreeft, 40 gr maagd, 

■, 55 gr weegschaal, 70 gr ram, 1 z schorpioen, 2 z boogschutter en 5 z steenbok 
complete Dierenriemserie van Pol 

I gr leeuw ' ' ■ i — 

L het voorjaar van 1996 ver
henen in Polen de eerste ze
;ls uit een serie gevsijd aan 
; tekens van de dierenriem, 
e zegels zijn ontworpen door 
aciej J drysik. De afbeeldin

gen zijn humoristisch, de 
vormgeving is sprankelend. 
Wat willen we nog meer? De 
nominale waarden zijn betaal
baar en sinds enige tijd is ge
bleken dat er enkele wijzigin

waardoor enkele waarden niet 
meer zo courant waren  een 
voorbeeld is de zegel van 
55 gr. Het brieft£irief bedraagt 
sinds 5 februari 1997 60 gr. en 
het kaarttarief 50 gr. In april 

1997 werden twee waarden 
(50 en 60 gr.) van een nieuwe 
frankeerserie uitgebracht met 
afbeeldingen van oude boer
derijen en hoeven. De zegel 
van 50 gr. uit de Dierenriem
reeks verdween daarmee als 
eerste van het toneel. 

TECHNISCHE ASPEGEN 
De Dierenriemzegels zijn alle 
uitgevoerd in vierkleuren ras
terdiepdruk. De vier kleuren 
die bij deze emissie werden 
gebruikt zijn twee tinten van 
de hoofdkleur (een lichte en 
een donkere), zwart en geel. 
De zegels zijn gedrukt bij de 
Poolse waardenpapierdrukke
rij P.W.P.W. (Pa stwowa 
Wytwórnia Papierów Warto

ciowych) in Warszawa. Sinds 
eind 1996 is P.W.P.W. geen 
staatsbedrijf meer, maar een 
Spó ka Akcyjna: wat de Duit
sers noemen een Aktien Gesell
schaß en bij ons een naamloze 
vennootschap heet. Bij de uit
gifte van de zegel van 1 z . met 
het portret van de Nobelprijs
winnares Wis awa Szymborska 
stond voor het eerst de afkor
ting S.A. achter de bedrijfs
naam P.W.P.W. 
De Dierenriemzegels zijn ge
drukt op de vijfkleuren Goe
belpers van P.W.P.W. De 
drukrichting is bij alle waar
den O(nder) . Zoals bij de 
meeste postzegeldrukkerijen 
het geval is werden de drukci
linders tot voor kort vervaar
digd door een etsing met een 
chemische vloeistof. Inmid
dels is het in de diepdrukin
dustrie al weer enige tijd ge
bruikelijk drukcilinders te la
ten graveren met behulp van 
een door de computer ge
stuurde beitel, nadat de zegel
tekening eerst is gescand en 
opgeslagen in een computer
geheugen. Zo'n apparaat  al
thans dat van het merk Heli
Linotype  heet een Helio Kh
schograph. Ruim vijftien jaar 
geleden was de Belgische post
zegeldrukkerij de eerste ter 
wereld die zo'n Klischograph 
inzette voor het vervaardigen 
van postzegels. Andere landen 
volgden  Nederland bijvoor
beeld pas in 1990  en sinds 
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Bij sterke vergroting kunnen zegels die afkomstig zijn van geëtste cilinders worden onderscheiden van exemplaren die met behulp van gegraveerde cilinders tot stand kwamen. 
De zwarte contourMjn is bij geëtste cilinders getrapt ('gekaBeld'), terwijl de lijn bij gegraveerde cilinders vrijwel glad is 

eind 1996 gebruikt ook de 
drukkerij in Warszawa zo'n 
apparaat. 
De eerste Poolse zegels waar
van de drukcilinders werden 
gegraveerd verschenen op 30 
oktober 1996: een zegel plus 
een blok voor het Postmuse-
um in Wroc aw. De meeste ze
gels van de Dierenriem-reeks 
zijn inmiddels ook uitgeko
men met de gegraveerde ci
linders, zodat specialisten 
twee versies kunnen onder
scheiden. Het eenvoudigst is 
dat door te kijken naar de 
randen van het zwarte kader. 
Is die rand getrapt dan zijn de 
cilinders geëtst, is de rand 
glad dan is de cilinder gegra
veerd. 

Een extra complicatie was dat 
in min of meer dezelfde perio

de de Poolse PTT overging tot 
het gebruiken van papier dat 
onder de ultraviolette lamp 
geel fluorescent oplicht. Dit is 
gebeurd in het kader van de 
postmechanisatie. 
Voor elke waarde uit de Die
renriem-serie kunnen we dus 
maximaal vier varianten ver
wachten, zijnde de twee ma
nieren van cilindervervaardi-
ging en de twee hoofdsoorten 
papier gekruist. Maar ook hier 
zal blijken dat het nog net iets 
ingewikkelder ligt. Op de lin-
kervelrand is op elk vel een in 
rood gedrukt zevencijferig tel-
nummer te zien, dat (meestal) 
met de basis naar links is aan
gebracht naast de rijen 2, 3 en 
4. Een voorbeeld van zo'n tel-
nummer is F3785660. De let
ters schijnen niet op een apar
te (deel) oplage te wijzen, 

OVERZICHT DIERENRIEM-REEKS POLEN 1 9 9 6 - 1 9 9 7 

Waarde 

5 gr. 
10 gr. 
20 gr. 
25 gr. 
30 gr. 
40 gr. 
50 gr. 
55 gr. 
70 gr. 
Iz 
2z 
5z 

Omschrijving 
zegelbeeld 

Waterman/Wodra* 
Vissen/Äyfry 
Süer/ßy* 
Tweelingen/ß&£ni te 
Kreeft/iM 
Maagd/Panna 
Leeuw/L<TO 
Weegschaal/ Waga 
Ram/Baran 
Schorpioen/Sfawjdion 
Boogschutter/S(K«fec 
Steenbok/Äbzioro ec 

Datum van 
uitgifte 

19.07,1996 
31.07.1996 
21.04.1996 
10.05.1996 
20.05.1996 
31.05.1996 
31.05.1996 
10.06.1996 
21.03.1996 
20.06.1996 
28.06.1996 
10.07.1996 

Hoofd
kleur 

blauw 
blauw 
bruin 
blauwpaars 
groen 
beige 
bruin 
groen 
bruin 
roze 
roze 
rozebruin 

Dienstorder 
en datum 

56 25.06.96 
55 25.06.96 
29 05.04.96 
37 07.05.96 
38 13.05.96 
46 22.05.96 
42 20.05.96 
48 27.05,96 
21 15,03,96 
54 onbekend 
57 25,06,96 
59 02.07.96 

maar hebben betrekking op 
degene die de drukpers be
dient tijdens ploegendien
sten. Er zijn verschillende let
ters gevonden met dicht in el-
kaars buurt liggende veltel-
nummers. De zegels hebben 
de perforatie 11V4:11V2 (15 
tanden horizontaal, 18 tanden 
verticaal) en de velranden zijn 
als volgt doorgeperforeerd: 
d / l / d / l . Het zegelformaat is 
25.5 bij 31.25 mm, wat de vol
gende tanding met decimale 
notering oplevert: 11.76:11.52. 

GEËTSTE CILINDERS 
Voor de Dierenriem-zegels 
werden in de periode maart 
tot en met december 1996 de 
cilinders nog op de klassieke 
vrijze vervaardigd. In decem
ber 1996 werd er overgestapt 
op met behulp van de compu
ter gegraveerde cilinders. 

De geëtste cilinders hebben 
op een enkele uitzondering 
na rastermaat 100, waarbij de 
kleuren verschillende raster-
hoeken hebben. Uitgaande 
van de hoeken waaronder ge
rasterd werd kan de volgende 
indeling worden gemaakt. 

Alle kleuren 15 graden: 
dit komt voor bij de twee waar
den die het eerst verschenen, 
te weten de zegels van 20 en 
70 gr. Bij de zegel van 20 gr. 
heeft zwart echter twee raster
maten: 100 voor het buitenka
der en 80 voor de omlijning 
binnenin. 

Lichte hoofdkleur 45 graden 
Donkere hoofdkleur 75 graden 
Zwart 15 graden 
Geel O graden: 
Deze rastercombinatie treffe 
we aan bij de zegels van 5, 1 
25, 30, 50 en 55 gr. en bij c 
waarden 2 en 5 z . 

Lichte hoofdkleur 45 graden 
Donkere hoofdkleur 15 graden(!j 
Zwart 15 graden 
Geel 15 graden: 
Deze combinatie komt uitsk 
tend voor bij de zegel v 
40 gr. 

Lichte hoofdkleur 75 graden 
Donkere hoofdkleur 45 graden 
Zwart 15 graden 
Geel O graden: 
De zegel van 1 z is de enit 
waarbij deze combinatie va 
rasterhoeken voorkomt. 

De indeling van de loketvelle 
die met behulp van geëtste c 
linders werden vervaardigd 
als volgt. De zegels zijn g 
drukt in vellen van tien 
tien exemplaren. Paskruizt 
zijn aangebracht in de vi( 
hoeken, boven de zegels 5 > 
6 en onder de zegels 95 en 9 
De tekst Znaki zodiaku zien \ 
met de basis naar links nay 
de rijen 5 en 6 op de rechtt 
velrand. Op de linkervelrai 
is een rechthoek in de donk 
re hoofdkleur te zien naast / 
gel 1. Daaronder staan g 
kleurde driehoeken en wel; 
volgt: geel naast 2, de donkei 
hoofdkleur naast 3, de lieh 
hoofdkleur naast 3, de donk 
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delen van Dierenriem-zegels, afkomstig van geëtste cilinders, het gaat om de waarden 10 en 25 gr. Geëtste en gegraveerde cilin-
s kunnen gemakkeli|k van elkaar worden onderscheiden de eerste zijn gedrukt in vellen met in de hoeken gewone paskruizen, de 
tste in vellen waarvan de hoeken zijn voorzien van paskruizen en cirkels 

hoofdkleur naast 4, zwart 
last 5 en de donkere hoofd-
;ur naast 5. 

GRAVEERDE CILINDERS 
; Postmuseum-zegels van 30 
tober 1996 waren de eerste 
)olse zegels die met gegra-
erde cilinders in rasterdiep-
uk werden vervaardigd. In 
cember 1996 werd de Die-
nriem-zegel van 55 gr. als 
rste waarde uit deze reeks 
graveerd. In januari 1997 
Igden de zegel van 40 gr. en 

in maart 1997 de zegels van 10 
en 20 gr. De andere waarden 
volgden naar behoefte, zij het 
dat de zegels van 25 gr., en van 
5 z . nog niet met gegraveerde 
cilinders zijn aangetroffen. 
Bij de gegraveerde cilinders 
zijn dezelfde vier kleuren ge
bruikt als bij de geëtste cilin
ders het geval was. De raster
maten waren bij de eerste vier 
waarden alle gelijk, dat wil 
zeggen per strekkende milli
meter 5.5 rasterpunten hori
zontaal, 7 rasterpunten verti

caal en een rasterhoek van 30 
graden. De eerste vier waar
den - dus de zegels van 10, 20, 
40 en 55 gr. - hadden een ci
linder voor de zwarte druk-
gang waarvan de rasterhoek 
identiek was aan de cilinders 
voor de overige kleuren. 
Zoals we van de Nederlandse 
zegels weten krijgt de kleur 
waarmee teksten worden ge
drukt - meestal zwart - een 
veel fijner raster. Bij deze 
Poolse Dierenriem-zegels is 
dat ook gebeurd. De cilinder 

voor de zwarte drukgang van 
de zegels van 5, 30 en 50 gr., 
alsmede die voor de waarden 
1 en 2 z . laten 9 rasterpunten 
horizontaal, 11 rasterpunten 
verticaal en een rasterhoek 
van 40 graden zien. Het is niet 
onmogelijk dat latere druk
ken van de zegels van 10, 20 
en 40 gr. nog zullen worden 
gedrukt met een nieuwe cilin
der voor de zwarte drukgang. 
Net als bij de zegels die zijn 
vervaardigd met geëtste cilin
ders zijn ook de zegels die af
komstig zijn van gegraveerde 
cilinders gedrukt in loketvel-
len van 10 bij 10 exemplaren. 
We zien hier paskruizen plus 
pascirkels(!) in de vier hoe
ken, boven de zegels 5 en 6 en 
onder de zegels 95 en 96. De 
tekst Znaki zodiaku staat met 
de basis naar links naast de rij
en 5 en 6 op de rechtervel-
rand. 
Op de bovenvelrand zien we 
een v«sselend aantal van links 
naar rechts van licht naar don
ker verlopende gekleurde 
blokjes: zes zwarte boven zegel 
1, vijf in de donkere hoofd
kleur boven zegel 2, vier in de 
lichte hoofdkleur boven zegel 
3 en drie gele boven zegel 4. 
Op de bovenvelrand, boven 
de zegels 8 en 9, staat het 
woord knemian (silicaat - van 
kiezelzuur) met telkens twee 
letters anders gekleurd: van 
links naar rechts zien we kr in 
de donkere hoofdkleur, ze in 
de lichte hoofdkleur, mi in 
geel en an in zwart. Op de lin-
kervelrand staat een recht
hoek in de lichte hoofdkleur 
naast 1 met daaronder ge
kleurde driehoeken: één in de 
de donkere hoofdkleur naast 
3, één in de lichte hoofdkleur 
naast 3, een gele naast 4, één 
in de lichte hoofdkleur naast 
5, een zwarte naast 5 en één in 
de lichte hoofdkleur naast 6. 
Aan de hand van velrandstuk-
ken - en dan met name de 
vier hoeken - zijn de gegra
veerde zegels dus al duidelijk 
te onderscheiden van de geët
ste: door de vorm van de pas
kruizen, door de gekleurde 
blokjes boven de zegels 1 tot 4 
en door het woord krzemian. 
Een vervelende complicatie is 
echter dat de Poolse loket
functionarissen de akelige ge
woonte hebben om alle vel-
randen er nog voor de ver
koop een feit is af te scheuren. 
Klanten die per se zegels met 
randen vnllen hebben worden 
ofwel verwezen naar het filate-
listenloket (waar men er de
zelfde gewoonte op nahoudt), 
ofwel naar het loket voor 
grootverbruikers (waar afhan
kelijk van de stemming van de 
medewerkers grotere veldelen 
danwei uitsluitend complete 
vellen verkrijgbaar zijn). Ver
schillen in tekening tussen ze
gels afkomstig van geëtste, re-
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Veldelen van Dierenriemzegels van 20 
en 55 gr., afkomstig van gegraveerde ci
linders. Het veldeel van 20 gr heeft 
D4731563 als telnummer naast de rijen 
2, 3 en 4. Bj het veldeel van de zegel van 
55 gr. is bij de laatste zegels aan de 
rechterzijde, in de bovenvelrand, het in 
vier kleuren gedrukte woord krzemian te 
zien 

spectievelijk gegraveerde ci
linders zijn er ook. Afgezien 
van de principiële verschillen 
tussen de geëtste en gegra
veerde cilinders (gehanteerde 
rasterhoeken, trapachtige ver
sus gladde randen) zijn er ook 
nog verschillen aan te treffen 
qua tekening en wel in de 
'tekst' onder de afbeelding: 

■  > 

WAGA 

POLSKA SS GR 

kr zc' an 

M jronvs« 

WAGA £5: 

POLSKA SS GR 

30 gr. 

I z . 
2z. 

M begint na de 

linkeronderlioek 

zwart 
Tweede P voor Z 

M gelijk aan 
of beginnend 
even voor de 
linkeronder

hoek 
grijs 
Tweede P 
vanaf Z 

Dit zijn de meest opvallende 
verschillen; wie nauwkeurig 
kijkt kan ook nog wel andere 
verschillen ontdekken. 

Met de zegels uit de loketvel
len werd ook een reeks postze
gelboekjes gevuld. De meldin
gen in het Poolse blad Filateli
sta en in het Nederlandse Post
aumaat komen niet geheel en 
al met elkaar overeen; die roe
pen hier en daar nog wat 
vraagtekens op. 

het Hoofdpostkantoor van 
Warszawa in de automaat ge
weest. Beide boekjes zijn eer
der als loketboekjes her en 
der verkocht, bijvoorbeeld in 
oktober 1996 in het PTT Mu
seum in Wroc aw. De auto
maat zelf is in PTTkringen ge
regeld gedemonsteerd. 

Eveneens in Filatelista van 
april 1997 werden de postze
gelboekjes beschreven die be
stemd waren om de Posteraxx
tomaten te testen: 

I z . 
 2x40 gr. 1x10 gr. 2x5 gr. 

blauwe kaft 

Iz. 
 1x50 gr., 2x20 gr., 2x5 gr. 
groene kaft 

2z 
2x55 gr., 
roze kaft 

2x40 gr., 2x5 j 

■l,op«lyFDC. ^ ^ H <f/ ^ i 
'kartyikoptttyzwydnjkowanywxrwczUem ^ ^ ^ ^ ^ K J JSiJ 
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2 z . 
 5x40 gr. 

gele kaft 

Deze boelqes zouden vanaf _ 
nuari 1997 in Warszawa 
een oplage van duizend exei 
plaren?  zijn verstrekt. In b 
gin mei 1997 heb ik op h 
Hoofdpostkantoor van Wai 
zawa op de ui. Krzy a twee ̂  
rianten van bovengenoem( 
boekjes uit de automaat ku 
nen trekken. 

Volgens Postaumaat werden 
ódz vanaf 14 februari 19* 

boekjes met 8x30 gr. en van 
maart 1997 boekjes m 
5x50 gr. verkocht. 

Op de in de drukkerij voi 
distributie gereed gemaak 
pakketten met 100 vellen z 
gels werd als voorbeeld van ( 
inhoud een spedmen geplal 
een zegel met een 'perforati 
die uit de afkorting 'WZÓ! 
bestaat. 

(Slot voll 

Omslag en binnenzijde van één van de Poolse Dierenriempostzegelboekjes, in dit ge
val dat van 1 z . met daarin één zegel van 1 zegel van 50 gr, twee van 5 gr. en twee 
van 20 gr 

In Filatelista van april 1997 
stond een beschrijving van de 
postzegelboekjes die gebruikt 
zijn om de Franse Amielsiuto
maten te testen: 

4 z . 
 10x40 gr. 
5.50 z . 
 10x55 gr. 

Op de omslag de zegel van 
40 gr. en een 'stempel' 
31.05.1996 Warszawa respec
tievelijk de zegel van 55 gr. en 
een 'stempel' 10.06.1996 
Warszawa. De boekjes van 5.50 
z . zijn in december 1996 op 

POOLSE POSTTARIEVEN 
De Poolse posttarieven waren in 

Briefpost 

Gewicht 
tot 20 g. 
tot 50 g. 

Drukwerk 

Gewicht 
tot 20 g. 
tot 50 g. 

Briefkaarten 

kaart 

Interlokaal 
60 
80 

Interlokaal 
50 
70 

50 

augustus 1997 als volgt: 

Lokaal 
50 
70 

Lokaal 
50 
70 

50 

Buitenland 
110 
150 

Buitenland 
80 

120 

80 
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bx 
k4o 
kSBo 
teco 
k/Ax 
k7Ao 
k7Bo 
k7Cx 
ksxc 
fe0/55xx 
B6xx 
BI XX 
B2/83XX 
B7Bxx 
B7Bx 
pSAx 

650,— 
100,— 
25,— 
85,— 

600,— 
200,— 
185, 
600,— 
1050,— 

80,— 
200,— 
125,— 
45,— 

135,— 
45,— 
65,— 

99x 160,— 
lOOx 350,— 
lOlx 925,— 
lOIO 875,— 
104xx 500,— 
104x 190,— 
104O 145,— 
105x 200,— 
105O 120,— 
106XX 12,5C 
110/3XX 22 5C 
130x 290,— 
130O 270,— 
131x 275,— 
1310 225,— 
136/8XX 250,— 

136/8X 200,— 
139/40XX 40,— 
164AX 135,— 
164BX 145,— 
165AXX 435,— 
165AX 275,— 
165BXX 460,— 
165BX 285,— 
184AXX 165,— 
220/3XX 47,5C 
225/8XX 85,— 
229/31XX 80,— 
265/6XX 97,5C 
269XX 47,5C 
283/6XX 95,— 
287/8XX 22,50 

293/5XX 16,— 
300/4XX 50,— 
318/22XX 60,— 
323/4XX 21 ,— 
325/6XX 30,— 
346/9XX 575,— 
346/9X 300,— 
347XX 200,— 
347x 125,— 
348XX 225,— 
348x 125, 
349XX 250,— 
349x 135, 
474/89XX185,— 
474/89X 120,— 
617/40XX 37 50 

518/37x> 
1450,— 

518/37X 
600,— 

534/7xxC 

534/7X 
535XX 
535x 
536XX 
536x 
537XX 
537x 

150,— 
475,— 
300,— 
110,— 
650,— 
275,— 
450,— 
200,— 

518/33XX375,— 
518/33X 175,— 

1 AUTOMAATBOEKJES met telblokje | 

3y 
3a 
4y 
4z 

P 
6a 
6e 
6eF 

14,— 
10,— 
14,— 
50,— 
11,— 
25,— 
32,5C 
9,— 

6fFp 7,50 
7a 10, 
7b 10, 
7bF 15,— 
8aF 22,5C 
8bF 37,5C 
9fF 225,— 
9hF 15,— 

10a 17,50 
lOaF 22,5( 
lObF 45, 
l l a F 25,— 
l l b F 30,— 
12 30,— 
13 42,5C 
14a 15,— 

14b 15,— 
15 9,— 
16a 3,75 
16b 4,— 
17a 5,— 
17b 6,— 
18a 3,50 
18b 3,50 

19a 
19b 
20 
21 
22a 
22b 
23a 
23b 

4,— 
4,— 
4,— 1 
4,— 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

1 FDCs-NEDERLAND (met en zonder adres) j 
1 ZONDER 
ADRES 
27200,-
31 55,-
32 45,-
33100,-
34 85,-

— — — — — 35 12,50 
37 10,-
38 70,-— — |39 22,50 

40 32,50 
41 50,— 
43 65,— 
44 35,— 
45 25,— 
46 60,— 
47 70,— 
48 5,— 
50 20,— 
51 30,— 
52 27,50 

53 6,50 
55 13,5t 
56 40,— 
57 11,— 
58 22,5( 
59 9,— 
60 17,5( 
61 17,5( 

1 MET 
1 ADRES 
1 4 275,— 
1 5 250,— 
1 6 175,— 
1 7 100,— 
1 8 85,— 
1 9 115,— 
1 10 85,— 
1 11100,— 
1 12 10,— 

13100,— 
14 55,— 
15 65,— 
16 80,— 
17 40,— 
18 36,— 
19 45,— 
20 25,— 
21 45,— 
22 22,50 
23 45,— 

24 35,— 
25 55,— 
26 25,— 
27 50,— 
28 30,— 
29 30,— 
30 17,50 
31 15,— 
32 12,50 
33 22,50 
34 20,— 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

4,— 
20,— 

3,50 
20,— 

7,50 
10,— 
15,— 
6,— 

20,— 
10,— 
9,— 

1 CURACAO/NED.ANTILLEN | 

2Axx 
2Bxx 
3Cxx 
3Co 

UCxx 
4Ho 
5Ho 
6Dxx 
7Axx 
7Bo 
7Co 
7Dxx 
7Do 
8Dxx 
lODxx 
lODo 

110,— 
95,— 
21,— 
21,— 

125,— 
30,— 
90,— 
54,— 

135,— 
37,50 
21,— 
95,— 
13,50 
75,— 
90,— 
30,— 

IIFxx 200,— 
12BXX 80,— 
12FXX 80,— 
42xx 65,— 
74bx 150,— 
79BXX 135,— 
80AXX 250,— 
80/U 140,— 
81BXX 325,— 
81 Bx 175,— 
82/88XX 140,— 
82/88X 50,— 
85fx 875,— 
104/20X 250,— 
137XX 75,— 
178/81XX450,— 

179XX 80,— 
179x 60,— 
218/29XX100,— 
218/29X 80,— 
230/3XX 650,— 
230/3X 300,— 
231XX 110,— 
232XX 130,— 
232x 70,— 
233x 180,— 

Luchtpost 
2fx 175,— 
3fx 265,— 
4/16x 35,— 
17alo 25,— 

17bllo 25,— 
18/25X 300,— 
26/40XX 250,— 
26/40O 75,— 
41/44XX 37,5C 
41/44X 28,— 
41/440 25,— 
45/52XX 27,5( 
45/52X 20,— 
45/520 20,— 
53/68XX 32,5C 
53/68X 27,5( 
53/680 30,— 
69/81XX 20,— 
69/81X 16,— 
82/88XX 475,— 

82/88X 
83x 
84xx 
84x 
85xx 
85x 
86xx 
86x 
87xx 
87x 
88xx 
88x 

Port 
34/43X 
44/60XX 

350,— 
20,— 
40,— 
30,— 

120,— 
90,— 
95,— 
70,— 

150,— 
115,— 
135,— 
110,— 

275,— 
16,— 1 

1 SURINAME 1 
4Axx 

UCxx 
4Co 
5Bxx 
5Bo 
5Cxx 
5Co 
6Cxx 
7Exx 
7Exx 
7Eo 
8Cxx 
8Co 
9Cxx 
9Co 
lODo 

37,50 
35,— 
27,— 
35,— 
12,— 
30,— 

9,— 
6,— 

30,— 
30,— 
12,— 
35,— 
12,— 
65,— 
47,50 
24,— 

10aA 105,— 
10aBo 35,— 
10aCo 35,— 
11 Co 57,50 
12Co 47,50 
13AXX 90,— 
13Ao 67,50 
13BXX 50,— 
13Bo 30,— 
13Co 34,50 
14FXX 90,— 
14Fo 90,— 
15BXX 120,— 
15Bo 110,— 
16/20XX 57,50 
21 Co 20,— 

22+22axx 44,— 
23/28XX 162,50 
29xx 42,— 
290 6,— 
30xx 105,— 
30o 85,— 
31XX 7,50 
310 7,60 
32xx 18,— 
320 10,50 
33xx 7,50 
330 7,50 
37xx 4,50 
38xx 4,50 
39xx 55,— 
40xx 250,— 

48/55XX 320,— 
56o 24,— 
58axx 275,— 
59axx 165,— 
104/IOx 325,— 
130/6XX 60,— 
130/6X 35,— 
229/38xx105,— 
229/38X 70,— 
239/43XX200,— 
239/43X 145,— 
280/3X 65,— 
312/5XX 25,— 

Luchtpost 1 
1/7XX 
8/14x 
15/19X 
18x 
20/22XX 
24/26XX 

Port 
15TIIIO 
16T1XX 
16TIIXX 
16TIIIXX 
36/46X 
47/57XX 

30,— 
375,— 
500,— 
425,— 

60,— 
55,— 

130,— 
195,— 
195,— 
180,— 
175,— 

12,— 

1 V E R . E U R O P A (volgens Zonnebloem) | 

1/3x 
11/12XX 
11/12X 
13/17X 

75,— 
225,— 
150,— 
60,— 

40/42XX 90,— 
40/42X 60,— 
46/51XX 250,— 
52/57XX 225,— 

71/73XX 135,— 
71/73X 80,— 
82/84X 40,— 
95/97XX 325,— 

95/97X 115,— 
119/21X 40,— 
205XX 150,— 
861XX 135,— 

8610 90,— 1 

B E L G I Ë (volgens Yvert) 

1o 
2o 
8o 
9o 
22o 
37xC 
51x 
92/990 

I l22x 
l l22o 
|1470 
I l76x 
I l77x 
178x 
221/33x 
25B/66X 

80,— 
50,— 
95,— 

185,— 
175,— 

1250,— 
650,— 
160,— 
95,— 
27,5( 

135,— 
425,— 
110,— 
120,— 
60,— 
65,— 

289/92X 200,— 
301XX 
301X 
308/14x 
325XX 
325x 
326/32 
342/50X 
351/2X 

150,— 
95,— 
40,— 

130,— 
95,— 
70,— 

525,— 
150,— 

356/62X 120,— 
377/83X 160,— 
394/OOx 125,— 
41 Ox 110,— 
447/54XX 35,— 
488/95XX 50,— 
488/95X 18,51 
504/1 l x 35,— 
513/8X 25,— 
743/7X 15,— 
751/5XX 75,— 
773/6XX 28,— 
773/6X 19,— 
777/80XX 28,— 
777/80X 18,— 
787/91X 40,— 
814/22X 45,— 
827/31X 60,— 
860/2XX 60,— 
860/2X 40,— 
880/91X 175,— 
892/7X 50,— 
898/9XX 225,— 
898/9X 135,— 
912/7XX 52,50 

912/7X 27,50 
930/7XX 60,— 
930/7X 40,— 
946/51 xxl 50,— 
946/51X 100,— 
1031XX 32,51 
1627/35XX 6,— 
idem, in vellen 
van 20 st 

120,— 

Luchtpost 
1/4XX 25,— 
1/4x 7,5( 
5x 55,— 
6/7XX 37,5( 
6/7x 10,— 
8/11XX 17,5( 
8/1 l x 10,— 
lOA/IIAxx 

360,— 
15/23AXX 25,— 
25xx 8,— 
25x 5,— 
26/27AXX 70,— 

28/29XX 10,— 
30/35XX 2,50 

Dienst 
1/6x 15,— 
7/15x 25,— 
16/19X 17,5C 
42/46X 30,— 
47/56AX 30,— 

Port 
1/2x 45,— 
12/16X 150,— 
12/160 90,— 
17/25X 47,5C 
26/31X 15,— 
32/48X 10,— 
56/65XX 85,— 

Spoorweg 
58/780 52,5[ 
168/9X 15,— 
170/3X 32,5C 
175/7X 37,5C 
178/010 70,— 

205/9XX 3 0 , -
236/59XX 87,50 
301/3xx 
322/9X 
330XX 
331/3X 

25,— 
35,— 
11,50 
45,— 

336/50BX 

351/7X 
150,— 
75,— 

358/60XX 27,50 
358/60X 1 5 , -
369/72XX210,— 
373/4XX 60,— 
378/97XX125,— 
399/02X 
403/5XX 

35,— 
85,— 

406/14xx 45,— 
415/21XX 25,— 
422XX 
423/4XX 

12,— 
16,— 

428/31XX 20,— 
432XX 
461/5xx 

60,— 
22,50 

1 XX = postfns zpl, X = ong mpl, o = gebr C = Certificaat Alle zegels prima kwaliteit Volle garantie 1 
echtheid. Zolang de voorraad strekt Porto extra tot 250 - Betaling postgiro 4417973 

Onbekende klanten vooruitbetaling na ontvangst van nota Teruggaverecht 7 dagen Pri|zen gelden t/m 

1 
31 mei 1998 Geopend van woensdag t/m zaterdag van 10 00-18 00 uur 

N T E R P H 1 L 
Laan van Meerdervoort 39, 2517 AD Den Haag 

(Tussen Metropole en Anna Paulownastraat) 
Telefoon: 070-3635080/3203155 

A 

CONSIGNING TO AUCTION? 
TRY f)C^lkN ßVCrtON^ (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 v4iy not? 

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

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

RO. Box 9 1 , Leeds LSI 6 5YA, U.K. 

| € 
Please send me your latest catalogue. 

Name 

Address 

Country 

Tel/Fax No 

N 
I 
E 
U 
W 
III 

V, Postzegelhandel KAREL DEN HERTOG 
'ïj Gonnchemsestraat 10a • 4231 BH Meerkerk 

tel + fax 0183 - 352169 
Open: dinsdag, donderdag + vnjdag van 09 00-12 15 en 13 15-18 00 uur, 

mjdag 19 00-21 00 uur 

Zaterdag 4 april aanwezig in dejaarbeurs te Vtredii tijdens de 
Intemationaie Verzameldagen. Voorraad NI + Overzee, automaatboekjes, 
rolzegéls, pïaatjouten, stempels, motief, f DCs, partijtjes enz. 
Welkom. Ook in Meerfeerli 

-4^ FII-ATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 

P o s t z e g e l s in l u x e k w a l i t e i t , 
p o s t f r i s o f g e s t e m p e l d ( g e e n f d c ' s ) . 

P r i j s l i j s t g r a t i s o p a a n v r a a g . 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180-621428 

TELEFOON 19.00-22 30 EN IN HET WEEKEND 0180-619743 GEEN WINKEL 

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

100 gr 250 gr 
18,00 42,00 
28,00 
16,00 
20,00 
13,00 
55,00 
10,00 
18,00 

16,00 

66,00 
36,00 
50,00 
28,00 

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

i k g 
150,00 
240,00 
130,00 
170,00 
110,00 

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 

50,00 

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

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op' 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr 82 19 07.581 

Levenng onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 
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WÊBFV NEDERLANDSE BOND VAN F I L A T E L I S T E N  V E R E N I G I N G E N POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureou 
Zeebntloonl], 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 Fax 0302800128 
Internet: http://*ww.nbfv.nl 
Email: nbfv@euronBt.nl 

Woonisineiid voorzitter 
GÄ. Geerts 
Steeckterpoiderstroot 21 
2807 MK Gouda 
Telefoon 0182550093 

Waomemend secretoris 
P. Daversthot 
Nossaulaun 7,3851 XZ Ermelo 
Telefoon 0341563540 

Peniiiiignieestor 
Mevr. CE. WeeberKortekoos 
limorstroot 27,2612 EH Delft 
Telefoon 0152131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester K8fV Delft 

Evenenieiiten e» Jeugdzokn 
C. loth, J. van Eyckgrocnl 191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 0402119654 

Jaryzaken 
C.B. van Nugteren, Westerzidit 620 
4385BWVlissinoen 
Telefoon0118463711 

Documentatie en publicoties 
R.H.M. Faust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 0464743076 

Commissarissen 
f. Alderliesten Van Klifhoekstraot 63 
3341SK Hendrik Ido Ambacht 
Telefoon 0786812576 

S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
Telefoon 0598626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Jetrerons; 
J.J.M. Pieters, Stan Kentonsiraot 35 
2324 LL Leiden 
Telefoon 0715761726 
Malerimicommissaris: 
Drs. H.C. Stoop 
Nouhuysstraatl3 
2024 KT Haarlem 
Telefoon 0235262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstroot 1,374! AC Boom 
Telefoon 0355412526 
Sondsbibliothecaris: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand von 
10.30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatieientrum 
Secretaris/penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstroot 21 
2312 ZP Leiden 
Telefoon 0715134424 

Bondsinformotiebureau 
Mr. drs. S.U Ottevongers 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

' ° Bondskeuringsdienst 
^ Voorzitter: P.F.A. von de Loo 
_ Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
^ Telefoon 0356245169, fox 0356233603 
IS: Keurzendingen uitsluitend oongetekend 
■« noar de seaetaris: 
J A.W.A.Steegh, Postbus 220, 

1180 AE Amstelveen, telefoon 
ïï 0235384212 (na 20.00 uur) 

^ Serviceafdeling 
; ; Diredem H.H. von Mogen 
X Rigterskomp 8 

.^^ 1261TNBIaricum 
Telefoon 0355314399 

DE EXTRA ALGEMENE VERGADERING EN DE 
VOORZIHERVERGADERING VAN 17 JANUARI 
Op zaterdag 17 ja
nuari werd in Nieu
wegein de jaarlijk
se vergadering van 
voorzitters van bij 
de NBFV aangeslo
ten verenigingen 
gehouden. 

Deze vergadering werd 
voorafgegaan door een 
extra Algemene Verga
dering met als enig 

Juryzaken, ter assistentie 
van het hoofd Juryzaken, 
de heer C.B. van Nugte
ren. 
Alle nieuwgekozen be
stuursleden zullen door 
het bestuur op de Bonds
dag worden voorgedra
gen voor een definitieve 
verkiezing in de ge
noemde functies. 
Na deze extra Algemene 
Vergadering werd de 

bijeenkomst 
voortgezet 

7 7 | j Bestellirigen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker 
Verdistraat133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 0715761720 

P. Daverschot : . . .waarnemencJ BoncJssecretaris.. 

agendapunt de verkie
zing van enkele nieuwe 
leden in het bondsbe
stuur. 
De verkiezinq was nood
zakelijk omdat zowel de 
huidige interimvoorzit
ter, de heer J.G. Balke
stein, als de secretaris, 
de heer H.W.M. Hop
man, onlangs om ver
schillende redenen hun 
functies ter beschikking 
hadden gesteld. 
De door het bestuur 
voorgestelde kandidaten, 
die overigens al enige 
tijd 'meefiepen' in het be
stuur, de heren G.A. 
Geerts, P. Daverschot en 
P. Alderliesten werden 
allen bij acclamatie door 
de ca. 180 aanwezige 
leden tot bestuurslid ge
kozen. 
Tot de Bondsdag op 25 
april zal de heer Geerts 
de functie van voorzitter 
en de heer Daverschot 
de functie van secretaris 
waarnemen. De heer Al
derliesten zal zich voor
lopig als Commissaris 
gaan bezighouden met 

met de Voor
zittersverga
dering. In 
zijn ope
ningswoord 
deed de 
waarnemend 
voorzitter 
van de Bond, 
de heer 
Geerts, een 
dringend be
roep op alle 
verenigingen 
en hun leden 
om de één
heid in de fi
latelie te be
waren. De 
georgani
seerde filate

lie dreigt naar zijn me
ning verder in een diep
tepunt te raken door al
lerlei technologische en 
postale ontwikkelingen, 
zoals de opkomst van E
mail, voice mail en het 
gedeeltelijk verdwijnen 
van postzegels in de toe
komst. 

Vervolgens werd door de 
voorzitter van de Stich
ting Nederlandsch 
Maandblad voor Philate
lie, de heer ir. G.A.H, 
van Driel, een voor
dracht gehouden over de 
historie en de doelstelling 
van het tijdschrift. Daar
bij benadrukte hij dat het 
blad tegen kostprijs aan 
de leden van de aange
sloten verenigingen 
wordt aangeboden. In 
de daaropvolgende dis
cussie kwam meermalen 
naar voren dat diverse 
verenigingen er moeite 
mee hebben dat alle Ie
den van een vereniging 
het blad moeten afne
men, als de vereniging 
gebruik wil maken van 
riet gereduceerde tarief 

(kostprijs). Met grote 
meerderheid werd beslo
ten dat de Bond zo spoe
dig mogelijk een encauête 
zal houden onder alle 
verenigingen/leden over 
hun wensen met betrek
king tot het maandblad 
'Philatelie'. 
Tijdens het verdere ver
loop van de vergadering 
gaf de Commissaris Eve
nementen, de heer 
C.Loch, een 
uitgebreid 
overzicht van 
de gehouden 
cursussen 
Begeleiding 
bij Filatelie 
(BBF). Deze 
cursussen 
blijken een 
groot succes. 
Inmiddels 
zijn 45 do
centen opge
leid, die tot 
nu toe 53 
cursussen 
hebben ge
geven voor 
480 belang
stellenden. 
De heer H. 
de Kok gaf 
een interessante voor
dracht over de te ver
wachten millenniumpro
blemen met computers 
bij begin van het jaar 
2000 en de te nemen 
maatregelen. Daarnaast 
gaf hij veel wetenswaar
dige informatie met be
trekking tot de aanstaan
de invoering van de 
Euro. De komst van de 
Euro zal ook van invloed 
zijn op de filatelie: de 
rondzendboekjes zullen 
moeten worden aange
past, er komen twee 
muntsoorten op postze
gels per 1 januari 1999, 
enz. 

De actie 'Sneeuwbal' 
van de Nederlandse Ver
eniging van Postzegel
handefaren (NVPHj 
werd uitvoerig toegelicht 
door de heer J.G. van 
den Eijnde. Doel van de 
actie is om kinderen in 
de leeftijd van 10 tot 12 
jaar enthousiast te ma
ken voor het verzamelen 
van postzegels. Dit wordt 
gedaan door pakketten 
met een uitgebreide fila

telistische inhoud aan 
leerlingen van scholen 
diverse regio's ter be
schikking te stellen. Ooi 
worden informatiepak
ketten over de filatelie 
aan de leerkrachten ver 
zonden. Met financiële 
steun van de Stichting F 
latelie, PTT Post Filatelie 
en de Bond kon deze 
sinds 1996 lopende act 
in het afgelopen jaar 

P. Alder l ies ten : . . .commissar is . . . 

nog verder worden uit
gebreid. Het uiteindelijl< 
doel is om deze actie ui 
te breiden tot geheel N« 
derland. Gezien de rea 
ties van de scholen, blijl 
voor deze actie overal 
grote belangstelling te 
bestaan. Inmiddels is o< 
de Stichting Jeugdfilate 
lie Nederland (JFN) bij 
de actie betrokken. 
De voorzitter van JFN, 
de heer van Kempen ge 
daarna een gloedvol be 
toog over deliuidige ac 
tiviteiten vcsor de jeugd 
en riep alle vereniginge 
op om  voor zover dez 
nog niet bestaat  een 
jeugdafdeling op te riet 
ten; ook in de filatelie 
geldt: investeren in de 
jeugd is investeren in d( 
toekomst. 
Aan het eind van de ve 
gadering riep de voorz 
ter alle aanwezigen no; 
maals op om de eenhei 
te bewaren en zowel 
binnen als buiten de 
Bond de nadruk te leg
gen op de positieve cjin 
gen in de filatelie. 

http://*ww.nbfv.nl
mailto:nbfv@euronBt.nl


UiRLIJKSE BONDSDAG WORDT DITMAAL 
I ZWOLLE GEHOUDEN 

i jaarlijkse Bondsdag 
n de Nederlandse 
ind van Filatelisten-
irenigingen (NBFV) 
5rdt dit jaar gehouden 
I 25 april in net Postil-
1 Motel in Zwolle. De 
ganisatie van deze 
indsdag is in handen 
n de Postzegelvereni-
i g Zwolle, die op 25 
26 april ook de ten-

Dnstelling Hobby en Fi-
elie 1998 organiseert, 
t jaar zal de Bondsdag 
or de eerste maal iets 
iders verlopen. Het be-
igrijkste verschil is dat 
's avonds na de ver-
idering geen bondsdi-
ir wordt gehouden. In 
aats van net bondsdi-
ir worden alle deelne-
srs meteen na afloop 

van de vergadering door 
het Bondsbestuur uitge
nodigd voor een 'hapje 
en drankje' in het motel. 
Het Bondsbestuur heeft 
daartoe besloten omdat 
het van mening is dat de 
deelnemers op deze wij
ze beter in de gelegien-
heid zijn om de onderlin
ge filatelistische banden 
te versterken, c.q. con
tacten te maken. Een an
dere en niet onbelangrij
ke reden is de financiële 
positie van de Bond. die 
bezuinigingen noodza
kelijk maakt. 
De Bondsvergadering 
begint om 11.00 uur. 
Vóór aanvang van de 
vergadering kunnen de 
deelnemers genieten van 
een (gratis) kop 

koffie/thee met cake. De 
lunch zal worden gehou
den van 13.00 tot 14.00 
uur. De lunch kost f 25.-
per persoon. 
Voor de partners van de 
deelnemers, die de ver
gadering niet bijwonen, 
wordt een excursie per 
bus naar Giethoorn met 
boottocht en lunch geor
ganiseerd. De kosten van 
deze excursie bedragen 
f 52,50. Het vertrek is 
vastgesteld op 11.00 uur 
en cfe terugkomst op on

geveer het tijdstip van 
riet einde van de verga
dering. Deelnemers aan 
de lunch èn de excursie 
moeten zich zo spoedig 
mogelijk opgeven (met 
gelijktijdige betaling van 
de kosten) bij het het se
cretariaat van de Postze
gelvereniging Zwolle. 
Het secretariaat is be
reikbaar op telefoon
nummer 038-4541353. 
Betalingen op Postbank
rekening 325723 ten 
name van Postzegelver

eniging Zwolle te Zwolle 
onder vermelding van 
'Bondsdag 1998'. 
Het Postiljon Motel, Hert-
senbergweg 1, is per 
auto eenvoudig bereik
baar; het ligt naast de 
autoweg A28. Vanuit 
elke ricriting neemt u afrit 
18. Zwolle-Zuid en volgt 
u de borden Motel. Deel
nemers die met open
baar vervoer reizen kun
nen het beste een trein
taxi nemen vanaf NS-
station Zwolle. 

TENTOONSTELLING'HOBBY EN 
FILATELIE 1998 ' IN ZWOLLE 
Tegelijk met de Bondsdag van de 
NBFV organiseert de Postzegelver
eniging Zwolle ter gelegenheid van 
haar vijfjarig bestaan de propagan-
dotentoonstelling Hobby en Filatelie 
1998 met postzegelbeurs op 25 en 
26 april. 

De tentoonstelling omvat ongeveer 
tweehonderd kaders met hoofdza
kelijk Open Klasse- en Eén-kader-
verzameiingen. Ze wordt gehouden 
in de Buiten-Sociëteit, tegenover het 
NS-station in Zwolle. 
In het aprilnummer van 'Philatelie' 
wordt uitvoeriger over Hobby en Fi
latelie 1998 bericht. 

E BONDSSPELDEN 
AN 1997 

1997 werd door de 
ederlondse Bond van 
atelisten-Verenigingen 
volgende onderscriei-

ngen uitgereikt aan le
in die zich op bijzon-
ire wijze verdienstelijk 
ibben gemaakt voor 
in vereniging: 

idsspeld in gowl: 
on Dijk, Heemugowoard 
I. van Dijk, Capelle a/d IJssel 
Gerritsen, Gaanderen 
laveman, Velp 

Zevenaar. 

idsspeld in zilven 
M. von den Bliek, Breda 
.W.Döll,Waalwiil( 
van Dongen, Bassum 
de Geus, Haarlem 
. van de Griendt, Meusden 
an Minnen, Vlaordingen 
an Oasterom, Weert 
'eletier. Winterswijk 
. van Ratinaen, Weert 
agel, Vlaardingen 
Teunissen von Manen, Groenio 
H. Verharen, Neusden 
B.M.Waltmann-Steunenberg, Heffen (B) 

VOORZITTERSWISSELING BIJ HET AUDIO
VISUEEL CENTRUM VAN DE BOND 

Na ruim dertig jaar 
voorzitter te zijn geweest 
- eerst van het Neder
lands Filatelistisch Cen
trum (NFC), dat later het 
Audio-Visueel Centrum 
(AVC) ging heten, heeft 
de heer A. Boerma be
sloten om zich per 1 ja
nuari 1998 niet meer 
herkiesbaar te stellen. 
Aan de heer Boerma is 
veel dank verschuldigd 
voor het vele werk dat hij 
heeft verricht voor de fi
latelie in het algemeen 
en voor het AVC in het 
bijzonder, in 1995 heeft 
hij hiervoor de zilveren 
bondsherinneringsme-
daille ontvangen. 

Het bestuur van het AVC 
prijst zich gelukkig een 
waardige opvolger te 
hebben gevonden in de 

persoon van de heer J. 
Spijker. De heer Spijker 
is geen vreemde eend in 
de Dijt van het AVC, 
want hij was jarenlang 
materiaalcommissaris en 
bondsafgevaardigde. 

Binnenkort kunnen ver-

enigmgen een nieuwe 
lijst van beschikbare dia
lezingen verwachten. En
kele nieuwe lezingen zijn 
onder andere Het Ne
derlandse aanteken-
strookje van 7 882 tot 
/997(P21), Opweg 
naar een Verenigd Euro
pa (T74) en Voetbal 
(T75). Ook zijn nog di
verse andere nieuwe le
zingen in de maak. 

Maak uw verenigings
avond nog aantrekkelij
ker door een dialezing of 
quiz te houden. Er zijn 
ruim 125 titels over aller
lei soorten onderwerpen 
aanwezig. Ook bestaat 
de mogelijkheid om een 
diaserie te laten maken 
over uw verzameling of 
onderwerp als u aan een 
bekertoernooi wilt deel
nemen. 

DE UIL ACHTER HET 
BOLLE RAAM 

Tijdens de voorzittersver
gadering in 't Veerhuis 
in Nieuwegein op 17 ja
nuari stond hij daar, de 
uil, als voorbeeld van 
'zo kunnen we ook ver
zamelen en exposeren'. 
De uil had daar de pri
meur van de tentoonstel-
lingskaders met bolle ra
men. Achter deze ramen 

kan materiaal geëxpo
seerd worden tot onge
veer 10 centimeter 'dik'. 
De Open Klasse zal zich 
nu volledig kunnen ont
plooien. De bolle ramen 
zijn gemaakt van plexi
glas en vervormen op 
geen enkele wijze het 
zich achter deze ramen 
getoonde materiaal. De 
ramen zullen voor het 
eerst worden gebruikt op 
de NVPH Postzegelsbow 
van 8 t /m 11 oktober in 

het Congresgebouw in 
Den Haag. De leden 
worden uitgenodigd om 
op deze show de bezoe
kers van hun 'speciale' 
verzameling te laten 
meegenieten. Nadere 
bijzonderheden over de 
aanmelding worden bin
nenkort in 'Philatelie' be
kend gemaakt. W e wen
sen de inzenders die be
langstelling hebben al
vast veel succes! 

NTOONSTELLING 
^OBUR 9 8 ' 

is dit jaar geen enkele 
reniging die voor niet-
ämatiscne inzendingen 
n tentoonstelling in ca
lorie 2 organiseert, 
m voor deze inzenders 
h doorstroming naar 

itegorie 1 mogelijk te 
aken, wordt op 18 
>ril 1998 in het Bonds-
ireau te Utrecht de ca-
gorie 2-tentoonstelling 
ibur 98 georganiseerd. 
3ze tentoonstelling is 
een voor die inzenders 
e op een tentoonstel

ling in categorie 3 al mi
nimaal 65 punten heb
ben behaald èn die 
graag zouden willen 
doorstromen naar een 
tentoonstelling in catego
rie 1, zoals Veendamp-
hila-4 in Veendam van 5 
tot en met 8 november 
1998. 
Bobur 98 is dus een offi
ciële tentoonstelling voor 
niet-thematische inzen
dingen, zonder medail
les, ereprijzen e.d., maar 
mètpuntenlijsten juryge-
sprek. Met het organise
rend comité in Veendam 
is afgesproken dat hun 
inschrijvingstermijn sluit 

op 1 mei 1998, zodat ie
dereen die bij Bobur 98 
méér dan 70 punten be
haalt, nog kan inschrij
ven woorVeendamphila-
4. 
Inschrijvingsformulieren 
voor Bobur 98 kunnen 
worden aangevraagd bij 
de Commissaris Juryza
ken, de heer C.B. van 
Nugteren, V^esterzicht 
620,4385BWVl iss in-
gen, met bijvoeging van 
een aan uzelf geadres
seerde envelop; de slui
tingstermijn is bepaald 
op twee weken na het 
verschijnen van deze 
editie van 'Philatelie'. 

BONDSSTROPDASSEN EN -CHOKERS 
BESCHIKBAAR: GRIJP UW KANS! 

De Bond beschikt sinds 
korte tijd over een aantal 
stropdassen en zoge
noemde chokers met het 
NBFV-logo. De kleur van 
de stropdassen en de 
chokers is donkerrood, 
het logo is in blauw uit

gevoerd. Beide zullen op 
de Bondsdag in Zwolle te 
koop zijn; de prijs is 
f 25.- per stuk. 
De 'oplage' van dassen 
en chokers is beperkt, 
dus wie het eerst komt, 
het eerst maalt! 

SPECIAALSTEMPEL 
BONDSDAG 1998 

Op verzoek van het be
stuur van de NBFV zal 

P n Post Filatelie (PPF) ter 
gelegenheid van de 
Bondsdag in Zwolle op 
25 april a.s. een bijzon
der stempel gebruiken. 
Meer informatie volgt. 
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scneen een postzegel-
boekje met vier zegels 
van 80 cent op het the
ma 'De vier jaargetij
den'. Het gaat om de 
eerste serie met dit on
derwerp- in de komende 
jaren zullen vaker post
zegels verschijnen op 
hetzelfde thema. Voor dit 
jaar heeft het onderwerp 
'De vier jaarqetijden' be
trekking op oe fruitteelt. 

A l g e m e e n 
De vier zegels zijn re-
spectievelip< gewijd aan 
de jaargetijden lente 
('boomgaard in bloei en 
bloem') zomer ('aardbei 
en taart'), herfst ('boom
gaard en appel') en win
ter ('boomgaard en 
snoeiinstructie'). De ze
gels zijn ontworpen door 
Harmine Louwé uit Den 
Haag. 
De boekjeskaften zijn 
voorzien een zoge
noemd Eurolog, een ge
standaardiseerd sleurje 
dat het mogelijk maakt 
om het boekje ook in een 
schop op te hangen. Het 
gaat dus om - wat de En
gelstaligen noemen - een 
nang/se//-boekje. 

Enschedé mist boot 
In de vooraankondigin
gen van deze zejgels 
werd nog vermeld dat 
boekje en zegels zouden 
worden gedrukt door 
Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. Die 
plannen zijn echter niet 
doorgegaan: niet En
schedé, maar de Engelse 
postzegeldrukker Wal
sall Security Printers ging 
met de druKopdracht 
strijken. 
Het is voor het eerst sinds 
de 'oorlogsemissie' van 
1944/46 dat een Ne
derlandse postzegelemis
sie niet is gedrukt door 
Joh. Enschedé - zelfs 
door niet een andere 
Nederlandse drukkerij -
maar in het buitenland! 
In de besluitvorming 
rond de gunning van de 
drukopdracht heeft be
halve de snelheid waar
mee het product moest 
worden geleverd ook het 
kostenaspect meege
speeld. Elders in dit num
mer wordt zowel aan
dacht besteed aan de re

actie van Joh. Enschedé 
Security Printing op het 
'missen' van deze order 
als op het feit dat het 
drukken van postzegels 
steeds meer een interna
tionale aangelegenheid 
wordt. 

Bürsten 
Het vier-jaargetijden-
boekie is ook afgezien 
van ae keuze voor een 
buitenlandse drukker een 
primeur voor de Neder
landse filatelie. Inhoud 
en omslag van de post
zegelboekjes zijn afzon
derlijk gedrukt. De druk-
vellen met daarin twaalf 
boekjesinhouden van 
vier zegels werden eerst 

volledig geperforeerd. 
Daarna werden de vellen 
machinaal zodanig uit 
elkaar getrokken dat er 
blokjes van vier met een 
plakstrook overbleven. 
Na het uitvoeren van dit 
zogenoemde burst-
procédé werden de 
boekjesinhouden ge
hecht op het drukvel van 
de omslag. Op die ma
nier ontstonden dus 
drukvellen die waren 
voorzien van een aantal 
opgeplakte boekjesin
houden. Vervolgens wer
den deze drukvellen met 
zegel in houd en al tot 
boekjes versneden. 
De breedte van de boek
jes is iets groter dan de 
zegelinhoud; dit betekent 
dat de zegelinhoud nor
maal gesproken niet kan 
zijn aangesneden. 

Vier jaargetijden (4x80 c.) 17-02-1998 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren (voorzijde) 

Rastermaat en 
hoek van het 
raster met de 
denkbeeldige honzon 

viermaal 80 cent 

Walsall Security Pnnters, Walsall 
offsetdruk 
Man Roland 
B(oven) 

1. zwart 
2. magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
1 120 15° 
2 120 45° 
3 120 75° 
4 120 0° 

Velrandbijzonderheden: 
Drukvelindeling 
Zegels per blokje 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Artikelnummer naast 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 
Plaats drukvormnrs 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatie 
Tanden hor/ver 
Tanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernr 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

12 rijen van 4 blokjes van 4 
4 plus een strook van 2 zegels breed 
n.v.t 
980338 
n.v.t 
17 februari 1998 
niet vermeld 
n v t 
met vermeld 

Coated Papers Limited 
onbekend 
niet-fosforescent offsetpapier 
<-> lllq 
geen 
nee 
nee 
nee 
nee 
C2 (synttietische PVA-gom) 

25 0x36 0 mm 
kamperforaat 
123/4 13V4 
16/24 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
21 11 1997 
9 ? 

3 8 miljoen (boekjes) 
1 maart 1999 
onbepaald 

© 1998 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

Deze wijze van werken is 
typisch voor Walsall Se
curity Printers: ook de 
postzegelboekjes van 
Groot-Brittannië die in 
Walsall worden gedrukt 
komen op deze wijze tot 
stand. 
Bij de boekjes die door 
andere drukkers {Harri
son and Sons, JESP) wor
den geproduceerd wor
den eerst grote 
hoeveelheden kaftjes en 
inhouden samengevoegd 
en daarna 'stapefsge-
wijs' machinaal gesne
den. Deze werkwijze kan 
tot gevolg hebben dat de 
perforatie wordt aange
sneden, of dat de loca
ties van perforatie en 
snijvlak niet samenvallen 
(dit komt bijvoorbeeld bij 
Nederlandse boekjes wel 
voor). 
De postzegelboekjes zijn 
ook in speciale postze
gelmapjes te koop. Voor 
deze toepassing zijn de 
drukvellen met zegels niet 
machinaal opgesplitst, 
maar/,andmaf/g-ditom 
een mooie tanding te 
kunnen garanderen! 

D r u k v o r m n u m m e r s 
Bij de postzegelboekjes 
van Groot-Brittannië was 
op het drukvel van de ze
gelinhoud enkele malen 
een aanduiding van de 
afzonderlijke orukplaten 
te vinden, bijvoorbeeld 
Wl Wl voor de eerste 
drukvormen, en oplo
pend als er van pfaatwis-
sels sprake was. Tijdens 
het bürsten van de zegel-
vellen raken de inhouden 
echter geheel door el
kaar, fiet kon daardoor 
gebeuren dat er in een 
bundel boekjes in het ge
heel geen drukvormnum
mers worden aangetrof
fen. 
Van de zijde van Walsall 
is nog aan PTT Post ge
vraagd of er bij de l^e-
derlandse verzamelaars 
wellicht belangstelling 
bestond voor riet vermel
den van plaatnummers. 
Op die vraag is van de 
kant van PTT Post nega
tief gereageerd. Het is 
jammer voor de verza
melaars van velrandbij-
zonderheden en postze
gelboekjes dat Tante Pos 
riaar klanten zo goed 
kent... 

Druktechnische 
b i jzonderheden 
De belangrijkste druk

technische gegevens va 
de zegelinhoud van de 
vier-jaargetijdenboekje 
vindt u in de tabel op 
deze bladzijde. In aan
vulling daarop kan nog 
het volgende worden 
vermeld. 
Aan de bovenkant van 
het drukvel is door Woi 
sali een horizontale 
ßrunner-balk geplaatst, 
of althans een grafisch 
hulpmiddel dat de druk 
ker op soortgelijke wijz 
in staat stelt om de kleu 
dichtheid in de gaten te 
houden. Aan de zijkan 
ten van het drukvel zijn 
halverwege elke rij pas 
kruizen aangebracht. 
Naast de paskruizen vc 
de derde rij is bovendis 
een extra cyaanblauwe 
streep te zien. 
Wat de perforatie betre 
kan nog worden opge
merkt dat die speciaal 
voor deze gelegenheid 
door Walsall is gemaci 
het formaat van de ze
gels en de tandingmaal 
zijn daardoor gerieel 
identiek aan die van de 
zegels die bij Enschedé 
worden gedrukt. 
De zegels zijn ten beho 
ve van de mechanische 
verwerking van poststul 
ken voorzien van korte, 
verticale fosforbalken. 
Elke zegel heeft zo'n 
balk, maar omdat er is 
gekozen voor een plaai 
in dat deel van de zege 
tekening waar de mees 
verticale blanco ruimte 
was staan de balken br 
iedere waarde op een 
andere plek! 
Ten aanzien van het pa 
piergebruik het volgen
de: Coated Paper Ltd 
(CPL) is een Engels be
drijf dat is gespeciali
seerd is in gecoat papi« 
voor de postzegelpro
ductie. Het basispapier 
komt uit verschillende 
bronnen (bijvoorbeeld 
van Duitse papierfabrie 
ken) en wordt in Enge
land van gom en coatn 
voorzien. Bij Nederlam 
se zegels is CPL-papier 
slechts tweemaal eerdei 
gebruikt: bij een proefc 
plage van de zegel var 
55 cent in het type-Cro 
wel en bij de Rode-Kru 
zegels van 1997. 
De zegels van onze Zui 
derburen worden al rui 
vijftien jaargedrukt op 
papier van CPL, zij hef 
dat er ook perioden zi|i 
geweest waarin de leve 



g werd overgenomen 
or Hanson and Sons. 
n misverstanden te 
jrkomen moet hierbij 
rden opgemerkt dat 
namen in de popier
lustrie ten gevolge van 
icentraties en fusies 

jT  i o — 5 3 
?■  » : & S  . 

regeld veranderen Zo 
Henry and Leigh Slater 
Bollington overgeno
sn door Coatea Paper 
f in Maccelsfield, dat 
zijn beurt  vallend 

der het moederbedrijf 
Ilis Russell  de naam 
Ilis Rüssel Coatings is 
an gebruiken 
n het ingewikkeld te 
iken: in België werd 
t papier steeds aange
id met de naam van 
Belgische importeur. 

acar. En om net nóg 
)ewikkelder te maken: 
rig jaar werd de be

kende postzegeldrukkerij 
en papierleverancier 
Harrison and Sons voor 
een appel en een ei (plus 
de uitstaande schulden
last) overgenomen door 
een andere bekende 
drukkerij, een bedrijf dat 
al jaren lang niet meer 
actief was in de postze
gelproductie: De La Rue. 
Het ziet er dus naar uit 
dat we voortaan ook 
over DLRpapier moeten 
gaan praten! 

De omslagen 
Op het drukvel van de 
kaftjes van de vierjaar
getijdenboekjes staan 
aan de ene zijde de 'uit
geklapte' [plano) kaftjes 
in een opstelling van zes
maal vier exemplaren. Te 
zien zijn het PTT Post
logo in rood; een vier
kleurige variatie op de 
jaargetijden.' de waarden 
80 et in donkerblauw uit
gespaard, de tekst Vier 
jaargetijden in rood uit
gespaard, een streepjes
code en de vermelding 
Copyright KPN 1998. 

Op de velranden staat 
links het Engelse equiva
lentvan eenBrunnerbalk 
en op alle velranden 
staan ter hoogte van de 
plaats waar de kaften 
moeten worden geschei
den dubbele snijTijntjes; 
in de vier hoeken staan 
enkelvoudige snijlijntjes. 
Voor het drukken van de 
buitenkant van de kaftjes 
zijn zes kleuren gebruikt, 
rood, donkerblauw (bei
de ongerasterd), cyaan
blauw (75 graden), ma
genta (45), geel(2) en 
zwart (15). 

De vouwranden zijn in
gesneden en het klepje 
om de linkerhelft van de 
kaft in de rechter vast te 
klemmen is uitgestanst. 
De binnenkant van de 
kaft is in twee kleuren uit
gevoerd: donkerblauw 
en rood. 
Aan de zijranden van 
deze kant van het vel 
zien we snijlijntjes in de
zelfde opstelling als op 
de voorkant. Per boekje 
een brede rode balk 
aangebracht, waarin de 
tekst f3.20 in donker
blauw is uitgespaard. 
Verder treffen we in don
kerblauw gedrukte in
structieteksten en tarie
ven aan, alsmede een 
uitleg over de vier jaar
getijden. 

NDERSCHEID ROL EN VELZEGELS 
RiORITYMN BEELD GEBRACHT 

het februarinummer 
n 'Philatelie' maakte ik 
wag van het feit dat 
n losse pr/orifyzegels 
n worden vastgesteld 
ze uit velletjes van vijf 

danwei van rollen van 
vijftig afkomstig zijn. De 
'wybertjes' (rasterpunten 
in 'zoute drop'vorm) 
zijn in het eerste geval 
staand en in het andere 

geval liggend, schreef ik. 
Dankzij de geavanceer
de apparatuur waarvan 
het voormalig hoofd van 
de Bondskeuringsdienst, 
de heer H.Vŷ . van der 
Vlist uit Assendelft, qe
bruik maakt kan ik fiet 
verschil nu ook laten 
zien. Links een detail van 

de velletjeszegel van 
100 cent, recfJts hetzelf
de detail, maar nu uit de 
rolzegel van 100 cent. 
De 'vi^bertjes' hebben 
duidelijk een andere 
stand. 
Voor diegenen die het 
zelf met een sterke loep 
willen proberen geef ik 

aan om welk deel van de 
zegel het gaat. Het be
treft het overwegend 
lichtblauwe fragment dat 
kan worden aangetrof
fen links van de 'hals
band' van de koe, rechts 
van het 'zadel' en boven 
de donkere vlek tussen 
'halsband' en 'zadel' in. 
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ent uit een pnonlyvelzegel staande'wybert|es' (foto H V^ vanderVlist) Hetzelfde fragment uit een rolzegel liggende'wybert|es' (foto H W vanderVlist) 
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HILLEGOM 
■ T"T TT » '» » f rytr * 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
H00GEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP 6/?>ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR, ZATERDAG VAN 917 UUR, DONDERDAG OOK 1921 UUR 

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

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! JAARGANGEN 1997* * 
ALAND 
ALDERNEY 
ANDORRA Fr. 
ANDORRA Sp. 
ANTILLEN Ned. 
ARUBA 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
CHINA 
CYPRES Gr. 
CYPRES Turks 
DENEMARKEN 
DUITSU\ND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GIBRALTAR 

54,

27,

32,

7,

133,

49,

205,

162,

102,

71,

20,

34,

98,

195,

211,

34,

81, 

134,

225,

120,

GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE ® 
IERLAND 
INDONESIË 
ISRAËL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENST. 
LITAUEN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NW. ZEEU\ND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 

103,

95,

88,

88,

238.

137,

130,

151,

170,

68,

38,

104,

30,

78,

45,

118,

205,

260,

112,

76,

POLEN 
POLEN ® 
RUSLAND 
RUSLAND ® 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIË 
VATICAAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
id. BOEKJES 
ZWITSERLAND 
UNO Geneve 
UNO New York 
UNO Wenen 
VER. EUROPA 
ld. MEELOPERS 

69,

45,

152,

152,

125,

59,

27,

91, 

186,

49,

93,

108,

169,

214,

93,

39,

45,

43,

261,

54,

BESTELPREMIE bij bestelling van tenminste 60

W A T E R M E R K Z O E K E R 
MoreleyBright INSTATECTOR van 69  voor 4 9 , 5 0 

B R A N D K A S T E N e n K L U I Z E N V R A A G D O C U M E N T A T I E 

BESTEL PER POST! Kompleet 3 7 5 ,  445, 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

42,— 
28,— 
38,— 
36,— 
38,— 
37,— 
32,— 
30,— 
3 1 , — 
35,— 
36,— 

F.D.C 

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

KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

OOSTEUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes. Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse senes en zegels. 
Stuur ons Uw mankolijstenl Tevens leveren w/ij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes. 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

® 
54,

61,
60,
73,
65,
66,
50,
73,

69,
61,

70/79 775,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

75,
55.
71,
69,
60,
78,
81,
83,
61,
63,

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

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

67, 51,
224, 224,

91,
79,
79,
49, 
9 3 , 

91,
79,
79,
49,
93,

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfns2115,

gestempeld 1790,

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

•* 
65,
75,

102,
75,
72,

® 
35,
32,
55,
54,
49,

217, 195,
82, 47,
128, 94,
317, 274,
166, 132,

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

211,
132,
205,
130,

181,
102,
149,
99,

193, 164,
149, 124,
285, 256,
107, 92,
220,

39, 
210,

32,

80/89 1625. 1375.

1990 
1991 
1992 

29 ,  23,
29 ,  19,
34 ,  24,

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,

gestempeld 2350,

POLEN RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104,
85,
62,

213,
198,
52,
57,
52,
41,
41,

® 
52,
38,
33,
179,
164,
23,
23,
22,
18,
17,

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

177,
201," 138,
245, 236,
127, 67,
426,
197,
149,
127,
159,
116,

462,
108,
79,
65,
77,
68,

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

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

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

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

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

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

80/89 539.- 298.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

34,
44,
59,
72,
48,
51,
72,

19,
26,
39,
52,
29,
37,
5 1 , 

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

gestempeld 1 3 3 5 , 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

88,
83,
111,
88,
99,
71,
149,
149,
129,
90,

46,
41,
61,
46,
56,
36,
49,
84,
74,
51,

70/79 1025,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141,
74,
7 1 , 
8 1 , 
95,
64,
63,
69,

109,
98,

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

80/89 849. 519.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100,
35,
97,
93,
45,
89,

149,

47,
35,
65,
60,
39,
89,

149,

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 4 2 7 5 , 

gestempeld 2 5 2 5 , 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

854 
876 
899 
917 
937 
983 

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

56,25 
6,— 

11,25 
18,75 
20,75 
37,50 
26,26 
16,90 
24,50 
10,25 
6,75 
4,50 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
6,75 
6,75 
6,75 
7,50 
7,15 
7,60 
7,50 
8,66 

10,26 
9,40 

12,— 
10,90 
10,90 
9,50 

42,— 
4,20 
9,50 

17,50 
17,50 
31,50 
22,76 
14,— 
21,— 

8,75 
6,96 
3,85 
3,85 
3,85 
3,86 
3,50 
3,35 
3,50 
6,30 
6,30 
6,30 
5,95 
6,96 
6,65 
6,65 
7,— 
8,40 
8,— 
8,75 
8,75 

10,— 
9,50 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS 385, GESTEMPELD 318,

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

Jaar 

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

Aantal prijs 

7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
16 

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

100,
90,
94,

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

164 stuks ƒ 9 5 0 , -

AUTOMAATBOEKJE 
15,— 
22,60 
6,— 
7,50 
6,— 
5,25 
16,— 

6b 210,— 
6c 65,— 
6d 66,— 
6e 12,— 
6eF 6,26 
6fF 7,50 
6fQ 85,— 
7a 7,60 
7b 7,50 
7bF 13,26 
8a 17,50 
8b 17,50 
8c 67,60 
8aF 22,50 
8bF 37,60 
8cF105,— 
9a 33,76 
9b 245,— 
9d 190,— 
9e 130,— 
9f 190,— 
9g 49,— 
9h 30,— 
9aF 21,— 
9cF 93,76 

9dF 130,— 
9eF 225,— 
9fF 196,— 
9gF 60,— 
9hF 15,— 
10a 18,75 
lOaF 24,50 
10bF 36,-
llaF 34,— 
llbF 37,50 
12a 42,— 
13a 60,— 
14a 19,— 
14b 19,— 
15a 11,60 
16a 3,75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

4,50 
6,25 
7,50 
3,76 
3,75 
4,60 
4,60 
4,50 
4,60 
5,25 
6,25 
5,25 
5,26 
5,25 
6,26 
5,26 

26a 5 7 
27a 6^ 

6 
52 

Bi 
13 

32 12/ 
33a 5,2 
33b 5,; 
34a 5,2 
36 14 E 
36 112 
37 30 
38 13, 
39 11.-
40 11 ■ 
41 11? 
42a 16 
43a 6 2 
43b 
43c 6 2 
43d 6-
44a 
44b 
45 13 2 
46 13 2 
47a 5,2 
47b 6-
48 13 2 
49 13,2 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAA 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,-

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

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

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

KOLLEKTIE 
10 stuks 210 , -

AUTOMAATSTROKEI 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 St. 
11 St. 
2 St. 
3 St. 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , -

2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 
V A T I C A A N postfris ISRAEL postfrls/full-tg 

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 

76,-
60,-
99,-

148,-
98,-
85,-

100 , -

8 5 , -

76 , -

7 8 , -

8 9 , -

8 3 , -

KOLLEKTIE postfris 
1972/1995 1245,-

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

57,-

46,-

11,-

15,-

20,-

29,-

32,-

24,-

40,-

44,-

74,-

106,-

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

85 
121 
133 
129 
123 
171 
131 
105 
105 

95 
83 
73 

KOLLEKTIE postfri 
1972/1995 1825, 

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

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inl ichtingen 



COMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 
nclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port, 
iienst etc. Deze kunt u extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook losse 
vaarden en senes tegen dezelfde lage prijzen 
fraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

OVERZEE 

NVPH 
* * 

3,
9,
7,
4,
S j 

4,
5,
5,
7,
9,

56|— 
10,
10,
49,
14,
16,

13,
47,
22,
41,
49,

265,

56,
99
80

108,
79,

64,
79,
70,
94,
8 0 

795,

107,
99,
77,

109,
75,

107,

1665

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5,
6,

11,
10,
7,
9,
8,

14,

17,
13,
16,
15,

152,

82,
50,
41,
38,
76,

490,

99,
105,
107,
110,
183,

118,
131,
108,
109,

1145,

122,
122,
180,
186,
182,
172

2620,

• • 
63,
38,
14,
10,
17,

39,
76,
94,
25,

211,

575,

283,
165,
146,
274,
127,

213,
288,
103,
104,
336,

311,
937,
323,
371,

66,

57,
108,
554,
537,
162,

3375,

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

6675,

** 
2 6 9 
1 2 7 

95,
3 2 
1 8 
14
2 5 
16 
1 2 
1 2 
21 
3 8 

279,

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459,

8 5 
100

8 5 
9 2 
7 6 

8 
6 3 
9 2 
21 
45,

11,
1 0 

245.

1 0 
2 3 
3 0 
3 3 

** 
2 2 0 

8 5 

295.

1 3 3 
5 9 
1 6 
1 4 
16,
2 9 
2 5 
1 4 
1 9 
1 9 

335, 

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
50,
53,
5 1 

495

6 3 
6 6 
7 8 
9 4 

1 2 5 
114

1625.

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,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

1 6 5 
181,
218,
198,
195,
157

4379,

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

89,
119,

62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185,

975,

69,
88,
82,

117,
124,
137,

3510,

< 
S 
u. 
O 
UI 

3 9 
2 0 
14
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

185,

4 2 
3 5 
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
5 5 
4 7 
6 5 

510,

6 3 
108

6 2 
117

9 5 
116

Yvert 
• • 

22,
11,
17,
16,
15,

12,
11,
16,
21,
9,

145,

25,
20,
21,
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,
31,
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

455,

45,
47,
46,
53,
6 5 
58,

1200,

O 
DC 

4 5 
1 3 
3 2 
2 0 
1 9 
14

139.

16
1 8 
5 6 
5 0 
3 9 
5 4 
4 5 
4 8 
4 5 
4 5 

405.

3 8 

5 5 

4 8 

5 0 

Yvert 
• • 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16,
4 3 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70,
95,
95,

112,
103,

85,
71,

192,
162,
153,

1125,

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

2850,

o 
o 

Michel 
* • 

14,
20,
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20,
19,

165,

18,
18,
21,
24,
30,

29,
30,
28,
30,
36,

259,

35,
37,
38,
40,
41,

43,
43,
46,
45,
46,

405,

50,
52,
49,
62,
69
84

1175,

Michel 
• • 

27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
31,

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41,
42,
50,
46,
56,

430,

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

1350,

VERENIGDE NATIES 

** 
5 

10
2 3 
10 
11 
1 3 
1 9 

2 2 

24,

28,

59,

47,

60,

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370,

4 2 
3 1 
2 9 
21 
3 8 
2 2 

* ♦ 
2 7 

1 5 
16
12
1 2 
17,
21.
1 5 
14
1 7 
14

11,
12,
15
2 9 
2 0 
41 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245, 

4 3 

4 4 

4 7 

3 5 

4 8 

3 9 

Michel 

88,
31,
72,
19,
18,

18,
25,
20,
2 0 
19,

325,

23,
23,
31,
44,

158,

22,
50,
37,
32,
36,

445,

38,
46,
44,
52,
42,

52,
62,
49,
55,
55,

485,

48,
59,
66,
69,
99,
9 8 

1675,

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 

Michë 

** 
23,
11,
12,
36,

® 
19,
14,
17,
45,
11,

57,
9,

20,
29,
45,

25,
11,
26,
20,
27,

245. 210,

82,
67,
56,
75,

5 4 
60,
45,
36,
38,

54,
74,
84,
66,
62,

33,
42,
50,
44,
34,

699, 430,

66,
138,

95,
96,

104,

33,
71,
46,
56,
58,

108,
108,
135,
168,
165,

55,
56,
72,
84

106

1159, 629,

292,
275,
201,
186,
150,
161,

176,
170,
125,
124,
107,
129,

3300, 2075,

BERLUN 
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,

90,
36,
31,
23,

23,

61,
44,

20,
63,
48,
66,
38,

519, 459,

45,
112,

62,
79,
66,

38,
94,
52,
66,
61,

73,
151,
124,
197,
109,

67,
233,
186,
315

99

995. 1195,

1675, 1825,

DDR 
Michel 

♦* 
96,

111,
80,

230,
73,

® 
96,

209,
104,
200,

49,

72,
73,
69,
62,
94,

57,
53,
61,
52,
83,

950. 950.

öo,
54,
56,
63,
56,

01 
54 
42 
56 
49 

61,
64,
78,

55,
5 7 
79,
53,

625. 565,

113
111,
117,
103,

83,

93,
97,
71,

93,
69,
79,
81,

106

82,
63,
69,
84,

945. 820.

2490,2300,

NEDERLAND EERSTEDAGENVELOPPEN 
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 
1 7 

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 5 
5 0 
3 6 

Alle losse nummers vanaf nr. 1 zijn 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 ƒ 1,85 p e 
VERSTATEN /1,15p$ 
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! 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
56/96 

♦ ♦ 
6 1 1 

165

17

18

304

1095,

3 4 
5 9 
6 8 
6 0 
5 8 
4 6 
5 5 
5 8 
9 8 
8 2 

605,

85
358
105
156
149
126
162
147
112
107

1475,

132
196
283
232
276
287
259
285
316
245

273
501
291
276
199
229

© 
96
80
12
10

214

60
265

73
108
115

94
145
127

92

1145.

111
159
207
176
209
224
213
229
254
208

237

472

265

253

195

219

* ♦ 
5 7 

10 
5 6 

14 

134,

248.

15 
23 
32 
14 

101
33 
52 
3 2 
56 
55 

405,

4 0 
4 8 

114
4 3 
9 0 

1 0 9 

9 6 

1 6 2 

105
96 

320

132

4 1 

46

170

139

2500,

105,

196,

308.

675,

264

144

33

40

170

139

2025,

VOORLOPERS 
1/3 
4/6 
7/10 
11/12 
13/17 
18 
19 
20/39 
40/42 
43/45 
46/61 
52/57 
58/59 
61 
62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 
85/86 

rTALIÊ 
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

0 

63

38

19

445

129

79

60

1250

22

se
l l 

195

33

10

110

6

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1/86 kompleet 4395 2625

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerfstraat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 0252 524352 
of 0252 518510 

FAX 0252 515422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 

IJS per stuk 
itte bladz 
n/arte bladz 

Bekend merk / 6 4 bladzijden 
BIJ grotere aantallen lagere prijzen' 

l x 5/9x 10/24X I25X 
29,50 2 8 ,  27 ,  26 , 
39,50 3 8 ,  37 ,  36 , 

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 

225 



UITGIFTEni SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEUER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Ak in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dot zeggen dat de gegevens von 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von moort (3) 
op bladzijde 223 

Ah bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
onKchrijving eivon (nogi met door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houè 
echter met outomotisch in dot derge 
lijke emissies in tentoonstellingscollec-
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding meldina 2/146. 
9 - 3 - ' 9 8 . 'Comu d'Ordino' 
(wapen). 
Postzegelboekje (10 zelfklevers). 
Zonder datum. Wereldvoetbal-
beker 1998. 
3.- F. Spelmoment. 

BULGARIJE 
15 -10 - ' 97 . Vierhonderdvijftig-
ste geboortedag van schrijver Mi
guel de Servantes (1547-1616, 
schrijver van Don Quiote). 
120 L. Portret. 
5 - 1 1 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van dichter/schrijver Assen 
Razvetnikov. 
120 L Portret. 
18-11 - ' 9 7 . Troonsbestijging van 
tsaor Samuil duizend jaar geleden. 
120 en 6 0 0 1 In samenhang. 

CYPRUS 
9 -3 - ' 98 . Mineralen. 
10,15,25,30 c. Groene jaspis, 
ijzerpyriet, gypsum, chalcedon. 

CYPRUS TURKS 
22-12-'97.Gedenkjaren. 
25.000,40.000 TL. Resp. honderd 
jaar LTL (opengeslagen boek met 
beeldmerken), negentig jaar scou

ting (podvindsters bezig met geo-
logiscn onderzoek). 
22 -12 - ' 97 . Honderd jaar diesel
motor. 
150.000 TL Portret van uitvinder 
Rudolf Diesel, dieselmotor. 
22-12-'97.Aids*bestrijding. 
100.000 TL Man en vrouw, tekst 
'oids' met uitroepteken, logo's. 

DENEMARKEN 
28-5 - '98 . Noordse emissie 1998 
met als thema 'zeevaart' (Noord-
europese zegels: Denemarken, 
Finland, Noorwegen, IJsland en 
Zweden). 
Velletje met twee zegels van 
6.50 Ier. Resp. kapitein met verre
kijker, sextant (meetinstrument). 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 2/146. 
5-2- '98 . Toeslagserie 'voor de 
sport'. 
100+50,110+50 (tweemaal), 
300+100 Pf. Afbeeldingen onder
verdeeld in vier sport/ of spelmo
menten met tijdwaarneming. 
Resp. zestiende wereldkampioen
schap voetbal 1998 in Frankrijk, 
achttiende Olympische winterspe
len 1998 in Nagano (Japon), een
entwintigste wereldkampioen
schap roeien 1998 in Keulen-Füh-
lingen, zevende Paralympische 
winterspelen 1998 in Nogono. 
5 -2 - '98 . Honderdste geboorte
dag van schrijver/regisseur Ber
tolt (Eugen Berthold Friedrich) 
Brecht (1898-1956). 
110 Pf. Portret en figuren uit 
theaterstukken. 
5-2- '98. Vijftig jaar wetenschap
pelijk aenootschop Max-Plonck. 
110 PT. Oprichtingsvergadering, 
röntgenfoto mond, rasterstructuur 
ion, ader goudvis. 

ESTLAND 
Afbeelding melding 2/146. 
19-1 - ' 9 8 . Frankeerzegels type 
'staatswapen'. 
3.10,3.60 kr. Resp. staatswapen 
in resp. rood, blauw. 

FINLAND 
3-2-'98.Valentijnszegels. 
Miniotuurvei met zes 'secret Ie 
class' zegels met een verkoopprijs 
van 16.80 Fm.Horten met veroor-
gen vriendschopsboodschappen en 
resp. muzieknoten, olifant, hond
je, kotten, hond, bloemen; velrand 
met dierenfiguren en wensen. 
3-2 - '98 . Honderd jaar vakbond 
voor verpleegkundigen. 
2.80 Fm. Verpleegster van hon
derd jaar geleden en moderne 
verpleegkundige, opparotuur van 
vroeger en nu, paroffinelomp van 
Florence Nightingale (1820-1910, 
'the lady with the lomp'). 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 2/146. 
2 -3 - ' 98 . Priester Franz Stock 
(1904-1948) gevangenisaalmoe
zenier in 1940. 
4.50 F. Portret. 
2-3 - '98 . Uitaiftedotum melding 
2/146'wereldvoetbalbeker1998' 
(ronde zegel). 
16-3-'98.Wenszegerjoyeux 

onniversoire'. 
3.- F. Brandende kaars. 
l 6 - 3 - ' 9 8 . Tweehonderd jaar 
aansluiting van Mulhouse bij 
Frankrijk (hoorde van 1871-1918 
bij Duitsland en deelde tijdens de 
Eerste en de Tweede wereldoorlog 
het lot van de Elzas). 
3.- F. Stadhuis met fiestvierende 
mensen, Franse 'tricolore' (vlag), 
jaartallen 1798-1998. 
16-3- '98 . Negenhonderd joor 
abdij/klooster van Citeaux (Cöte 
d'Or). 
3.- F. Klooster, schrijvende en le
zende monnik. 

GIBRALTAR 
Aanvulling melding 1/66 'kerst
mis 1997'. 
Gebrandschilderde romen. Resp. 
'Onze-Lieve-Vrouw en St. Bernar-
dus', 'de driekoningen bij Mario 
en het Kind', 'St. Jozef met het 
Kind', 'de Heilige Familie', 'de 
wonderbaarlijke medaille' (belofte 

van Onze-Lieve-Vrouw aan St. 
Cotherino Labore). 

GROENLAND 
6-11- '97 . Kerstmis 1997. 
4.5 kr. Hondenslee; blokje met 
vier zegels, postzegelboeKje (drie
maal 4.50, driemaal 4.75 kr). 
5-2- '98. Internationaal jaar van 
de oceaan 1998; walvissen, IIP. 
2.-, 3.-, 4.50 (tweemaal), 4.75 
(tweemaal); vel met de zes zegels. 
Resp. Phocoeno phocoeno, Loge-
ncrnynchus olbirostris, Globice-
phala meloeno, Hyperoodon am-
pullotus, Lagenorhynchus acutus, 
Boloeno glociolis. 

GROOT-BRinANNIË 
24-3 - '98 . Vuurtorens; laatste 
jaar van 'bemande' vuurtorens. 
20,26,37,43,63 p. Resp.'St. 
John's Point' (Co Down, Noord-
lerland, 1844),'The Smalls'(Pem
brokeshire, Wales, 1959),'The 
Needles'(Wight, 1859),'Bell 
Rock'(Dundee, Schotland, 1811), 
'Eddystone'(Plymouth, 1698). 

HONGARIJE 
22-1 - '98 . Honderdvijfenzeven
tig jaar volkslied (geschreven door 
dichter Ferenc Köicsey). 
75 Ft. Tekst 'Himnusz' (nationale 
hymne) met detail lied in hand
schrift Ferenc Köicsey. 
22 -1 - ' 98 . Honderdste geboorte
dag van wereldreiziger, jager en 
schrijver Zsigmond Széchenyi. 
60 Ft. Széchenyi in safarikleding 
met fototoestel, gehoornd dier. 
22 -1 - ' 98 . Achttiende Olympi
sche winterspelen, Nogono 1998. 
30,100 Ft. Resp. skiën, snowboar-

lERLAND 
26-l-'98.'Love'/wenszegels; 
cartoons uit de serie 'Love is...' 
van Kim Cosoii (overleden in 
1997). 
32 c. Viermaal; postzegelboekje 
met tweemaal vier zegels van 
32 c. Resp. postduif brengt brief 

met tekst 'keeping in touch', pc 
tje in hort met hort en 'from m) 
heart', poor met cadeaus en 'o 
birthday wish', poor op boomsti 
met roos en 'thinking of you'. 
2 6 - 1 - ' 9 8 . Jaar van de tijger* 
Blok met drie cartoonzegels 'L( 
is...';op blok afbeelding van tij 
ger, teksten in Engels, Iers en ( 
nees. 

ITALIË 
Afbeelding melding 2/146. 
2-l- '98. 'Lelst i tuzioni ' ,vi 
jaar Italiaanse grondwet. 
800 L. Zuil geploots op Italiaan 
driekleur met laars van Italië o 
afgeknotte bovenkant, tekst 'Ci 
stituzione, 1948-1998'. 
3-1-'98.'Artistiek en culture! 
erfgoed'; vijfhonderdste sterfdt 
van schilder Antonio del Pollaio 
800 L Schilderij'Ercole e l'ldrc 
(Hercules en veelkoppige slang 
uit het Uffizi-museum in Floren 

JERSEY 
Afbeelding melding 2/146/14 

KROATIË 
Afbeelding melding 2/147. 

LIECHTENSTEIN 
2 -3 - '98 . Europal 998; themi 
'nationale feesten'. 
90 r., 1.10 F. Resp. nationale 
feestdag (optocht van meisjes i 
klederdracht in centrum van Vc 
duz, prinselijk kasteel), muziel< 
festival (fanrorekorps en histor 
sehe optocht met vlaggen, kost 
Gutenoerg in Bofzers). 
2-3 - '98 . Eerbetoon aan Liech 
tenstein, V; werken van Heinz 
Mock (Duitsland). 
70 r. Viermaal; vel met viermo 
vijf zegels in wisselende volger 
Resp. 'eerbetoon aan Liechten
stein', 'tussen dag en droom', 
'Verano' (zomer), 'Salute Chin 
2-3- '98 . Sport; koning voetb 
(wereldkampioenschap voetbo 
1998 in Frankrijk). 
1.80 F. Doelman in actie. 



3  ' 98 . Vijfenzeventig jaar 
üoneverdrog met Zwitserland. 
0 F. Vlaggen en berglond
ap. 

XEMBURG 
12 '97 . Toeslagzegels; bomen 
i\ bijbehorend blad. 
f 2 (tweemaal), 20+3,32+7 F. 
>p. Ulmus glabra, Acer plotonoi
;, Prunus avium, Juglons regio. 
12 '97 . Kerstmis 1997. 
+2 F. De Heilige Familie cfge
ild in email (kunstenaar Engino 
inert, 1920). 
12 '97 . Hendrik V'de blonde' 
renhonderdvijftig jaar geleden 
löf van Luxemburg. 
F. Tekening zeventiende eeuw 
afbeelding van Hendrik V 

I471281). 

UTA 
leelding en aanvulling melding 
57'kerstmis 1997'. 
5+2,16+3,26+3 cResp.'de 
lige Familie met herders', drie
ofdetails van de zegel van 6 c. 

\H 
2 '98 . Fronkeerzegels flora. 

! l ,25,50p.,£l.Resp.klaver, 
ihag', roos, narcis, distel. 
■2'98. Vikingschepen. 
25,31,75 p.; blok van n .  . 

lORWEGEN 
2'98.Valentijn. 
irt met drie zelfklevende zegels 
13.80 kr. (rozen met cupido) 
vier stickers met 'boodschap
r (o.a. 'jeg elsker deg': ik hou 
1 je, 'jeg sovner deg': ik mis je). 

iSTENRtJK 
!  ' 98 . Achttiende Olympische 
tcrspelen, Nogono 1998. 

S. Schaatspaar. 
!  ' 9 8 . Serie 'jacht en milieu'. 
S. Behoud van boltsplaats voor 
hoenderen. 

RTUGAL 
1'98. Honderdste sterfdag 
ontdekkingsreiziger (Afrika) 
ertolvens (18501898). 
I. e. Portret, olifant. 
■1'98. Driehonderdvijftig 
Portugese krijgskunde. 

50., 80., 100., 140.e. Vier 
verschillende afbeeldingen van of

ficieren met stadsplattegronden op 
achtergrond. 

RUSLAND 
I  l  ' 9 8 . Fronkeerzegels, III. 
0.10,0.15,0.25,0.30,0.50,1., 
1.50,2.,2.50,3.,5.r.Resp. 
landbouw, oliewinning, ecologie, 
radio en televisie, beeldmerk pos
terijen, wapen en vlag, elektro
energie, transport, kremlin, 
ruimtecommunicatie, kunst. 

SAN MARINO 
l l  2  ' 9 8 . Honderdste aeboorte
dag van Enzo Ferrori/vijftig ioor 
Ferrari op rocecircuits en als for
mule 1. 
Vel met drie stroken met vier ze
gels van 800 L. Resp. 125S ('47), 
500F2('52),801('56),246DINO 
('58),156('61),158('64),312T 
('75),312T4('79),126C{'81), 
156/85 ('85), 639 ('89), F310 
('96). 
112  '98 . Zesde werelddag von 
de patiënt, pelgrimskerk 'Santa 
Coso di Loreto'. 
650,1500 L. Symbolische voor
stellingen. Resp. wereldbol met 
zonneoloem en regenboog, we
reldbol met duif en lint in regen
boogkleuren. 

SLOVENIË 
2 2  l  ' 9 8 . Folklore (maskers); 
'Borovo gostüvonje': huwelijk met 
dennenboom in Prekmurje. 
20,80 Sit. In samenhang. Carna
valesk geklede bruiloftsgasten in 
bos. 
2 2  1  ' 9 8 . Achttiende Olympi
sche winterspelen, Nogono 1998. 
70,90 Sit. Resp. kunstrijden 
(vrouwen), biotlon (vrouwen). 
Vel met driemaal 70, driemaal 
90 Sit. en drie vignetten. Centraal 
vignet met logo Nogono 1998. 
2 2  1  ' 9 8 . Vijfenclertia jaar'Eu
rocontrol' (internationale conven
tie samenwerking voor veiligheid 
bij luchtvaart). 
90 Sit. Symbolische afbeelding ac
tiviteiten Eurocontrol, logo. 

SPANJE 
Afbeelding melding 2/147. 

TSJECHIË 
201  '98 . Traditie van Tsjechi
sche postzegelproductie; zegel op 
zegel. 
12.60 Kc.Yvertnr. 176 t /m 171. 
2 0  l  ' 9 8 . Achttiende Olympi
sche winterspelen, Nagano 1998. 
7. Kc. Ijsvloer met hockeypuck. 
Olympische ringen. 
42'98.Valentijnszegel. 
4. Kc. Hort met pijl afschietende 
Cupido. 

IJSLAND 
22 1  ' 98 . Achttiende Olympi
sche winterspelen, Nagano 1998. 
35., 45. kr. Resp. afdaling, lang
lauf. 
53 '98 . Noordse zegels 1998 
met als thema 'zeevaart' (Noord
europese zegels: Denemarken, 
Finland, Noorwegen, IJsland en 
Zweden). 
35., 45. kr. Twee afbeeldingen 
van gestileerde zeilschepen. 

ZWEDEN 
Adbeelding melding 2/147. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 2/147/148. 
103  '98 . Vijftig jaar AHV (Zwit
serse sociale pensioenverzeke
ring). 
70 c. Symbolische voorstelling 
(tekst'AHV, AVS, 19481998'en 
ouder echtpaar). 
103 '98 . Honderd jaar univer
siteit van St. Gallen ('HSG: Work
shop of the Future'). 
90 c. Diverse vingerafdrukken. 
103  '98 . Opening van het Zwit
serse nationale museum (hon
derdjarig bestaan) in het kasteel 
van Prangins (onderdeel nationaal 
museum in Zürich). 
70 c. Het kasteel van Prangins 
naar een gouache uit 1820. 
103 '98 . Fronkeerzegels; noor 
schilderijen van JeanFrédéric 
Schnyder. 
10,20,50,70,90,110 c. Resp. 
'op de Simplonpas', 'sneeuwjocht 
bij Neuthal', 'Franches Montog
nes', 'twee houten paarden', 'en 
route', 'winterochtend bij de Alp
nachersee'. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
27 12  ' 97 . Herdenking moeder 
Teresa (van Calcutta), 19101997. 
75 c. Portret. 

ARUBA 
131  ' 9 8 . Tweehonderd joor fort 
Zoutman. 
30,250 c. Twee verschillende af
beeldingen van fort Zoutman met 
Willem llltoren (oorspronkelijk 
niet behorend tot het fort), bonen 
in bruine tinten (fort in de begin
jaren) en zwartwitte tinten (latere 
jaren), jaartallen 17981998. 

ASCENSION 
102 '98 . Insecten (biologische 
controle). 
15,35,40,50 p. Resp. Coctoblos
ris coctorum, Teleonemio scrupulo
sa, Neltumius arizonensis, Algoro

bius prosopis, 

AZERBEIDJAN 
129  '97 . Dichter/filosoof Ha
goniShirvoni (11261198). 
250 m. Portretschilderij. 
189  '97 . Moskeeën. 
250 m. Driemaal. Resp. 'Nomine 
Hatoun', 'Adzhemi Ashogi Golv
horAgi', 'TazoPier'. 

BAHRAIN 
28 12  ' 97 . Opening'Shaikh Isa 
Bin Solman' brug. 
80,200,250 fils.; blok van 500 
fils. Verschillende afbeeldingen 
van de brug, portret emir; als de 
250 fils. 

BELIZE 
Afbeelding melding 12/844 
(2/148). 

BENIN 
511 '97 . Paddestoelen. 
Zes woorden. 

BOLIVIA 
153  '97 . Staatsbezoek Franse 
president Jacques Chirac. 
4. B. President Gonzólo Sónchez 
de Lozoda en president Chirac, 
vlaggen. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 2/148. 
20 12  ' 97 . Fronkeerzegels. 
Postzegelboekje met tien zelfkle
vende zegels van R$ 0.22 

BRUNEI 
1512'97.0nderwaterleven 
(melding 1/70). 
60 c. Viermaal. Resp. Hetrocentro
tus mommillotus, Bohodschio ar
gus, Linckia laevigata, Oxuco
monthus bennetti. 

CAMBODJA 
811  '97 . Vissen. 
Zes woorden. 
9 11  ' 97 . Onafhankelijkheids
dag. 
Twee woorden. 

CANADA 
81  '98 . Jaar van de tijger**. 
45 c; ruitvormig blok met twee 
zegels van 45 c, vel met twaalf 
zegels. Tijger. 
2 8  l  ' 9 8 . Jaar van de tijger**. 
Ruitvormig blok met twee zegels 
van 45 c. met opdruk. 
22  '98 . Fronkeerzegel nieuw 
type Canadese vlag. 
45 c; postzegelboekje. 
172  '98 . Regeringsleiders Ca
nadese provincies. 
45 c. Tienmaal; vel met tien ze
gels. Portretten met vlagaen en 
wapens. Resp. Joseph Rooerts 
Smollwood, Newfoundland (1900
1991); Angus Lewis Mocdonold, 
Novo Scotia (18901965); John 
Babbitt McNoir, New Brunswick 
(18891968); John Walter Jones, 
PrinsEdwordeiiond (18781954); 
Jean Lesoge, Quebec (1912
1980); John ParmenterRoborts, 
Ontario (19171982); John 
Bracken, Manitoba (18831969); 
Tliomas Clement Douglas, Saskat
chewan (19041986); Ernest 
Charles Manning, Alberta (1908
1995); William Andrew Cecil Ben
nett, Brits Columbia (19001979). 

CHILI 
26 6  ' 97 . Honderdste geboorte
dag von schilder David Alforo Si
queiros (José Alfaro, 18961974). 
$150,200; twee blokken. Details 
van schilderijen. Resp. 'dood aan 
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de indringer' (Chili), 'dood aan de 
indringer' (Mexico). 
I 7 - 7 - ' 9 7 . Honderd jaorProvi-
dencia. 
$ 250. Wapen en stadhuis. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
31 - 1 2 - ' 9 7 . Toegevoegde waar
de frankeerzegels type Yverts nrs. 
1207 t /m 1209 van Formosa 
(draken rond twee karpers). 
50.-. 
13-1 - ' 9 8 . Tiende sterfdag presi
dent Chiang Ching-Kuc (zoon van 
Chiang Kai-shek). 
5.-, 19.-. Resp. portret, temidden 
van vrouwen. 
2 3 - 1 - ' 9 8 . Nieuwjaar met ais 
thema 'voorspoed'. 
5.-, 12.- (elk tweemaal). Bloem
schikkingen. Resp. overvloed, har
monie, eer en rijkdom, geluk. 
2 0 - 2 - ' 9 8 . Flora. 
5.-, 12.-, 19.-.Resp.Gailiardia 
pulchella, Kolanchoe blossfeldia-
na, Portulacca oleraceo. 

COMOREN 
10-12 - '97 . Herdenking prinses 
Diona (1961-1997). 
Vel met twaalf zegels van 150 F.; 
blok van 1000 F. Verschillende fo
to's; foto van prinses Diana met 
Hillary Clinton. 
1 5 - l 2 - ' 9 7 . Herdenking moeder 
Teresa, (1910-1997). 
Vel met negen identieke zegels 
van 200 F. Portret van moeder Te
resa (Albanië), stichter van de 'Ca
tholic Missionaries of Charity'. 

CUBA 
12-10-'97.Upaep*. 
Twee waarden. 
3 0 - 1 0 - ' 9 7 . Prehistorie. 
Zes waarden. 
7 - 1 1 - ' 9 7 . Tachtigste verjaardag 
van de oktoberrevolutie. 
Een waarde. 
1 9 - 1 1 - ' 9 7 . Honderdzestig jaar 
spoorwegen. 
Vijf woorden. 

DOMINICA 
1 0 - 1 1 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; 
schilderijen met als thema 'enge
len'. 
20,55,65,90 c., $2.- , 4.-; twee 
blokken van $ 6. Resp. 'Echo en 

Narcissus' (Toile), 'aartsengel Ra
fael' (Rembrandt), 'zittende nim
fen met fluit' (Francois Boucher), 
'engel' (Rembrandt), 'Dispute' 
(Rafael), 'Heilige Drieéenneid' 
(Rafael); 'Christus op de Olijfberg 
en engel met beker wijn' (El Gre
co),'Study Muse'(Rofoël). 

EGYPTE 
16 -8 - ' 97 . Ingebruikneming 
nieuw hoofdkantoor stoatsinfor-
motiedienst. 
20 P. Nieuwe hoofdkantoor. 
2 4 - 1 1 - ' 9 7 . Vijfentachtig jaar 
Arabische scoutingbewegina. 
75 P. Beeldmerk, trompet blozen
de scout, knoop in touw als sym
bool van eenheid en solidariteit. 
9 -12 - ' 97 . Vijfde Pan-Arabisch 
congres onesthesie en intensive 
care. 
20 P. Beeldmerk. 

EL SALVADOR 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; kin
dertekeningen. 
1.50 C. Tweemaal. Resp. van 
Emerson Armando Martinez More
no, Rogelio Armando Guevara. 
5-12 - '97 . Honderd jaar Solesio-
nen von don Bosco. 
1.50 C. Zesmoal.Resp. landkaart 
met portret don Bosco, college 
Santo Cecilia, college Son José, 
technisch instituut Ricoidone, kerk 
von 'M. Auxiliadora', 'Ciudodelo 
(groot gebouw) Don Bosco' in 
Soyopongo. 
17-12 - '97 . Oude auto's. 
2.50 C. Zesmaal. Resp. Standard 
1946 Cabriolet, Chrysler 1936 
Convertible, Jaguar 1954 XK120 
Rooster, Ford 1930 twee-deurs, 
Mercedes-Benz 1953 220 Cabrio
let B, Porsche 1956 356. 

ERITREA 
Januari 1998. Vogels uit Afrika. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van 3 nfo. met doorlopend beeld. 
Vel I. Resp. Ploceus cucullatus, Co-
rocios abyssina, Bucorvus obyssini-
cus, Pterocles lichtensteinii, Fran-
colinus erckelii, Ardeotis orabis, 
Fremopterix leucotis, Ammomanes 
deserti, Aloemon alaudipes. 
Vel II. Resp. Anhingo rura, Trigo-
noceps occipitalis. Neophron per-

conpterus, Tockus flovirostris, Nu-
micfo meleogris, Sagittarius ser-
pentarius, Polemoetus bellicosus, 
Terothopius ecoudatus, Quelea 
queleo. 
Twee blokken van 10 nfo. Resp. 
Faico peregrinus, Upupo epops. 

FIJI 
2 0 - 1 - ' 9 8 . Uitgiftedatum en af
beelding melding 2/149 'traditio
nele kleding opperhoofden'. 

GAMBIA 
2 6 - 1 1 - ' 9 7 . Herdenking prinses 
Diana (1961-1997). 
Vel met vier zegels van 10 D. Vier 
verschillende portretten; op vol
rond kasteel in Wales, prinses Dia
na met juwelen en prinses met 
door landmijn getroffen Angolees 
jongetje. 
Blok van 25 D. Portret; blok met 
'Spencer House', portret en door 
de wolken brekende lichtstrool, 
witte roos. 
8 - 1 2 - ' 9 7 . Kerstmis 1997; schil
derijen met als thema 'engelen'. 
1,1.50,2,3,5,1 OD.; twee blok
ken van 25 D. Resp. 'engel' (Rem
brandt), 'inwijding in de riten van 
Dionysus' (Villa Dei Disteri), 'en
gelen met purperen mantels', 'Sint 
Teresa in vervoering' (Gianlorenzo 
Bernini), 'Moagd en Kind met en
gelen' (Motthias Griinewold), 'mu
sicerende engel' (Stefan Lochner); 
'Cupido' (Titioan), 'rust op de 
vlucht naar Egypte' (Coravoggio). 

GHANA 
2 0 - 1 0 - ' 9 7 . Katten en honden. 
20,50,80,100,150,200,300, 
400,500,600,800,2000 Cs. 
Resp. 'Havana' (kot), 'Singapuro' 
(kat), 'papillen' (hond), 'sphinx' 
(kat),'British white'(kat)t, bull
dog, 'snowshoe' (kat), 'Shetland 
sheepdog', 'Schnauzer' (hond), 
Perzische kat, 'shih tzu' (hond), 
'chow chow' (hond). 
Twee vellen met zes zegels van 
1000 Cs. 
Vel I. Resp. Russische wolfshond, 
Birmoan (kat), basset (hond), 'sil
ver tabby' (kat), Afghaan (hond), 
Burmilla (kat). 
Vel H. Resp. 'Abyssinian' (kot), 
'border terrier' (hond), 'Scottisch 

fold' (kat), 'Boston terrier' (hond), 
'Oriental' (kat), keeshond. 
Twee blokken von 3000 Cs. Resp. 
'rogdoH' (kot), 'Alaskan malomu-
te' (hond). 
10-11 - '97 . Landschapsschilde

rijen van Huang Binhong (1785-
1850)/overdracht Honglcong aan 
China. 
Vel met 500,400,300,200, 
2000,1000,800,600 Cs. Acht 
verschillende landschapsschilderij
en (bergen en water). 
Vel met vier zegels van 1000 Cs. 
Twee verschillende afbeeldingen. 
Overdracht Hongkong aan China 
op 1 juli 1997 (portret leider/be
strijder opiumgebruik Lin Tse-Hsu, 
1785-1850; portret admiraal 
Gwan Tse-Hsu, 1785-1850, zee-
slaa). 
BloK met twee zegels van 2000 
Cs. Landschapsschilderijen van Hu
ong Binhong; blokrond met por
tret schilder. 
8 -12 - ' 97 . Kerstmis; schilderijen 
met als thema 'engelen'. 
200,550,800,1100,1500,2000 
Cs. Resp. 'Cupido' (Botticelli), 'Ze-
phyrus en Chloris' (Botticelli), 'ze
gevierende Cupido' (Carovoggio), 
'de zeven werken van barmhartig
heid' (Coravoggio), 'het toilet van 
Venus' (Diego Velazquez], 'de be
vrijding von St. Petrus' (Rafael). 
Twee blokken van 5000 Cs. Resp. 
'Isis en Nephthys beschermen de 
schrijn von Toetonchomon met 
hun vleugels', 'de Covolconti oon-
kondiging' (Donatello). 
2 2 - 1 2 - ' 9 7 . Herdenking prinses 
Diana 1961-1997). 
Twee vellen met zes zegels van 
1200 Cs. Verschillende toto's. 
Twee blokken van 3000 Cs. Resp. 
prinses Diana en Elizabeth Taylor, 
prinses Diana en Nobelprijswin-
noor (vrede) Henry Kissinger. 

GRENADA 
5 -12 - '97 . Kerstmis 1997; schil
derijen met als thema 'engelen'. 
35,50,75 c., S I . - , 3.-, 4.-; twee 
blokken van $ 6.-. Resp. 'engel' 
(Matthias Grünewald), 'St. Deme
trius' (onbekende meester), een 
triptiek (onbekende meester), 'de 
engel van de blijde boodschap' 
(Jon van Eyck), 'de aankondiging' 

(Simone Martini), 'St. Michael' 
(onbekende meester); 'de kronir 
van de Maagd' (Fro Angelico), 'i 
aankondiging' (Titioan). 

GRENADA/GRENADINEN 
5-12- '97 . Kerstmis 1997; schi 
derijen met als thema 'engelen'. 
20,75,90 c., $1.50,2.-, 3.-; 
twee blokken van $ 6.-. Resp. 'e 
gelenkoor' (Simon Mormion), 'd 
aankondiging' (Giotto), 'feest vc 
de rozenguirlandes' (Albrecht 
Brecht), 'Madonno met twee ent 
len' (Hans Memling), 'de Ognis 
santi Madonna' (Giotto), 'engel 
met kandelaar' (Michelangelo); 
'Cupido kerft als herinnering hu 
weiijk in tafel' (Cupid commero-
ting o marriage l)y incising on o 
table' (Jeon-Boptiste Huet), 'zor 
opkomst' (Francois Boucher). 

GUINEE 
10-11- '97 . Honden. 
Zes waarden. 

GUYANA 
6 -10 - '97 . President Cheddi Ja 
gon vijftig jaar zitting in parle
ment (overleden maart 1997). 
Vellen met negen dezelfde zege 
van resp. S 6.-, 30.-. Resp. por
tretten uit 1947 en 1997, parle
mentsgebouw in Georgetown. 

HONDURAS 
9 -5 - '97 . Honderdste sterfdag 
Heinrich von Stephan (1831-189 
5.40 L Portret. 
11 - 6 - ' 9 7 . Dag wereldbevolkit 
kindertekeningen. 
1.40,6.90 L. Resp.'ons gezin' 
(Yorvin Ramen Toro), 'ons gezir 
(Marvin Lomberth Harry). 
3 1 - 7 - ' 9 7 . Vlinders. 
1.-, 1.40,2.15,3.-, 4.30,5.40 
blok van 20.-+2.-L. Resp. Rot-
schildio forbesi, Porides photinu 
Morpho peleides, Eurytiaes mor 
cellus, Porides iphidomos, Dono 
plexippus, Homodryas armome 
20 -8 - ' 97 . Honderdste sterfdo 
van St. Theresia von Lisieux 
(1873-1897). 
1.40,5.40 L Portret. 

HONGKONG 
4 -1 - ' 98 . Jaar van de tijger* 
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.30,2.50,3.1 o, 5.; blok mei 
vier waarden. Vier verschillen
afbeeldingen van een tijger. 

DIA 
r 2  ' 9 7 . Honderdste geboorte

S van politicus Morarji Ronch
jiDesoi (18961995). 
R. Portret. 
3 '97. flonderdste geboorte
] van Shyam Lai Gupt (onaf
ikelijkheidsstrijder en maker 
1 lied op de nationale vlag). 
R. Portret. 
3 '97. Zevenhonderdste sterf
g van schrijver en filosoof 
/aneshwarl 12741296). 
R. Portret. 
ï  ' 9 7 . Flora; 'Porijat'boom. 
, 6. R. In samenhang met 
irlopend beeld. Boom met 
eiwijze. 
 3  ' 9 7 . Vijfenzeventig jaar 
itoire ocademie Rashtriyo, 
irodun. 
R. Monument. 

DISCHE OCEAANGEBIED 
ITS 
eelding melding 2/149. 

SONESIË 
■ll'97.'Ascope97'('Asean 
jncil on Petroleum'). 
} R. Viermaal. Van productie tot 
ributie. 
l2'97.W/ereldaids*dag;toe
jzegel. 
)i100R. Rood lint. 
 12  ' 97 . Nationole beweging 
Iter parent'. 
) R. Brief van fosterzoon, logo. 
12  '97 . Vijfentwintig jaar 
mlly Welfare Movement'. 
) R. Baby, weegschaal, groei
ve, beeldmerk. 
 12  ' 97 . Indonesische kunst 
cultuur 1997; dons. 
), 300,600,700,1000 R. 
p. 'Mopuputi Cangke' (Cen

ilSulowesi), 'Mondau Tala
ig Nyou Balou' (CentraolKali

nton), 'Gombyong Pare Anom' 
ntroalJova), 'Cawan' (Noord

a),'LegongKeraton'(Bali). 

\H 
■8'97.StaalinstollatieMoba
eh. 

70 Ris. Schoorstenen. 
39  '97 . Post en telecommunica
tie. 
100 Ris. Apparatuur. 
109  '97 . Metro Teheran. 
40 Ris. Metrotunnel. 
109 '97.Si lo. 
50 Ris. 
169  '97 . Tiende verjaardag 
Montreal protocol (bescherming 
ozonlaag). 
200 Ris. 
21 9  ' 97 . Wetenschappelijke 
Olympiade voor studenten. 
65 Ris. Medailles. 
21  9  ' 9 7 . Ministerie van buiten
landse zaken. 
200 Ris. Voorgevel. 
21 9  ' 97 . Krachtcentrale'mar
telaar Rodjoee'. 
350 Ris. Centrale. 
21 9  ' 97 . Olieraffinaderij'Bon
dor Abbos', 
150 Ris. Raffinaderij. 
22 9  ' 97 . Week van de'heilige 
verdediging'. 
200 Ris. 
l  1 0  ' 9 7 . Drukkerij'heilige ko
ran'. 
650 Ris. Gebouw en boek. 
110 '97. Strijd tegen polio. 
500 Ris. Orale toediening vaccin. 
l  1 0  ' 9 7 . Herdenking Molavi 
and Icibal. 
200 Ris. Tweemaal. Portretten. 
910'97.Wereldpostdag. 
200 Ris. 
22 10  ' 97 . Gebedspaleis Tehe
ran. 
2000 Ris. Moskee. 
22 10  ' 97 . Internationale lucht
haven 'Imom Khomeini'. 
1000 Ris. Controletoren, gebouw. 
22 10  ' 97 . Aanvulling marine
voorraden. 
130 Ris. Schip. 
27 10  ' 97 . Dam'martelaar 
Rodjoee'. 
200 Ris. Dom. 
5 11  ' 97 . Herdenking dichter 
No'eim Farasheri' (afkomstig uit 
Albanië). 
200 Ris. 
912 '97 . Achtste islamitische 
topconferentie. 
300 Ris. Vijfmaal. 
1212 '97. '2nd Islamic Coun
tries'. 
200 Ris. 

ISRAEL 
1911 '97 . Dichterlijke roman 
'Jevgeni Onegin' van Aleksondr S. 
Poesjkin (17991837) in het He
breeuws vertaald door Abraham 
Shionsky (19001973); oezomen
liike emissie met Rusland. 
Blok met zegel van NIS 5.. Zegel: 
schrijver en romanheld kijken 
naar St.Peter en St.Poulusfort; 
blok met zelfportret Poesjkin uit 
1825, handtekening en hand
schrift, titelpagina in Hebreeuws, 
portret en handtekening Shionsky. 
2312'97.Chanoeka; oor
spronkelijk (eest herinwijding 
tweede tempel. 
NIS. 1.80,2.10; blok met de twee 
zegels. Resp. vierkant metalen 
tolletje 'savivon' (van de 'Bezalel' 
school voor kunst, Jeruzalem) met 
tekst 'win', 'draai', 'verlies', 'win 
half' (Hebreeuwse beginletters be
tekenen 'er gebeurde een groot 
wonder': wonder van de olie); 
munt van de 'BarKokhbo' oorlog 
(132135); beide zegels met 
chonoekalomp (achtarmige kan
delaar met sjommoos: negende 
kaars, die gedurende acht dogen 
elke dog één kaars meer aan
steekt). 
23 12  ' 97 . Dog van de filatelie; 
'the Julia Set Fractal' (naar Frons 
wiskundige Gaston Julia). 
NIS. 2.50. Julia Set. 
2312  '97 . Vijftig jaar stool Is
raël (19481998). 
Zegel zonder waardeoonduiding. 
Cartüonfiguurtie Srulik (met Israë
lisch puntig hoofddeksel, bloem en 
vlag) van politiek tekenaar Koriel 
GordoshDosh (geboren in 1921). 
2312'97.'Chabad's children' 
von Tsjernobyl (hulp van 'Chabod 
Youth Organization' aan tot op he
den 1500 kinderen in speciale 
kampen in Kfar Choboa). 
NIS. 2.10. Kinderen met petjes en 
pruiken op vliegtuigtrap. 
23 12  ' 97 . 'Mochol' (overzeese 
vrijwilligers) en 'Gachol' (werven 
van vrijwilligers in de diaspora). 
NIS. 1.15,1.80. Resp. schip, 
kanon, tank en citaat 'They come 
to us when we most needed them' 
(Yitzhak Rabin), vrijwilligers en 
dichtregels uit 'One of the Gachol' 
von Nathan Altermon. 

JAPAN 
Afbeelding melding 2/149. 
22 7  ' 97 . Frankeerzegels; vo
gels. 
70,110 yen. Resp. Parus major, 
Choradrius dubius. 

KENIA 
Zonder datum. Ondertekening 
grondwet (amendement). 
10 Sh. President ondertekent 
grondwet. 

LAOS 
1011'97. 'Crows'. 
Vijf waarden. 

MAAGDEN (VIRGIN) 
EILANDEN 
Afbeelding melding 2/149/150. 
13122'97.Vierhonderdtwin

tigste reis om de wereld van Sir 
Francis Drake. 
Blok met zegel von $ 2. Modern 
schip 'Sir Francis Drake'. 

MACAU 
181  '98 . Jaar von de tijger**. 
5.50 P. Detail tijgerkop. 

MARSHALLEILANDEN 
21  '98 . Jaar von de tijger**. 
Blok met zegel von 60 c. Geoppli

queerde tijger. 

MAURITIUS 
I l 3  '97?Gekko 's . 
1,6,7,8 Rs. Resp. Phelsuma 
guenther, Noctus serpensinsula 
durrelli, Noctus coindemirensis, 
Phelsuma edwornewtonii. 

MAYOnE 
22  '98 . Fauna; Chelonia mydos. 
3.F. Schildpad. 
22  '98 . Hoven van Longoni. 
2.70 F. Hovengezicht. 

MICRONESIË 
2 6  ' 97 . Herdenking Deng Xiao
ping (19041997). 
60 . Viermaal. Portret. 
24 11  ' 97 . WWF*; met uitster
ven bedreigde 'butterflyfish'. 
Blok met vier zegels van 50 c. 
Resp. Chaetodon bennetti, Choeto
don ourigo, Chaetodon ephippium, 
Chaetodon melonnotus. 
Hetzelfde blok met bovendien ver

melding van '1997 het internatio
naal van het rif'. 
25 11  ' 97 . Kerstmis 1997; 
schilderijen van de Heilige Ge
boorte. 
32,60 c. Beide tweemaal in sa
menhang. Resp. details van 'zege
vierende Christus' (Fro Angelico, 
13871455), details van'engelen
koor' (Simon Marmion, 1285
1344). 
2 1  ' 98 . Jaar van de tijger**. 
50 c. Tweemaal. 

NAURU 
511 '97 . Kerstmis 1997. 
60,80 c. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 2/150. 
Correctie melding 1/71 'kerstze
gels': het betreft de emissie 1996; 
voor kerst/decemberzegels 1997 
zie melding 2/150. 
26 2  ' 98 . Zonsverduistering. 
85,110,225 c.; blok van 750 c. 
9 3  ' 98 . Sociale en culturele 
goeslagzegels1998. 
40HI 5 (tweemaal), 75125, 
85140 c. 

NIEUWCALEDONIË 
128  '97 . Vijftig jaar burger
luchtvaart door de Franse maat
schappij 'Tropos'. 
95 F. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. vliegboot 'Consolidated Ca
talina' (luchtverbindingen in de 
Zuidelijke Pacific); vliegboot (ver
bindingen binnen NieuwCaledo
nië), logo Trapas. 
21  ' 98 . Fronkeerzegel vogels 
type 'Cogou' (Rhynochetos jubo
tus). 
Zegel zonder waardeaanduiding; 
postzegelboekje met tien zegels. 
2 2  1  ' 9 8 . Eetbare paddestoelen. 
70 F. Driemaal. Resp. Lentinus tu
berregium, Volvario bombycina, 
Morchella onteridiformis. 

NIEUWZEELAND 
1 4  l  ' 9 8 . Uilvoerende kunst. 
40,80 c. ,$ l .  , 1.20,1.50,1.80; 
postzegelboekje. Resp. moderne 
dans, muziek, opera, theater, bal
let. 
Zonder datum. 'Shanghai 97'; 
internationale postzegef en mun
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tententoonstelllng. 
Opdruk op melding 11/765 'flora' 
[gezamenlijke uitgifte van Nieuw-
Zeeland en Volksrepubliek China). 

NIUE 
26-11- '97 . Kerstmis 1997. 
20,50,70c.,$1.Flora. 
Zonder datum. Bezoekt 'Aupex 
97'. 
Blok van $2.20. Zegel van 
Nieuw-Zeeland van £ 1 'Stamp 
Duty', blok met gezicht op Auck
land. 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 2/150. 
18-11-'97.'Shanghai 97'. 
Blok van 45 c. Yangpu-brug en 
'skyline' van Shanghai. 
10-2- '98 . Katten, jaar van de 
tijger**. 
45 (tweemaal), 75 c., $1.20; blok 
van 45 c. Resp. viermaal een kat; 
jaar van de tijger. 
5-5- '98 . Fronkeerzegeis, vissen 
van het rif, I. 
10,30,50,75,90 c., $4.-; blok 
van $ 1.20. Resp. 'tweede trou
sers', 'moon wrasse', 'butterfly 
fish', 'splendid hawkfish', 'orange 
foirey bosslet', 'gold-ribbon soap-
fish'; onderwaterwereld. 
29-6 - '98 . Fronkeerzegeis, vis
sen von het rif, II. 
20,45,70,85c.,$1.-,3.-.Resp. 
'conspicuous angelfish', 'wide-stri-
ped clownfish', 'ortooti-juvenile', 
'scorpion fish', 'sweetlip/trumpe-
ter', 'moorish idol'. 

P A U U 
6-2- '97 . Vijftig jaar'South Paci
fic Commission'. 
Blok met zegel van $ I.Logo. 
13-3- '97 . Tweehonderd jaar pa
rachutes. 
Veil. Acht zegels van 32 c. Velu. 
Acht zegels van 60 c; twee blok
ken van $ 2. 
5-4-'97.Voaels en flora. 
Vel met twaalf zegels von 20 c. 
Resp. Anas supercilliosa en Muso 
sopientum; Gallus gallus en Citrus 
mitis; Coloenas nicoborica en Pori-
nari lourina; Myzomela cordinalis 
en Eugenia suzukii; Ixobrychus si
nensis en Porphyrie porphyrio, 
Cyrtospermo chomissonis en Colo-

cosio esculenta; Eclectus rorotus en 
Pongium edule; Doculo oceonico 
en Nephelium loppoceum; Aplonis 
opaco en Mongifero indico; Ptero-
pus pelewensis en Artocarpus olti-
hs; Halcyon chlorls en Cocos nuci-
fero; Ptilinipus pelewensis en Ci
trus sinensis; Lonchura molacco en 
Annono muricota. 
7 -4 - ' 97 . Uitgiftedatum melding 
3/230'Unesco*, Duits en Japans 
werelderfgoed'. 
2 -1 - ' 98 . Joor van de tijger**. 
50 c. Tweemaal. 

PANAMA 
Progrommo 1996/1997. 
0.35 B. Zesmaal. Vijftig joor Pano-
mese luchtvoartmaatscnoppij. 
0.20 B. Upaep*; klederdrachten. 
0.20 B. Honderd joor brandweer
corps. 
1.- B. Vijfentachtig jaar kamer van 
handel, landbouw en industrie. 
0.45 B; blok van 1.50 B. Twee
maal. Kanaal van Panama. 
0.50 B. Vijftig joor onafhankelijk
heid India, eeroetoon oon Gandhi. 
0.25 B. Viermaal. WWF*; Crocody-
lus acutus. 
0.25 B. Viermaal. Fauna; kikkers. 
Resp. Eleutherodactylus biporca-
tus, Nelsonephryne aterrimo, Hyla 
rufitelo, Hyla colymbo. 
0.40 B. Honderdste sterfdag van 
Dr. Justo Arosemena. 
0.20,0.25,0.60 B. Drieduizend 
jaar Jeruzalem. 
0.20,0.30,0.45,0.50 8. Twintig 
joor Torrijos-Corter vedrogen (ge
neraal Torrijos, Panama en presi
dent Carter, Verenigde Staten). 
0.35 8. Kerstmis 1997. Jozef en 
Maria zoeken onderdak in Bethle
hem. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
28 -1 - ' 98 . Vogels. 
25,50,651., I K . Vier verschillen
de vogelkoppen. 

PARAGUAY 
5-3- '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 6/446 'vlinders'. 
5 -5 - ' 97 . Monumenten; gebou
wen. 
200,1000 Gs. Resp. huidige par
lementsgebouw (voormalige eer
ste regeringsgebouw), hoofdpost

kantoor (voormalige paleis Potri). 
10-6- '97 . Jezus Christus-jaar. 
1000 Gs. Altoarkruis in kerk van 

PERU 
7-8- '97. Vijftig jaar Unicef*. 
1.80 S. Kindergezicht, beeldmerk. 
18-8- '97 . Fronkeerzegeis; kera
miek van de Moche-cultuur met 

jen. 
0.20,0.30,0.50,1.-, 1.30,1.50 
S. Resp. uil, kreeft, zwaan, oop, 
eend, jaguar. 
25 -8 - ' 97 , Olympische zomer
spelen Atlanta 1996. 
2.70 S. Viermaal. Resp. schieten, 
volleybal, boksen, voetbal. 
26-8 - '97 . Vijfentwintig joor ver
eniging van biologen. 
5.- S. Poicepbolus leucogaster zon-
thomeria, logo. 
29-8 - '97 . Negentig joor scou
ting. 
6.80 S. Logo, gestileerde tenten. 
7-9- '97 . Achtste internotionole 
onticorruptieconferentie, Lima. 
2.70 S. Bootje op Titicocomeer, 
logo. 
16-9- '97 . Tien joor protocol 
van Montreal [bescherming ozon
laag). 
6.80 S. Beschermende hond boven 
uit fauna en flora samengestelde 
wereldbol. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 2/150. 

SIERRA LEONE 
24-12- '97 . Kerstmis 1997; 
schilderijen op het thema engelen. 
100,150,200,250,500,600 Le; 
twee blokken van 2000 Le. Resp. 
detail van 'de aankondiging' (Titi-
oon], onder detail, 'Madonna van 
Foligno' [Rofoël), 'de aankondi
ging' (Michelino), 'de profeet Je-
sojo' (Michelangelo), 'drie enpe-
len' (meester van het 'Rhenisn 
Housebook'); 'de val van de rebel
lerende engelen' (Bruegel de ou
dere), schilderij van onbekende 
meester. 

SOMALIA 
7-1- '97 . Nationaal symbool. 
Drie waarden. 

SRI LANKA 
Afbeelding melding 12/846. 
11 -11- '97 . Nationale helden. 
Blok met vier zegels van 2 50 R. 
Resp. Ven. Hegodo Sri Indasaro 
Nowoke Thero, Abdul Aziz, profes
sor Subromoniam Vithiononthan, 
Vivienne Goonewardene (vrouw). 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 2/150. 

ST. KinS(ST. CHRISTOFFEL) 
Aonvulling melding 12/846 'fron
keerzegeis, vlinders'. 
Wetenschappelijke namen resp. 
Urbonus proteus, Anortio jatro-
phoe, Junonia evorete, Biblis hy-
perio, Leptotes cassius, Dryas iulia, 
Hemiargus ammon, Phoebis sen-
nae, Danous plexippus, Hylephila 
phyloeus, Heliconius choritonius, 
Morpesio petreus, Bottus polydo-
mos, Pyrgus oileus. 

ST. VINCENT 
26-11 - ' 9 7 . Herdenking prinses 
Diana (1961-1997). 
Twee vellen met vier zegels van 
$ 2.-; twee blokken van $ 6.-. 
Resp. portretten, op blokrand met 
moeder Teresa; portretten, blok
rand met portret van koningin-
moeder Elizabeth; prinses Diana 
en 'Kensington Palace' met bloe
men na hoor overlijden; in het wit 
geklede prinses Diana, witte roos. 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
5-11- '97 . Muziek; rock en roll-
band Ibe Doors'. 
Vellen met acht dezelfde zegels 
van resp. 90,95 c., S i . - , 1.10, 
1.20,1.50. Albumcovers. Resp. 
'Morrison Hotel'(1970),'Waiting 
for the'Sun'(1968),'LA. Wo
man'(1971),'The Soft Parade' 
(1969),'Strange Days'(1967), 
'The Doors'(1967). 
5-11 - ' 97 . Muziek;'New Orleans 
Jazz Roots'. 
Vel met zes zegels van $ 1.-. Resp. 
King Oliver, Louis Armstrong, Sid
ney Bechet, Nick Lorocca, Louis 
Prima, Buddy Bolden. 
5-11-'97. 'Rock and Roll Hall of 
Fame' en museum in Cleveland, 
Ohio. 
Vel met acht dezelfde zegels von 

S1.- . Gebouw, vermelding van 
The Bee Gees, Buffalo Springfiel 
Crosby, Stills & Nosh, The Jockso 
5, Joni Mitchell, Parliment'Fun-
kodelic. The Young Rascals, Bill 
Monroe, Maholio Jackson, Syd 
Nathan. 
5-11- '97 . Scheepsrampen; 
'Titanic'. 
Blok met vijf zegels von $ 1.- mi 
doorlopend beeld. De zinkende 
'Titanic'(14-15 april 1912). 
26-11- '97 . Kerstmis 1997; 
schilderijen op het thema engele 
60,70,90c,m$1.-,1.10,2.-. 
Resp. 'Sistine Madonno' (Rofoël 
'engel' (Edward Burne-Jones), 
'Cupido' (Etienne-Mourice Floco 
net), 'St. Michael' [Hubert Ger
hard), 'Apollo en de Horen' 
(Giombottisto Tiepolo), 'Modonn 
met bloemenslinger' (Rubens en 
Bruegel de oudere). 
Twee blokken von $ 5.-. Resp. 
'Abraham offert Izok' (Giombot 
sto Tiepolo), 'Madonna met bloe 
menslinger' (als de S 2.-). 
10-12- '97. Herdenking prinsf 
Diana (1961-1997). 
Vier vellen met zes dezelfde ze 
gels von $ 1.-. Portretten en resj 
'Union island' (tekst 'Queen of I 
ople's Hearts'), 'Bequio' ('Eng
land's Rose'), 'Mustique' ('Eng 
land's Rose'), 'Conouon' ('Quee 
of People's Hearts'). 

SURINAME 
Afbeelding melding 1/150. 
IO-12- '97 . Upaep* (melding 
2/150). 
5/170,230. In samenhang. Re 
motorfiets met besteller, postan 
tenoar met pakket. 

TANZANIA 
23-12- '97 . Vliegtuigen Tweec 
Wereldoorlog. 
100,200,300,400,500 Sb. 
Resp. P-5ID, Lockheed P381-r 
LO Lightning, B-29-40-BWSupt 
fortress, Lockheed P-80 Shootir 
StflrP-80A1,CurtissP-36A'PS 
20'P.G. 
Drie vellen met negen zegels vil 
resp. 150 (twee vellen) en 250 
Voornamelijk Spitfires. 
VeM.Resp.MK1Xx,MK1o,PR 
XI,MKVB,MKVIII,MKVC,Sup 
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ineSeafire,MK1Xc,MKXI1. 
I.Re5p.MKIX,MKVc,PRMK 
MKVb,FRXIVE,MKVIII,Su-
iarineSeafire,MKIX,MKXII. 
II. Resp.MK11,Hurribomber, 
24, Canadian Spitfire MKI, 
k IXC, MK22, Hurricane MKII, 
ibomber. 
MkenvanlOOOSh.Resp. 
/ Floot Plons, Boeing P-26, 
IA, Spitfire MK1, Spitfire MK 

uari '98. Vissen en vogels 
irine life of the world'), 
vellen met twaalf zeqels von 
. 200,250 (tweemaal) S. 
. Diomedeo melanophris, niet-
entlficeerde vogel, Endomy-
0 hypoleuco, Pygoplites dia-
hus, Tursiops truncotus, Ho-
ithus cilioris. Genus microcio-
fis, Carchorhinus perezi, Leios-
iochii, vis, Taeniura limma. 
I. Resp. Conthigoster valenti-
ienaroello fosciato, Poma-
bus imperator, Lo vulpinus, 
asomo flovescens, Lythryphus 
, Spinochio spinochio, Bunke-
mpus doctyliophorus, Misgur-
anguillicaudatus. 
II. Resp. Octopus humme-
i, Chromileptis oltivelis, 
(ksbill turtle', 'skoee', 'jelly 
, 'white-tip shark', 'blue stor-
, Meandrino cerebriformis, 
opterro elegontissimo. 
blokken von 3000 Sh. Resp. 
hiprion ocellaris, haoi, Hippo-
3US oudo. 

JLAND 
I - '98. Nationale dog van het 
1998; bekroonde kinderteke-

en derde wedstrijd von de 
abadhanaFounclation'1996 
als themo 'sport ontwikkelt li-
m en geest'. 
. Viermaal. Resp. 'lichamelijk 
indicapten met sportieve 
I' (Sumonmarl Cnoneiom), 
jerwedstrijd' (Povinee Roaso-
, gymnustiek' (Kejsorin Nil-
)), 'wedstrijd windsurfen' (Vo-
at Ponkhian). 
I - '98. Twintigste'Asia Poci-
indheelkundig congres, 
kok. 
.; postzegelboekje. Beeld-
; (Kies en instrument). 

3-2-'98. Vijftigste veteranendog. 
2.- B.; postzegelooekje. Monu
ment met veteranen uit land-, 
lucht- en zeemacht, vrijwilliger en 
burger. 
25-2-'98. Frankeerzegelstype 
'portret koning Rama IX' (nieuw 
type 1996, serie IX). 
50 s., 50.- b. Resp. olijfgroen, 
groen en violet. 
27-3- '98. Dertiende Azië-spe-
len, I; toeslagzegels. 
2+1,3+1,4+1,7+1 B. Resp. ge-
weerschieten, ritmische gymnas
tiek, zwemmen, windsurfen. 
27-3-'98. Rode kruis 1998 
('Red Cross Fair 1998'). 
2.- B.; postzegelboekje. Portret 
koningin Sirikit (presidente Rode 
Kruis). 
2-4-'98. Dag van behoud Thais 
erfgoed 1998; bekroonde teke
ningen van de internationale 
schrijf-eens-een-brief week 1996; 
serie 'historisch park Phanom-
rung'. 
3.-, 4.-, 6.-, 7.-B.; blok van de 
vier waarden. Resp. 'moin prang' 
(Kritsana Moko-siri), 'minor 
prang' (Narong Kaewsowang), 'Vi
nara' (Vinus Pnimsuth), in de oce
aan slapende godheid Vishnu (of-
gebeela boven de ingang van de 
'main prang', Veena Chontona-
tot). 
13-4-'98.Songkran-dagl998 
(vroegere Thaise nieuwjaar). 
2.- 8.; getond en ongetand blok, 
postzegelboekje. Op tijger rijden
de vrouw (jaar van de tijger**) 
omgeven door dierenriem. 
13-4-'98. Fauna; wilde dieren, 
VI. 
2.-, 4.-, 6.-, 8.-B. Resp. Felis vi-
verrina, Panthern tigris, Panthera 
pordus. Felis chaus. 
15-4-'98. Vijftig jaar'Aerothoi' 
('Aeronoticol Radio of Thailand'). 
2.- B.; postzegelboekje. Vliegtuig 
en radar. 
10-5-'98. Boeddhisme; 
'Visokhapujo'-daq; bekroonde te
keningen 'Ten Jakota Stories' van 
de internationale schrijf-eens-een-
brief week 1996. 
3.-, 4.-, 5.-, 7.-B.; blok van 30.-
B. Resp. 'Vidharojatoka' (Kritsana 
Moko-siri), 'Vessantarojotoka: 
Dana Kando' (Chuttumrong Cho-

iow-thorn-phises),'Vessantorojo-
toko: Kumora Kondo' (Surasin 
Chinna-wong), 'Vessontorajataka: 
Sakkapobbo Kanda' (Chuttum
rong Cnolow-thorn-phises). 
19-5-'98. Belangrijke personen; 
admiraal prins Abhokoro Kiorti-
wongse van Jumborn ('vader' van 
de koninklijke Thaise marine, 
1880-1923). 
2.- B.; postzegelboekje. Portret, 
schip 'Phra Ruong'. 
15-6-'98. Campagne 'education 
develops people ana thus nation'. 
2.- B.; postzegelboekje. Bekroon
de tekening van de internationale 
wedstrijd schrijf-eens-een-brief 
week 1997 (voor leerlingen onder 
de negen jaar, Porntivo Prosert). 

TOGO 
Afbeelding meldinq 2/151. 
2-1 - '98. Herdenking prinses 
Diana (1961-1997). 
Drie vellen met zes zegels van 
resp. 240,315,340 F.; drie blok
ken van 1000 F. Foto's. Resp. 
Lady Diana Spencer, Diana prinses 
van Wales (tweemaal); met Hillary 
Clinton, met moeder Teresa, met 
president Giscord d'Estoing. 

TOKELAU 
13-l l - '97, 'Aupex97' . 
Opdruk op blok van $ 3.- walvis
sen'. 

UGANDA 
2-1- '98. Joor van de tijger**. 
Blok met vier zegels von 350 Sh.; 
blok van 1500 Sn. Tijgers. 
Januari '98. Dertig jaar Unicef*; 
programma 1995-2000 met als 
thema 'putting children first'. 
300,400,600,700 Sh. Resp. hulp 
aan gehandicapte kinderen, inen
ten tegen polio, gezondheidszorg, 
basisonderwijs. 
Januori '98. Toerisme; toeris
tische attracties in Oost-Afrika. 
300,400,500,600,700 Sh. 
Resp. mortelcrengrof Nomuaongo 
(vervolging christenen), grottom-
bes van Kosubi (koningen van Bu-
gonda), Kozingo-kanaol naar 
'Lake George', olifant in 'Queen 
Elizabeth II' nationaal park, Bujo-
goli watervallen. 

VERENIGDE NATIES 
13-2-'98. Frankeerzegels serie 
'vlaggen', XII. 
32 c. Achtmool. Resp. Micronesië, 
Slowakije, Noord-Koreo, Azerbeid-
jan, Oezbekistan, Monaco, Tsje
chië, Estland. 
Twee vellen met elk vier blokken 
van vier zegels. 
Vel I. Micronesië, Slowakije, Korea 
(Noord), Azerbeidjon. 
Vel II. Oezbekistan, Monaco, Tsje
chië, Estland. 
13-2-'98. Frankeerzegels. 
US$0.01,0.02,0.21. Resp. la
chend jongensgezicht met duif, 
vliegende vogels en bloemen, 
krina om VN-logo dansende gesti
leerde mensen. 
Zw.Fr. 2.-. Vlaggen lidstaten voor 
het 'Palais des Notions' in Geneve. 
O.Sh. 6.50,9.-. Resp. Japanse 
vredesklok in Wenen, metro in 
Wenen. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Januari '98 . Jaar van de tijger** 
(zesde in de serie 'Lunar New 
Year'). 
32 c. Tijger. 

WALLIS EN FUTUNA 
26-l-'98.Umu-bereiding. 
800 F. Het bereiden van umu. 

ZAMBIA 
December'97. Kerstmis 1997; 
schilderijen op het thema engelen. 
50,100, (beide tweemaal), 500, 
1000 kw(achas); twee blokken 
van 3200 kw. Resp. Grieks beeld
houwwerk 'Nikè van Samothrace' 
(met vleugels), 'Ognissonti Ma
donna' (Giotto), 'engel van de blij
de boodschap' (Jacopo Do Pontor-
no), 'engel' (Antonio Pollaiuolo), 
detail 'Maagd en Kind met enge
len en heiligen' (Benozzo Goz-
zou), ander detail; detail 'Maagd 
en Kind met engelen en heiligen' 
(Benozzo Gozzou), 'opstanding uit 
de dood' (Joseph Christian). 

ZUID-AFRIKA 
Augustus '97 . Kinderen van 
Tsjernobyl tien jaar later (1986-
1996). 

Miniatuurvelletje gesponsord door 
Unesco* en IGPC ('Inter-Gover-
nmentol Philatelic Corporation') 
met zegel von 1.15 R. uit emissie 
'vrede en wehwillendheid' van 
1994. 
8-10-'97.'Cape Town 97'-
postzegelshow. 
Miniatuurvelletje gesponsord door 
postzegelveiling 'Hormers of Lon
don' met zegel uit emissie 'de 
blauwe trein' (melding 11/766); 
verkoopprijs 1.20 R. 
28-1 - ' 98 , Jaar van de tijger**. 
Miniotuurvel van 5.- R. 
l l -2- '98.NSRI ('National Seo 
Rescue Institute'). 
Zegel 'standard postoge' (waarde 
1.-R.).Reddingsschip'Rescue 8'. 
Zonder datum. 'Ilsopex 98' - in
ternationale postzegeltentoonstel-
ling in Midrand bij Johannesburg, 
oktober 1998. 
Miniatuurvelletje gesponsord door 
'Eostgote Universal Stamps and 
Coins' met zegel van 1.20 R. uit 
emissie 'de blauwe trein'. 

Verklaring ^: 
De aandui(»ng "' wil zeggen dot de 
bewuste emissie ook in de rubriek 
Thematisch panorama wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Defi

ciency Syndrome 
Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

Upoep Union Postal de las 
Americas yEspoüoy 
Portugal 

WWF WorltlWildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Jaar van de tijger 
Het jaar van de tijger loopt von 28 
januari '98 tot en met 15 februari 
'99. De Chinese zodiak (dieren
riem) bestoot uit twaalf tekens: 
rot, buffel/os, tijger, koniin/hoos, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, hoon, hond, zwijn/vorken. 

yoqr. 

J S ^ Ä ^ 
SOUTH COO 
AFRICA -jy^' 
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LAND OMSCHRUVING 
Afrika veel landen leuke mix 
Australië groot assortiment met '97 
België groot assortiment veel '97 
Canada enkel papier met '97 
Denemarken goede sorterina 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 |aren met '97 
Engelse geb leuke mix met nieuw 
Foroer leuke sortering moeili|k 
Finland leuk met boek|eszegels veel '97 
Flora en Fauna veel dieren en bloemen leuk 
Frankri|k meest '96 zeer moeili|k iets '97 
Groenland zeldzaam mooi zeer schaars 
Japan leuke mix met nieuw 
Kanaoleil &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 
Popua New Guinea veel motief leuk 
Scandinavië leuk met kleine landen 
Sponie 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 Afnka grote sortering iets '96 
Zweden veel gevraagd met '97 
Zwitserland grote sortering met nieuw en toeslag 
Zwitserland alleen toeslag met hogere waarden 

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 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO AUUD EXTRA 

s iü i i¥ i®imi ¥o®ffi sranvBiJiiM 
NU ƒ 32,50 
NU f 115,00 

NU ƒ 37,50 
NU ƒ 135,00 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 
1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 
1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
9 KILO MISSIE ENGELAND 
9 KILO Misse NEDERUND 
9 KILO MISSIE WERELD 
9 KILO MISSIE USA ^ 

NORMAAL ƒ 180,00 
NORMAAL ƒ 300,00 
NORAAAAL ƒ 400,00 
NORMAAL ƒ 315,00 

NU ƒ 150,00 
NU ƒ 250,00 
NU ƒ 300,00 
NU / 260,00 

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 

5 0 0 

50,00 

60,00 
67,50 
95,00 

45 00 

65,00 

55,00 

140,0 
105,0 

75,00 
9o,oq 
310,0 

65,00 
75,00 
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Pzh. N. de Neef 
Diversen Nederland & O.G. 
PI Nederland postfns, partij complete 

verschillende uitgiften met een 
totale cat waarde van 
ƒ 500,00 voor ƒ 89,00 

P2 Idem van de Ned Antillen ƒ 69,00 
P3 Idem van Rep Sunname ƒ 59,00 
P4 Indonesië postfns idem, 

cat wrd ƒ 200,00 voor ƒ 1 9 , 0 0 
P5 Idem als P4 oud Sunname ƒ 19,00 
P6 Nederland, 100 blanco FDG's 

allemaal verschillende ƒ 39,00 
P7 Idem van de Ned Antillen ƒ 49,00 

Nederland 
luxe postfris 
136/8 225,00 
139/0 27,50 
287/8 20,00 
305/9 45,00 
327/1 45,00 
350/5 42,50 
449/3 1,75 
454/9 2,00 
469/3 1,75 
681/2 37,50 
683/7 10,50 
695/9 6,75 
722/6 12,00 
731/5 7,60 

Suriname pfr. 
187/89 7,50 
206/09 5,25 
312/15 20,00 
335 \),70 
336/39 6,00 
340/44 7,50 
420/653 59,00 

Nederland 
luxe gebruikt 
208/1 6,00 
220/3 7,00 
261/4 19,00 
300/4 3,00 
305/9 3,75 
325/6 3,30 
327/1 4,25 
469/3 1,50 
495/9 1,85 
500/3 1,30 
508/2 1,70 
513/7 3,00 
573/7 10,00 
592/5 49,00 

Nw. Guinea pfr. 
1/9 12,50 
10/18 36,50 
69/72 1,00 
75/81 1,00 
Untea 
1/19 57,50 
Port 1/6 7,00 

Bestellingen b v k schnftelijk (boven ƒ 10 
dag/dinsdag van 12 00-22 30 uur) Bij voc 
of 4 % boven ƒ 500,- Gratis prijslijsten op 
Aruba, Suriname, Rep Sunname en Indor 

Pzh N. DE NEEF POSTBUS 1^ 

N E D E R L A N D & O . G . | 
Indonesië postfris 

Series: 
81/95 
150/3 
154/6 
161/3 
185/8 
516/35 
528A 
549/58 
563/78 
600/04 
613 
615/9 
651/0 
651B 
663/5 
674B 
677/8 
682/3 
999/02 
1005/9 
1047/8 
1055/6 
1718/0 
1763/4 

3,50 
3,75 
5,00 
6,75 
6,00 
1,00 

15,00 
1,00 
2,00 
1,00 
0,50 
1,60 
1,60 

10,00 
0,60 

22,50 
0,75 
0,60 
3,50 
9,00 
7,00 
3,00 
2,00 
1,00 

Brugparen: 
1678/9 
1703/0 
1718/0 
RIAU: 
12A 
33/41 

Ned.Ant 
164/7 
196/7 
248/2 
255/6 
265/8 

3,- franco) 
ruitbetaling 

10,00 
7,50 

15,00 

70,00 
10,00 

postfr 
2,00 
7,00 

15,00 
7,00 
3,25 

Tel 0523-
op giro 4 

aanvraag van Neder 
esie 

13 77 00 AC 

(ZonnebL 1998) | 

Blokken: 
11 
12 
16 
33 
38 
64 
69/72 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
129/0 
131 
132/3 
134 
135 
Sheets: 
MSI A 
1723/6V 
MS3 
MS4 
MS6 
SeaG 
MS3A 
Armed P 
Port: 
4/13 
29/38 
52/55 
56/60 
61/66 
73/76A 
77/80 
77/80A 

614978 (zat 

4,00 
4,50 

10,00 
13,75 

6,00 
25,00 
98,00 

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

11,00 
4,50 

12,50 
7,50 
6,50 
9,75 
9,50 

17,50 
7,00 
9,50 

10,00 
1,00 
6,50 
7,00 
9,00 

18,00 
7,00 

18,00 

, maan-
335822- korting 2 % 
and, Ned Antillen, 

9EDEMSVAART| 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Tliematische Filatelie 
Is de grootste thematische vereniging van Nederland 
en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op de nieuwe thematische 
postzegel uitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke vellingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per Jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 



r t iEMATISCH 
PAIUORAMA SAMENSTELLING, D. VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

4INKLIJKE DIEREN 
óSOjariq bestaan 
de Engelse onder

eiding die we kennen 
de Orde van de Kou

and (Order of the 
rter] is door Royal 
il aangegrepen om 
24 februari een he

lische serie met The 
een's Beasts uit te ge

de vijf zegels zijn be

/e wapens koninklijke 
"en in beeld gebracht, 
idat elke zegel twee 
ibinaties laat zien, le

■ deze serie maar 
>t tien wapen/d ier

nbinaties op. In een 
]| tekstbalkje zijn de 
nen van de dieren 
Tield. 

matisch gezien wor

we met deze serie 
al onze wenken be

i d , zoals van een 
tadministratie met 
waardering van 8.9 

g worden verwacht. 

afbeeldingen van de 
en zijn gebaseerd op 
Deelden van zes voet 
^ die speciaal wer
gemaakt voor de 
ing van koningin Eli

eth in 1953. De die
ontworpen om de 

e afkomst van de ko

ningin te symboliseren, 
houden wapenschilden 
vast. Ze staan bij de in
gang van Westminster 
Abbey. 
Op de zegels staan de 
volgende duo's: Lion of 
Englar^d/Griffin of Ed
ward III, Falcon of Plan
taget/Bull of Clarence, 
Lion of Mortimer/Yale of 
Beaufort, Greyhound of 
Richmond/Dragon of 
Wales en Unicorn of 
Scotland/Horse oftian
over. 
Heraldisch gezien sluit 
deze serie heel goed aan 
bij die uit 1984\500th 
Anniversary of College 
of Arms). 
Aan de Order of the 
Carter ligt volgens de 
overlevering het volgen
de voorval ten grond
slag. Toen Johanna van 
Kent, gravin van Salisbu
ry, tijdens een bal haar 
blauwe kouseband ver
loor, raapte koning Ed
ward III het lint op en 
deed het  althans vol
gens de Engelse Royal 
Mailom zijn eigen 
been. Hij zou daarbij de 
opmerking Honni soit qui 
mal y pense hebben ge
maoKt ('schande over 
hem die er kwaad van 
denkt*). De lezing van de 
posterijen wijkt echter af 
van de verklaring die de 
'dikke Van Dale' geeft. 
Daarin wordt gezegd, 
dat de traditie wil dat 
Edward de schone gra
vin eigenhandig de ont
vallen kousenband weer 
aandeed. 

WALVISSEN 
Groenland gaf op 5 fe
bruari de derde serie in 
de reeks walvissen uit. 
Qua vormgeving ver
schilt de nieuwe reeks 
niet veel van de vorige. 
Ook nu weer zijn de zes 
zegels verenigd in een 
velletje. Toch neeftde se

rie meerwaarde, want de 
Verenigde Naties heb
ben 1998 uitgeroepen 
tot het Internationaal 
Jaar van de Oceaan. 
Groenland speelt er 
dankbaar op in: een ge
zonde oceaan is van le
vensbelang voor dit 
land, waar 95 procent 
van de exportactiviteiten 
betrekking hebben op de 
handel in vis. De zegels 
zijn voorzien van het 
logo van dit VNjaar. 

Op de zegel van 2 k. is 
de bruinvis [Phocoena 
phocoena) afgebeeld. 
Dit is de kleinste van de 
zogenaamde kleine wal
vissen. De bruinvis is een 
zomergast van de west
kust van Groenland. 
De witsnuitdolfijn [Lage
norhynchus albirostris) is 
afgebeeld op de zegel 
van 3 k. De Groenlander 
noemt deze simpelweg 
aarluarsuk (dolfijn). 
De griend [Globicephala 
melaena), die in de zo
mermaanden de Groen
landse wateren bezoekt, 
is afgebeeld op een ze
gel van 4.50 k. 
Op de andere zegel met 
deze waarde is de buts
kop {Hyperoodon ampul
latus] afgebeeld. Ook de 
butskopTaat zich in de 
zomer zien, vooral aan 
de westkunst van het ei
land Disko voor de west
kust van Groenland en 
voor de oostkust van 
Groenland. 
Op een van de zegels 
4.75 k. is de witflankdol
fijn [Lagenorhynchus 
acutus) afgebeeld, een 
soort die 's zomers de 
Straat Davis, ten westen 
van Groenland, bezoekt. 
Op de andere zegel van 
4 . / 5 k. zien we de 
noordkaper {Balaena 
Glacialis), die voor de 
zuidelijke en oostelijke 
kusten van Groenland 

kan worden aangetrof
fen. 
Omdat het bij deze serie 
gaat om de laatste emis
sie in een reeks, geeft de 
PTT van Groenland een 
speciaal waivissenboek 
uit. Daarin zijn de zes
tien zegels en de drie 
velleties uit 1996, 1997 
en 1998 allemaal opge
nomen. Ook de Neder
landers  die een be
langrijke rol hebben ge
speeld in de ontwikkeling 
van de walvisvangst 
door de Groenlanders 
komen in de geschied
kundige beschrijving ter 
sprake. De zestien afge
beelde walvissen worden 
in het kort beschreven. 
Het 24 pagina's tellende 
boek kost met zegels en 
velletjes 175 k.; bij be
stelling vóór 1 juni 1998 
kunt u volstaan met 
141 k. 

AUTOBUSSEN OP JERSEY 
V/ie de catalogus Collect 
Channel Islands and Isle 
of Man van Stanley Gib
bons (1995) bekijkt, ziet 
hoeveel mogelijkheden 
deze postadministraties 
de thematische verzame
laars bieden. Ook het 

transport te land, Ier zee 
en in de lucht wordt 
daarbij niet vergeten. 
Zo geert Jersey op 2 
april een serie met af
beeldingen van autobus
sen uit ter gelegenheid 
van het 75jarig bestaan 
van de Jersey Motor 
Transport Company 
(MT). Behalve deze JMT 
verzorg(d)en ook de Sa
fety Coacn Service 
(SCS), Slade's Blue and 
White Bus Service, Tan
tivy en Jersey (Joe's) Bus 
Service busdiensten op 
dit eiland. 
Op de zegels zijn de au
toDusmerken, de jaren 
waarin ze werden ge
bruikt en de namen van 
de busmaatschappijen 
vermeld. Ook is een zo
genoemd Prestige Stamp 
Booklet beschikbaar. 

Op de zegel van 20 p. is 
een groene JMT Bristol 
Bus viertonner (omstreeks 
1923) afgebeeld. Deze
gel van 24 p. toont een 
rode SCS Regent Double 
Decker (omstreeks 
1934/37). De donker
blauwe bus op de zegel 
van 31 p. is een Slade's 
Dennis Lancet (omstreeks 

KALAALLIT N U N A A T 

GRÖNLAND 2,00 
KALAALLIT N U N A A T 

: GRÖNLAND 4,50 

KALAALLIT N U N A A T 

1 

GRÖNLAND 3,00 
KALAALUT N U N A A T 

aÊk 

GRÖNLAND 4,75 

KALAALUT N U N A A T 

GRÖNLAND 4 , 5 0 i 
KALAALLIT N U N A A T ] 

GRÖNLAND 4,75! 

1930). De rode bus op 
weg naar St. Heiier, af
gebeeld op de zegel van 
37 p., is een Leyland 
PLSC Lion, die omstreeks 
1947 door de maat
schappij Tont/vywerd 
gebruikt. De blauwe bus 
op de zegel van 43 p., 
een Morris Bus van JBS, 
was omstreeks 1958 in 
gebruik. Ook op de ze
gel van 63 p. is een dub
beldekker te zien: hier 
gaat het om de Titan TD4 
Double Decker, die aan 

233 



het einde van de jaren 
vijftig en in het begin van 
de jaren zestig door JMT 
v/erd gebruikt. 

OUDE ZEILSCHEPEN 
Zeilschepen spelen een 
belangrijke rol in de 
vroege geschiedenis van 
Australië, zoals blijkt uit 
de serie Maritime Herita
ge, die dit land op 15 ja
nuari uitgaf. De serie 
krijgt in september een 
vervolg. 
O p de vier zegels zijn de 
negentiende-eeuv/se 
zeilschepen afgebeeld 
die met volle zeilen va
ren. De bijna vierkante 
zeg[els hebben boven en 
onder een tekstbalk 
waarop de landsnaam 
en de naam van het 
schip zijn vermeld. Links 
in de lucht zijn op drie 
zegels de namen van de 
schilders van de afge
beelde schilderijen van 
de schepen te lezen; de 
vierde schilder is onbe
kend. 
Op de zegel van 45 c. is 
de Flying Cloud afge
beeld, een klipper die in 
1851 werd gebouwd 
door Donald McKay in 
Boston. De eerste reis 
van dit schip naar Austra
lië eindigde in oktober 
1862 in Moreton Boy 
(bij Brisbane). 
De Flying Cloud is eerder 
afgebeeld op zegels van 
Dominica, de Faïklandei-

van de zeilen. 
In Stanley Gibbons' Col
lect ships on stamps 
(1993) worden twee eer
dere uitgiften van de 
Chusan aangegeven, na
melijk van Guyana en 
Singapore. Opvallend is 
dat nier over net bouw
jaar 1860 wordt gespro
ken. 
Op de zegel van 1.20 
dollar is de klipper 
hieatber Belle afgebeeld. 
Deze houten driemaster 
werd in 1855 in Aber
deen gebouwd. Het schip 
is bekend geworden 
door de snelle overtoch
ten die het maakte van 
Engeland naar Australië. 

LUCHTVAART 
De reeks Jersey Aviation 
History van Jersey be
staat inmiddels uit zes 
series. In 1973 werd de 
eerste serie van vier ze
gels uitgegeven; op de 
eerste zegel is een lucht
ballon afgebeeld. De 
tweede serie van vier ze
gels volgde in 1984. De 
volgende series zijn niet 
echt genummerd. In de 
catalogi zijn ze vermeld 
naar het doel van hun 
uitgifte. De derde, uit vijf 
zegels bestaande serie 
uit 1986 verscheen ter 
gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van Jersey 
Airport. Op vier van de 
vijf zegels zijn steeds 
twee vliegtuigen afge-

enzeventigjarig bestaan 
van de Royal Air Force 
een serie van zes zegels 
besteed. 

Ook serie nummer zes, 
elf jaar na de eerste ver
schenen en dus gewijd 
aan het zesf/gjarig be
staan van Jersey Airport, 
bestaat uit zes zegels. 
De uitgiftedatum was 10 
maart 1997. De reeks -
die nu dus al dertig ze
gels omvat - biedt een 
rijke variatie aan bur
ger- en militaire vliegtui
gen. 

NOGMAALS HEINE 
De recente Duitse Heine-
zegel heeft nogal wat 
commotie veroorzaakt. 
Deutsche Post AG trok 
na protesten over het ru
neteken in de velrand 
twaalf dagen na uitgifte 
de zegel weer terug; de 
rubriek Uit de wereld van 
de filatelie van december 
1997 berichtte door al 
over. 
Uit frankeerstempels 
blijkt dat Heine wel vaker 
voor iets bijzonders 
zorgt. De heer A.J. Lam-
pers uit Leeuwarden 
vond een stempel uit 
Karlsruhe met de tekst 
Heine - immer etwas 
besonderes. 

heine 

^ fcl:^ " ' 2È^^ 
&HH SHH iMHi 

landen en Polen. 
Ook in 1851 werd de 
Marco Polo gebouwd, 
maar dan in Canada. 
Het schip werd aange
kocht door de Engelse 
Black Ball Line en was 
bestemd voor het vervoer 
van emigranten naar 
Australië. 
De Chusan, afgebeeld 

oo op de zegel van 1 dollar, 
^ was het eerste stoom-
~ schip voor het vervoer 
^ van passagiers en post 
-* naar Australië. Het werd 
s gebouwd in 1852. Het 
ÏÏ: schip verliet in dat jaar 
^ op 15 mei de haven van 
2 Southampton en arri-
ï veerde op 29 juli in Mel-

bourne. Hoewel de Chu-
Wt san over een motor van 
fcw4 80 paardekrochten be

schikte (goed voor een 
topsnelheid van acht 
knopen), was het schip in 
hoofdzaak afhankelijk 

beeld. De vierde serie 
(ook vijf zegels) werd uit
gegeven ter herdenking 
van de Battle of Britain 
(1940). Drie jaar later 
(1993j werd aan het vijf-

Door deze vondst aan
gespoord diepte ik in 
mijn materiaal een stem
pel op dat ook uit Karls
ruhe komt. maar dan 
vermoedelijk uit 1964. In 

dit stempel staat de tekst 
K. Heinrich Heine bringt 
immer et^as Besonde
res!. Uit de rest van de 
tekst kan worden afge
leid dat het om een kle-
dingfirma gaat. 

VIGNEHEN (OPEN 
KLASSE) 
In de zogenoemde Open 
Klasse mogen inzenders 
gebruik maken van niet-
filatelistische materiaal. 
Voorbeeld van zulk ma
teriaal zijn de in januari 
besproken Scandinavi
sche kerstzegels. 

ven en men sprak ovei 
den rijweg loodrecht 
oversteken. 

IN KORT BESTEK 
Hoewel er in de rubrie 
Verzamelgebied Beigi 
bijna een nalve paginc 
werd gewijd aan de z( 
gel met de Thalys (type 
PBKA) op de hogesnel 
heidslijn in België, ont 
brak toch nog de plaa 
waar deze trein werd 
gefotografeerd: hetvic 
duet in Antoing. 

Een aanvulling op de i 
formatie in het januari 
nummer: de slak [Seg-
mentina nitida), afge
beeld op de Engelse z( 
gel van 37 p. {Endang 
red Species] is de glan 

Ook de vignetten uit mijn 
eigen verzameling op het 
thema 'verkeersveilig
heid' vallen in deze cate
gorie. Ik heb ze veelal 
door te ruilen verkregen. 
Meestal gaat het om los
se exemplaren, hoewel 
het een enkele keer lukt 
een compleet vel te be
machtigen. 
Zo bezit ik een Ameri
kaans vel van 48 vignet
ten met merendeels ver
schillende teksten, zoals 
Better use your brakes 
than breoK your neck en 
Cars don't kill - drivers 
do. 
Het absolute hoogtepunt 
vind ik een puur Neder
landse serie van 25 
combinaties van afbeel
dingen en tekst, die aan
sporen totveilig-ver-
keersgedrag. Het char
mante van de serie is 
niet alleen het nogal mo
raliserende karakter van 
de slogans, maar vooral 
het feit dat ze gemaakt 
zijn in een tijd dat 'lo
pen' nog als loopen (met 
twee o's) werd geschre-

zende schijfhoren, ge
noemd naar de sterke 
glans van het huisje (n 
db = glanzend). Met 
dank aan de heer Ph.> 
Arens uit Horssen voor 
deze aanvulling. 

Het onderwerp 'gymn< 
tiek op school' krijgt vc 
de politiek nogal wat 
aandacht. Er is al een; 
eerder over nagedach 
in 1988 gebruikte de I 
ninklijke Nederlandse 
Vereniging van Lerare 
en Onderwijzers in de 
chamelijke Ópvoedinc 
Zeist een frankeerstem 
(PB8553) met de tekst 
Gymnastiek moet; zek 
op school! 

Opzij, het feministisch 
blad waarover Cisco 
Dresselhuys de scepte 
zwaait, vierde vorig je 
zijn (haar?) 25-jarig b 
staan, onder andere n 
een frankeerstempel 
(FR51402)metdeko 
date tekst Opzij 25. 

>J 
AMSTERDAM 

^ 16i b. S7 

Postbus 1050 
1000 BB 

HEDERLA 
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Philatdie 

Boven 'papieren informatie' gaat voorlopig niets. 

[)at hoeft u natuurlijk nog niet te beletten om ook eens naar 

informatie op 'het net' te kijken. 

Neem de Internet-site van 'Philatelie': 

daarop vindt u niet alleen elke dag een nieuw Phila-trivia 

nieuwsf eitje, maar ook tal van interessante 'links' 

naar andere fUatelistische websites. 

Probeer het eens: ga.filasutfen en kom Isings bij 

WWW.TIP.NL/USERS/PHILATELIE 

Gebruikt 

1/46 
47 
48 
49 
50/55 
56/76 
80 
77/79 
82/83 
84/86 
87/89 

35% Kat 
150 — 
5 0 0 -
8 5 -

1,50 
3 6 , -

875,— 
7,50 

15,— 
47,50 
7,50 

90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 

ELXrX 
5,— 

12,— 
9,— 

30,— 
22,— 
50,— 
45,— 

900,— 
8,— 

125,— 
105,— 

106/29 
130/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 

.AIM»! 
30% Kat 

4 0 0 , -
2 0 , -
4 0 , -

1 6 5 , -
5,— 

10,— 
3,— 

15,— 
7,50 
6,— 

169/76 2 , -
177/98 60,— 
199/403 40% Kat. 
404/806 40% Kat. 
807 tot eind 

1/3 Kat 
UP 1/3 3,50 
4/5 2 — 
6/8 12,— 
12/13 300,— 

Ongebruikt met nette éérste piakker of piakkerrest: 

50/55 
56/76 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 

90/94 
95 
96 

17,50 
575,— 
50,— 

110,— 
230,— 
950,— 
32,— 
19,— 
80,— 
14,— 

10,— 
15,— 
16,— 

97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 

110/13 
114/20 
121/28 

xi>a^x> 

35,— 
55,— 

150,— 
300,— 
950,— 
57,50 

180,— 
190,— 

5,— 
70,— 

10,— 
30,— 
36,— 

129 
130/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163 

164 
165 
166/68 

oi>a^] 

3 5 , -
500,— 

85,— 
4 0 , -

1 6 5 , -
1 0 , -
13,— 
25,— 

2 5 0 , -
10,— 

90,— 
200,-

1 0 , -

169/76 5,50 
177/98 290,— 
199/403 40% Kat 
POSTFRISCH 
404/517 40% Kat 
518/37 2 000,— 
538/790 35% Kat 
791/1107 

25% Kat. 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
prijs op aanvraag. 

ssj-ü: 
Zolang de voorraad strekt noa zonder pri|Sverhoqinq. 
Onbekende klanten bij vooruitbetaling op giro 837103. 1 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.P.H. 
Fo lk inges t r . 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 

Tel . 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , G i ro 8 3 7 1 0 3 | 

Ik koop 
Tegen directe contante betaling, overal, 

in alle waarden en in iedere orde van grootte, 

grote en waardevolle verzamelingen van alle landen, nalatenschappen, 
voorraden van handelaren, ook topwaarden uit geheel Europa en Overzee. 

Natuurlijk kunt u ook postzegels bij mij aanbieden. 
Als eigenaar van één van de grootste veilinghuizen ter wereld kan ik u de daarbij behorende 

deskundigheid, betrouwbaarheid en reputatie bieden. 
Vooruitbetalingen zijn altijd mogelijk! 

Graag sturen wij u informatie over onze mogelijkheden, de voordelen van ons huis, de 
voorwaarden en referenties en de laatste veilingcatalogus met het resultatenoverzicht. 

Bel, fax of schrijf ons als u iets te 
kopen of te verkopen heeft. 

P. Rapp 
nternationale Briefmarken-Auktionen 
'oggenburgerstrasse 139, Postfach 276 

: H - 9 5 0 0 Wil, Schweiz 

Telefoon 0041/71 923 77 44 
Fax 0041/71 923 92 20 

http://www.tip.nl/users/philatelie


SHFE "Jumbo" 

Afmetingen: 
Ringband: 
535x410x55 m m 
Bladen: 
510x360 mm 
Nutt.opp.: 
508x340 m m 
Inh.verm.: 
max. 70 bladen 

Veriollgbaar Mi Jedere postzegelhandel. 
Voor Infomufle en uitgebreide SAFE tolden 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20, 3011 HG Rotterdam, Tel. 010-4143077*Fax 010-4149499 

Blauw gewatteerde ringband 
2-zijdig bruikbare bladen 

Kartonnen versteviglngsvei 
voor in biaden, per vel 

Bestel nr 6055 ƒ 79,50 
Bestel nr. 6053 per blad ƒ 6,25 

per 5 bladen, bladprijs ƒ 5,75 

Bestel nr. 6054 ƒ 1,45 

Michel Duitsland speciaal 
Michel (duits) speciale catalogus Duitsland 1998 ca. 1800 biz. 91 ,-
Schanti (duits) spec. cat. plaatfouten BRD/Berlijn 1998 301 bIz. kleur 49,7! 

spec, cat plaatfouten Berliner Bauten 1949-1958 ed. 1998 285 biz. 87,2! 
zakcatalogus plaatfouten Bondsrepubliek 216 biz. kleur 25,-

OFK (eng./noors) speciale catalogus Moorwegen 1998 392 bIz. kleur 90,-

Michel Azië 1994 2 delen 2448 biz. van 120,- voor 4 9 , -

Bale (eng.) speciale catalogus Israël 1998 ca. 340 bIz. 
IS (eng.) catalogus Volksrepubliek China 1998150 bIz. kleur 
Gibbons (eng.) semi-spec. catalogus China & Taiwan 1872-1997 
Harris (eng.) catalogus USA & Canada 1998 470 bIz. 
VST (eng.) pocketcatalogus Australië/AAT 1997/98 216 bIz. kleur 

95,-
29,5( 
79,8( 
35,-
21,5( 

Wereldcatalogus Ruimtevaart 
Lollini (frans) wereldcatalogus ruimtevaart 1997 320 bIz. kleur. 
Domfil (eng./spaans) wereldcatalogus vissen/zeefauna 1997 312 bIz. 

wereldcatalogus dinosaurussen/reptielen 1997 145 bIz. 

97,5(1 
65,-
39,5( 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ BOmm perlOO 5,50 perlOOO 50,— 115/160mm 
62/62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 120/180 mm 
65/102 mm per 100 6,50 per 10OG 60,— 130/200 mm 
85/117 mm per 100 8,— perl OOG 70,— 165/215mm 

per 100 11,— per 1000 105,-
perlOO 15,— per 1000 140,-
perlOO 15,— per 1000 140,-
perlOO 2 0 , - per 1000 170,-

Orderstot ƒ 150,- plus ƒ 6,-verzendkosten. Orders tot ƒ 50 , -en levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Prijswijzigingen 
voorbehouden. Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 125.34.14 - Bank ABN/AMRO 47.36.54.717 

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

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

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
LAND-IJSU\ND-FINLAND en ALAND postfris en gebruil<t. 
Gratis prijslijst op aanvraag. mo'All 

Tel. 0313-421889 (geen winkel) 
Faxnr. 0313-413295 

E-mail: pzhronh@gld.bart.nl PZH RON HERSCHEIT 

IVIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 3̂  
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1 s t e K L A S K I L O V \ ^ A A R veelal met 1997 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA, prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË, incl. kleine landen 
3 FINLAND' met boekjeszegeis, zeer nieuw 
4 ZWEDEN, met boekjeszegels en HW's 
5 NOORWEGEN' veel HW's 
6 DENEMARKEN, veel nieuw 
7 FAR OER. zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cal.waarde 

GROENLAND: zeer schaars, dus reserveren 50 gr.! 
10 ENGELAND melnieuv^enHW's 
10A ENGELAND GREETINGS goede variatie 
10B ENGELAND REGIONALS grote variatie 
11 IERLAND: zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN' reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG, mei HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK, prachtig assortiment 
16 DUITSLAND: met toeslag 
17 DUITSLAND: zonder toeslag, veel nieuw 

NEDERLAND'met toeslag 
18A NEDERLAND TOESLAG qgede variatie 
19 ZWITSERLAND: met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK: mooie sortering met HW's 
21 LIECHTENSTEIN' prachtige variatie met HW's 
22 MALTA mqeili|kverkri|ghaar 
23 AUSTRALIË' nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND' Prachtig modern materiaal 
26 JAPAN werkelijk tanlaslisch assortiment 
27 BOTSWANA prachtige zegels 

100 GR 

18,-
14,-

120,-
65,-

30,-

20,-
25,-

35,-
50,-
15,-

10,-
18,-
20,-
36,-
95,-
16,-

25,-
35,-
20,-

250 GR 
JL43 
f 55, 
f 35, 

ƒ 40, 
f 30, 

J _ 
f150, 

f 22, 
f 70, 

_L_!5, 

f 55, 
f 40 

ƒ 120 
ƒ 35, 
f 28 
f 22, 
f 40, 

f 85, 

f 38, 
f 38, 
f 55, 
f 85, 
/ 48, 

1KG 
ƒ160 

ƒ130 
ƒ150 
ƒ160 
ƒ120 

ƒ585, 

ƒ 85, 
ƒ 260, 

ƒ 185, 

ƒ155. 

ƒ450 
1135 

ƒ110. 
ƒ 85 

ƒ185 
ƒ325 

ƒ150 
ƒ150 
ƒ210 

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 500 GR 1KG 5 KI 
Ml DENEMARKEN: met hoger Kr -waarden 
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 

ƒ 40,-
ƒ 40,-

U5r ƒ32! 

M3 ENGELAND met buitenland en HW's ƒ 20,-
f 75,- ƒ32; 
ƒ 35,- jn 

M4 IERLAND' prachtig assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 

J J O r 
ƒ 25,-

ƒ 75,- ƒ32! 
ƒ 50,-

M6 USA' onuilgezochl op coilnummers ƒ 20,- ƒ 35,-
ƒ23! 
f 15! 

M7 AUSTRALIË, zeer nieuw, veel grootformaat 
NEDERLAND, met 

ƒ 40,- ƒ 75,- ƒ32' 

WERELD: enorme verscheidenheid 
ƒ 20,-
ƒ 35,-

ƒ 40,- ƒ17! 
X X 

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

NADERE INFO? 
BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 
Levering uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehoude 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop 
boven ƒ 150,- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt nie 
voor aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEIV 

mailto:pzhronh@gld.bart.nl


VERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

rijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: ( ^ ^ | 
Z H 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld^«*^ 

Op aanvraag uKflf 11 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 

OSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

1/45 
W37V 
1/55 
i/73 
ia/56(1 
1/78 
1/91 
lb/79d 
'/96 
701 
703 

3 0 
5 

4 0 
1 7 0 

9 5 
1 5 

8 50 
8 50 
5 

2 50 
8 50 

I B / 0 3 B 2 5 0 

721 

1/27 
742 

748 
1/53 
759 
1/68 
1/73 
789 
794 
799 
703 
705 
707 
712 
717 
733 
741 
743 
748 

755 
760 
/6? 
767 
1/72 
13/77 
1/81 

1/87 

0 25 
2 50 
0 25 
125 

1150 
0 25 
150 
3 50 
4 50 

1 0 
4 50 

1 5 0 

8 50 
6 50 
8 50 
3 50 
4 50 
8 50 

2 0 
3 5 0 

17 50 
12 50 
22 50 
3 

5 0 
8 0 
1 0 
2 5 
3 0 
2 0 
2 5 
3 

2 0 

588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 

Nederland postlns volgens N V P H 
1 0 
7 5 
12 50 

1 
22 50 
1 5 
17 50 
12 50 

465b/634b 1 5 

637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
6783/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 

3 5 
2 5 

3 50 
6 50 

1 5 
150 

17 50 
2 

12 50 
17 50 
4 0 
12 50 
5 0 
12 50 
13 50 

7 50 
8 50 
7 50 

1 5 
1 5 
150 
150 

1150 
150 

1 5 
3 50 
2 50 
8 50 
4 50 

1 5 
7 50 
3 50 

13 50 
8 50 
0 50 
6 50 

764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 blok 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 blok 
876 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
velletje 
889/93 
894/98 

150 
750 
3 50 

1 0 
150 
5 
150 
7 50 
150 
0 50 
3 50 
150 
3 50 
150 
0 25 
2 50 
0 50 
1 
0 25 
0 50 
0 25 
2 50 
0 25 
150 
2 
0 75 
2 50 
0 50 
2 50 

3 0 
0 25 
1 
3 50 
2 50 
0 50 
2 50 
4 25 
0 25 
2 50 
2 
2 50 
7 50 

9 0 
2 50 
3 50 

899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
939 
939 
940 
941/58 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 
1001 
1002 
1003/06 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 
1015/19 
1020/33 
1024 
1025 

5 
0 25 
4 
150 
0 25 
2 
5 
7 50 
2 
4 50 
2 25 
4 
0 50 
0 50 
5 

1 0 
0 50 
2 50 
1 — 

30 

0 50 
0 50 
5 
0 50 
2 25 
2 
2 25 
5 

17 50 
0 25 
6 50 
2 25 
3 75 
3 50 

12 50 
0 25 
4 — 
2 50 
0 50 
2 
4 75 
3 50 
3 75 
8 50 
0 75 

1026/29 
1030/31 
1032/35 
1036 
1037 
1038/41 
1042 
1043/45 
1043/45a 
1046/49 
1050/51 
1052/54 

375 1 
175 
325 
050 
1 — 
325 

1 0 
275 
275 
350 
050 
750 

dubbele koe 7 50 
1055/57 
1058 
1059/62 
1063 

150 
075 
250 
5 

Ierland postris 
volgens Vv 
7a 
13a/15a 
20/24 
25/39 
40/51 
52/54 
55/57 
58 
59 
60/61 
62/63 
64 
68/70 
71/72 
73/74 
75/76 
77 
93/84 
95/96 
97/98 
99/00 
101 
102/03 
104/05 
106/07 
108/09 

3 
3 9 0 

7 5 
4 9 5 

1 7 0 

3 5 0 

26 50 
150 
1 
875 
8 
150 

46750 
8 

1 0 
12 50 
1 

4 5 
2 25 
4 75 
150 
125 

1075 
7 
7 75 
325 1 

110/11 
112 
113/15 
116/17 
118/19 
120/21 
122/23 
124/25 
126/27 
128/29 
130/31 
132/33 
134/35 
136/37 
138/39 
140/41 
142/43 
144/45 
146/47 
148/49 
150/52 
153/54 
155/56 
157/58 
159/60 
161/62 
163/64 
165/66 
167/68 
169/70 
171/72 
173/74 
175/76 
177/84 
211/26 
230/V31 43 50 

1 0 

4 

2 5 

4 25 
28 50 
53 50 
1150 
2 0 

16 50 
15 75 
1 0 

4150 
2150 
16 50 
2 0 

2 0 

2150 
2 25 

19 50 
7 25 
7 25 
6 75 
3 
3 50 
6 
2 
7 25 
6 75 
7 25 
3 50 
6 75 
6 75 
6 75 
8 50 

42 50 

246/49 7 25 
In paren 14 50 
252/66 48 50 

Ook veel met 
genoemde nrs m 
voorraad 12 cl 
per Yv Ir 

ize maand Uw bestelling graag schriftelijk, omdat we veel afwezig zijn. 
De bestellingen warden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

ilichtingen verkrijgbaar bij: 

>.J.C. den Oudsten 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 0302618720 
Fax 0302618720 

klEILINGHUIS P A S S O N 
NU OOK IN DRACHTEN 11 APRIL 1998 
a. 40 veilingen per jaar. Dagelijks inleveren mogelijk, ook 

lij u thuis, 
eizershof 17  6834 DG ARNHEM  tel. 0263210013 ■ fax 0263214110 

Wij hopen u te zien op 2 S m a a r t op 
de N o o r d Phila m Leek. 

9ostzegelhandel P. NIEUWELINK 
V Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel' 0356013706 

EEN 'SCHATKIST' 
MET POSTZEGELS 

Echte, ongesorteerde, onuitgezochte 
postzegels 

Maak, al zoekend in de 'schatkist' met postzegels, een 
ontdekkingsreis door landen van de wereld van AZ. 
• Oude en interessante afgeweekte zegels GEHELE 

WERELD. 
• Er kunnen zegels inzitten met een cataloguswaarde 

van honderden guldens. 
• Schitterende motieven. 
• Kies zegels ongeacht de cataloguswaarde. 

Twee halen  één betalen 

Bij u thuis afgeleverd 
U kunt nu voor ƒ 22,- + ƒ 3,- portokosten enige 
plezierige uren doorbrengen met zoeken in de 'schatkist' 
met meer dan 2000 postzegels : oud, nieuw, groot, 
klein, uit verzamelingen, veilingen etc. voor een fractie 
van de cataloguswaarde. 
• Kies de 250 zegels die u wilt betalen. 
• Kies daarnaast de gratis bonus van 250 zegels. 
• Eén zegel is 8 cent, de volgende is gratis. 
• Stuur de rest binnen 20 dagen retour 

U koopt er een 
gratis 

de tweede is absoluut 

Zo gemakkelijk is deze keuze uit de GEHELE WERELD 

Herdenkingszegels, series etc. 

Denk erom: 'Schatkist' pakketten kunnen ook 
veel bijzondere herdenkingszegels, series etc. bevatten, 
volledig onuitgezocht, ongesorteerd, ongeacht de 
cataloguswaarde. 
Er zitten alleen postzegels GEHELE WERELD in, 
afgeweekt, groot en klein, gegarandeerd ongesorteerd 
uit verzamelingen, partijen, veilingen etc. 
• Afgeweekt. 
• Gemakkelijk bij u thuis afgeleverd. 
• Geen twee pakketten zijn hetzelfde. 
• Niet goed, geld terug garantie. 

Stuur nu uw betaling + portokosten en u ontvangt 
onmiddellijk (na 'n betalingsbewijs) uw 'schatkist' van 
postzegels GEHELE WERELD thuis, klaar om door u 
uitgezocht te worden. 
Veel geluk ermee! 

Bon 
stuur mij s.v.p. mijn eerste pakket ter inzage voor 20 
dagen. Ik heb ƒ 22,- + ƒ 3,- portokosten (= ƒ 25,-) 
vooruitbetaald met: cheque/overschrijving naar Postbank 
7776920 / Credit Gard (Visa / Master / Eurocard ) geldig 

tot Handtekening 

Naam/Adres 

A N M B , P.O. BOX 42, Rugby 
Warks CV23 9AR, England 
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KLEINE 
AMMOIKES 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAA 
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 TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Diverse partijen, collecties en res
tanten. Pzh Centro Filatelie, 
Havenstr 43, Woerden, 0348-
324885, Ook losse verkoop 

P.u. St.: Ukrame frankeer gest + 
frankeer gest + aangetekend 
Inl C V Beveren, 010-4229820 

Rusland verzamelaar heeft groot 
aantal dubbele series V a 30% 
C V Beveren, Borchsatelaan 78, 
3055 ZL Rotterdam, 010-4229820 

USA ® SE-tenant blokken; nieuw
tjes, precancels Vraag prijslijst of 
manco Gils Trompl 49, 3843 EE 
Harderwijk 

Rusland, alle zegels + bloks 25% 
Hich Ook losse zegels Te 
vens Spanje**+ ® S P v d Oever, 
Lingestr 35, 4142 ZA Leerdam 

Poststukken, bneven, wereld, ou
dere effecten, rekeningen, pa-
piernotgeld, Duitse-Reich an
sichtkaarten Mw An Briggeman -
V / d Schelde, Kan telenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne, tel/fax 
018-1485036 

Nederland en Ver. Europa***, 
® v a No 1 Stuur uw no 's, ont
vang mijn pnjs F Ghyben, Zon 
egge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
T e l / F a x 0316-529241 

700 verschillende Europa ƒ 10,- in 
brief of giro 3330084 Boetzkes, 
Baroniehof 100 5709 HB Hel 
m o n d 

Gratis prijslijst, W-Europa**. 
F Zwanenbui^ Alkmaarseweg 303, 
1945 DH Beverwijk, Tel 0251 
251367 

Ned. GRFM + t o e s l ^ ƒ 69 - p kg 
20 kg KLEM ƒ 100, D de Wilde, 
Moordrecht, Tel 0182 374009 

Ik ruim op! Ned 20 - 35% Mo-
tiefsenes lOc/Yv fr Prijsopg na 
ontv mankolijst vrijbl T Stelwa-
gen, Veluweln 29, 8443 AC Hee
renveen Tel 0513-631025 

Themaverz. wegtrpt. bodedst. v 
G&L , postz bkjes enz , evt ruilen 
voorpoirs NL v 1961 Tel 0165-
540283 J Hager, Roosendaal 

30 versch. gebr. regioz. ƒ 6 , 4 kg 
Ned k i f ƒ 2 8 giro 3113684 A 
Rietema, Hollemastr 15, 9973 PN 
Houwerzijl 1 kg missie Ned ƒ 30,-

Volksrepubliek China* *, Ver
enigd Europa**, en FDC, Cept 
en meelopers Gratis pnjslijsten 
bij Harrie Baken, Pb 1291, 500 
BG Tilburg T e l / f a x 013-
4684615 

Ned. postz. boekjes 1 t / m 49 
compl 95 st ƒ 1995 C J v Dom
melen Lupinesingel 450, Alphen 
a d Rijn Tel 0172431876 

N. Zealand 100 nwste ƒ 15 , . 80 

versch toeslag ƒ 32,- Giro 
1282149 t n V J Dijkstra, Linden-
oord 20, 8172 AI Vaassen 

Eng., Noorwegen, Zweden en Dk. 
restant nieuwtjes, ook boekjes 
Lijst (Michel) tegen ƒ 1,60 porto 
PVA Pb 249, 1430 AE Aalsmeer 

Bod gevraagd op ruim 7000 aan
getekende enveloppen 1980 - he
den A de Klerk Tel 073-
6414159 

Zegels 200 van de postkamer. 
Engl en Grf 2 kg ƒ 40- , NI Gfm 
400 ƒ 10,- Eurp en wereld 1000 
ƒ 10,- Geld in br ief of giro 
3129687 Laatst lOJ bloc en ze 
gels voor PTT prijs 

Oostenrijk en gebieden ook 
Bosnië, tandingen, emissies 
1867/1906, veel bijzondere Tel 
0315-324369 Tevens ganzsachen 
en bneven, W Beskers, Kerkstr 51, 
Gaanderen 

Rep. Suriname, Antillen en Aruba 
v/a 25%, ook voor een voordelig 
abonnement J Kool, 0299-136823 

Gratis prüslijst Griekenland, 
Hongarije, '^echoslowakije F van 
Loo, Lijsterveld 7, 2727 AJ Zoeter 
meer, 079 3312430 

Handboek postwaarden Neder
land t / m aanvulling 9 (december 
97) Nieuw ƒ 540,- nu ƒ 250,- P C 
de Jeu, 0348-424161 (na 19 00 u) 

1400 postzegels wereld met Grf 
HW en motiefzegels Stort ƒ 1 5 , op 
giro 7667716 t n v j Meesters, Bal 
baostraat 36, 's-Hertegenbosch 

Zegels NL., Pf en gebruikt koop of 
ruilen, heb ook andere landen 
Stockmann Zevenaar 0316-526265 

100 verschillende telefoonkaar
ten ƒ 50,-, giro 1537084 H Gar-
relds - Hengelo, 7558 BB 51 

Benodigdheden: Lindner album 
1104 f49 35 albumset 1124 
ƒ 74,55 Safe T l incl transform 
ƒ 317,15 T 2 i n d Transf ƒ 143,50 
Porto + ƒ 8,- E V d Linden, 
po box 185551, 45205, Essen, 
Germany Fax 004920-54971886 
Gratis lijsten D Oost- + Westeuro
pa Mancolijst ok 

Nor + Indonesië en O. Eur. tot 
'40 Pf V a 50% Na '40 v a 40% 
Gebruikt v a 30% Frankeergeldi-
ge zegels nom + 15% Abonne
menten gehele wereld Pzh Advan
tage, Pb 148, 3350 AC Papen-
drecht Tel 078 6153386 Fax 
078-6413340 Tevens inkoop 

Te koop automaatboekjes vlgs 
lijst Aanvragen aan H Schmitz 
Tel 043-3061456 

3000 wereld grfm veel motief en 
compl ser alle verschil zond 
Ned ƒ 75, franko huis Geld m 
brief of giro 2812322, G Geer 
dink, Voogdgeertstr 43, 7553 EM 
Hengelo Ov 

Duitsland 85 versch , vanaf j an 
'95 tot heden voor ƒ 20,- 450 
versch vanaf j an '86 heden ƒ99,-
Pnjshjst Giro 5312882 Verseveld-
Boschman, De Olmen 80,6903 BP, 
Zevenaar 

Uw adres voor ver/ partijen en ki-
lowaar, spec aanb 5 vers landen 
pakketten van ƒ 125,- nu ƒ 75, + 
porto Inter Stamps, Ged Burg
wal 47, 2512 BS Den Haag Tel 
070-3465016 

USA bureau precancels alles Ie 
verhaar uw mankolijst naar Kui 
pers, Diepenbrockstraat 109, 
7604 CX Almelo 0546-852449 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL en © Eventueel te ruilen te
gen uw overtollige frankeergeldi 
ge zegels NI Vanaf nr 1050 W 
Fher, tel 0180-617448 Niet op 
/ondag 

NZ/Australie en/ regelmatige 
verkooplijsten, ruil mogelijk bij 
Phila NZ, Po box 39-014 Howick-
Auckland, New Zealand 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend Hfl 20, 
m een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norkoping, Zweden 

Greenland special-offer 1960/1990 
** only ƒ 200,-, 1991/1996** 
only ƒ 250,- Alle mainnumbers 
and sheets Free Greenlandprice-
list Knud Jespersen, Frederiksdal 
Alle 34D DK-7800 Skive 

Israel, Palestijns gezag en gehele 
wereld Nieuwe uitgiften tegen 
nominale waarden Ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra
tis Eilat Philatelic Club, Postbus 
542/32 Eilat, Israel 

USA *** en © in samenhangen 
de blokken en strippen Tevens 
PNC's (rolzegel met n r ) *** in 
strippen van 3, ook © in enkel, 
paren en strippen Uw mancolijst 
USA voor *** en ® is welkom 
J van Keulen, Deijlerweg 65, 2241 
AB Wassenaar 

Australië per kg ƒ 70 , - Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antonisse, Uden 
Tel 0413-268333, giro 3423666 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tse-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel /fax 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

Verzamelingen Europeshe lan

den en **/*** a 20% Wert 
Derkx, Chemin Du Bosquet 7, 
B7322 Pommeroeul , tel 
003265621527-Belgie 

GEVRAAGD 
Voor elke zegel die ik gebruiken 
kan, van Tanzania en Engeland, 
3 p o s u retour Theodorus Johan
nes Martens, W de Zwijgerlaan 
110, 3136 AV Vlaardingen, tel 
4743969, na zes uur 's avonds 

Kavels voor Aprilveiling in Assen 
A Veneman, Bosrand 12, Rolde 
0592-242977, na 17 30 uur 

Verzamelaar /oekt Firmaperfora
ties. Koop of ruil W J Manssen, 
I aan der V N 31, 3844 AD Har
derwijk, 0341-417980 

Gezocht Ned. Pakketzegels en 
Ned Treinbriefzegels 
Divers ruilmateriaal Huuksloot, 
015-2569574 

Plaatfouten/Druktoevalligheden 
Ned P Schoenmakers, tel 0478-
511450, Venray, na 18 00 uur 

Frankeei^eldige zegels Ned. tot 
85% verzamelingen, partijen, en 
gros, FDC. C Gruijssen, IJsvogel-
hoek 6, 3201 HR Spijkenisse, 
0181-624635 of 010-4153844 

Verz zkt scherpe frankeermachi
ne- en andere stempels over Vin
cent van Gogh. Tel 024-3440710 
P V d Grijp, Nijmegen 

Frankeergeldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen .JFP Pee ren boom, 0499-
475622 

Frankeergeldige zegels, NL. Van
af nr 1050, ook zonder gom, 
eventueel te ruilen voor zegels 
NI Geef tot 80% van de fran-
keerwaarde W Fher, tel 0180-
617448 Niet op zondag 

Gevraagd Profil nummers 27, 53, 
102, 117, 128, 136 en 138 Tevens 
gevr PTT Collect, nummers 2, 4 
en 11 J H Kalle, Forstraat 32, 
3249 AD Herkingen, tel 0197-
669415 

Gevraagd D.E.-pnt. 100 pnt te 
gen 100 postz Wereld Mevr A 
Onink, Montgomerystr 7, 4463 
KA Goes 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. P J Rotgers, tel 010 
4205276, fax 010-4552991 

DIVERSEN 
Zaterdag 2 mei 1998 3e Grote 
Verzamelbeurs m Het Dorpshuis 
in Nunspeet Inl + res 0341 
526163 

Rondzendservice 'Leiden' 11 
goede rondzendboekjes 
postzegels Ned Europa, Wi r 
Moüef, Blokken, FDC's, < 
Voor uw rondzendverkeer I 
J Pieters, Stan Kentonstr 
2324 LL Leiden, tel 071-5761 
b g g 071-5761720 

Postz ver Haar lemmermeer i 
nog tafels te huur op de Jaarli 
overdekte Postz. markt op . 
dag 25 apnl 1998 in Hoofdti 
Inl 023-5613929 

Ruilen, stuur 150 zegels Eui' 
zelfde aant retour N Smit, M 
straat 122, 7417 AL Deventei 

Schriftelijke veiling van uii^ 
tend poststukken, brieven p 
historie, censuur, luchtpost 
maüsche stempels etc van d( 
hele wereld Gratis catalogus 
G A van Albada, Klimop/« 
119, 2353 RH Leiderdorp (i 
5415609, na 18 00 uur) 

Israel: postfrisse zegels met t.il 
koop, en verzorging en aboi 
menten Inl A Bouwense 
0113-212762 

Feldpost, flrmaperforaties, p 
stukken (censuur!), Neder) 
(vanaf 15%!). Inform 
http / /www interstamp club n 
of bel R V d Berg, 050-573661 i 

FiMtalia contactgroep Italië 11 
bieden VaUcaan en S M.i 
ruildagen, rondzendingen, vt 
gen Inl L Meeuwesse, ' 
6956916 

Fil. ver. Duitsland 4x per jaai 
eenkomst en veiling Clubl 
rondzendingen Info Secr v 
schotenlaan 176, 1212 EX Hil 
sum, tel 035-6837715 

Studiegroep Bnttania de <̂ 
meiaars van ENGEIAND 
ENG GEB organiseren 4 V 
per jaar een bijeenkomst in N 
wegein Rondzending, veilin 
en eigen clubblad L van I 
Lek 54 1703 KJ HeerhugoH i 
072-5711935 h t t p : / / 
huizen.nhkanaal.nl/~britann 1 

Studiegroep Zwitserland, k 
bijeen op 7 / 3 , 13/6 , 19/<) 
12/12 Wilt u k o m e n > U ben I 
harte welkom' Secretaris W 
cobi Postbus 95, 3970 AB 1 
bergen 

23i 

het kost u maar 
een tientje-

om in 'Philatelie' te adverteren. 
Sla er de pagina met de rubriek 
'Kleine anno/ices' maar op na: 

voor een drieregelige ad
vertentie betaalt u slechts 
tien gulden. 
Voor dat geringe bedrag 
komt uw annonce onder 
de ogen van ruim 50.000 
mensen. Profiteer ervan! 

http://
http://huizen.nhkanaal.nl/~britann


THEO PETERS 
, ^ ^ ^ _ ^ N U M I S M A T I E K « , F I L A T E L I E B . V . 

Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 
Tel. (020) 622 25 30, Fax (020) 622 24 54 

■ 1 

VOORJAARSKOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 

BESTEL PER: 
brief(kaart)  tel. 0206222530  fax 0206222454 

Neder l and 
nr. 6 gestempeld 
nette kwaliteit 
cat.w. 250,

Nederland 
nr. 48 
luxe gestempeld 
cat.w. 1100,

Nederland 
nrs. 232235 
luxe postfris 
cat.w. 140,l^wibt^i cat.w. 14U,

VK3 I onze prijs f ^ O , 
' l I 

Nederland 
nrs. 289292 
luxe postfris 
cat.w. 125,

onze prijs ƒ82,50 

Nederland 
nrs. 300-304 
luxe postfris 
cat.w. 85,-

VK5 onze prijs ƒ 57,50 

Nederland 
nrs. 313-317 
luxe postfris 
cat.w. 82,50 

onze prijs 

Nederland 
nrs. 332-345 
luxe postfris 
cat.w. 59,-

onze prijs 

onze prijs 

Nederland 
1947-48-49 complete 
jaren (-/-518-537) 
35 zegels luxe postfris 
rat . W. 245,50 9 9 , -

Nederland 
nrs. 578-581 
luxe postfris 
cat.w. 67,50 

32,50 

VK10 onze prijs 

Nederland 
nrs. 671-675 
'Rembrandt' 
luxe postfris 
cat.w. 110,-

ƒ 4 9 , -

Nederland 
Kerstvelletje 1993 
luxe postfris 
cat.w. 25,-

Nederland 
nrs. 681-682 
luxe postfris 
cat.w. 125,-

onze prijs . 

VK12 

Nederland 
nrs. 683-687 
luxe postfris 
cat.w. 35,-

onze prijs ƒ ' ^» ' 

Nederland 
nrs. 688-692 
luxe postfris 
cat.w. 38,50 

VK13 onze prijs ƒ 17,50 

Nederland 
nrs. 715-719 
luxe postfris 
cat.w. 30,-

onze prijs ƒ 13,— 

Cour de Justice 
nrs. 25-26 
luxe gestempeld 
cat.w. 45,-

Ned. Antillen 
nrs. 230-233 
luxe postfris 
cat.w. 995,-

Nederland 
nrs. 722-726 
luxe postfris 
cat.w. 42,-

Kwallteit garantie. Wij garanderen zowel de juiste ca
taloguswaarde als de omschreven kwaliteit. Mocht iets 
niet aan uw wensen voldoen, wordt •"'■' " ' " " " • - . . I IHI 

onze prijs 18,50 

B i Nederland 
Z^ 1 e dag envelop E.52 

e luxe blanco 
cat.w. 40,-

VK16 onze prijs ƒ 26,50 

« ^ 

i4:#4> Nederland 1968 
eQ.7n tfidaaenvelc 69-70,1e dag envelop 
E 88 t/m 109, luxe on
beschreven - FDC's 
natw. 228,75 

Automaatboekjes 9A+gAF 
luxe postfris cat.w. 72,50 

onze prijs ƒ 29,— 

BESTELBON zenden aan: 
T. Peters, Nieuwezijds Voorburgwal 252 
1012 RR Amsterdam 

Stuur u mij de volgende aanbiedingen 
...xVK1 ä/119,—= ƒ 
...xVK2 ä/595,—= ƒ 
. .xVK3 if 95,— = / 
...xVK4 if 82,50 = / 
...xVK5 kf 57,50 = / 
...xVK6 äf 55,— = / 
. .xVK7 if 34,50 = / 
...xVK8 if 99,— = / 
...xVK9 if 32,50 = / 
. . .xVKIOä/ 49,— = / 
. . .xVK11è/ 59,— = / 
.. xVK12ä/ 14,50 = / 
. . .xVK13ä/ 17,50 = / 
. . .xVK14ä/ 13,— = / 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 

. xVK15ä/ 18,50 = / 

. .xVKIBè/ 26,50 = / 

..xVK17ä/ 89,— = / 
.xVK18ä/ 29,— = / 
..xVK19ä/ 17,95 = / 
..xVK20ä/325,—= / 
..xVK21ä/ 9,— = / 
..xVK22ä/ 25,— = / 
.xVK23ä/650,—= / 

subtotaal 
kosten 

Totaal 

D Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 
8 dagen na ontvangst 

D Ik betaal het bedrag vooruit d.m.v. bijgevoegde 
cheques/contanten 

D Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 c 
ABN/AMRO rekening 408812443 overgemaakt 

3,50 P ^ 



CD-ROM CATALOGUS 199 

Meer dan 3000 full-color afbeeldingen. 
Eigen verzameling(en) invoeren en beheren 
Razendsnelle zoek en selectie functies. 
NIEUW! Nu ook met ptt-mapjes. 

Inclusief Catview® updates via het internet. 

Met CatView® 3.03 voor Windows 3.1 e.v. en Windows 95/NT. 


