
, # ► 



\ 

X , 

^X 
'*Psrj 

^ ^ > . 

^u 
% i 

% 

•iö^ §t--^ 
.X" 

^ 

, < ^ 

. * ' 
^ « ' 

& ^ 

Onee 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies 
Tel. 020-623 02 61 
Fax 020 - 624 23 80 
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« i 
CJM.SOC. 

fc'^SWM^^ 

aONKI>KNNV.iai 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGEÜ/EILING^ 
Rokin 60 - Amsterdam-C. - Tel. 020-6230261 - Fax 6242380 I H 
Postadres: Postbus 3950 -1001 AT Amsterdam Beëdigd Makelaars en Taxateurs j 



est« hpt ■iiiiimifll adres 
Berkel en Rodenrijs • 

'Aanbieding van de Maand' 

TromotieWonderdoos * äf99,^ 
BEDANKT I Bestellers bedankt! U heeft het ongekend hoge voordeel weten te waar

deren! Onze excuses voor de langere wachttijd dan normaal. Op een 
respons van zovele honderden had Philapost nu ook weer niet gerekend. 

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,=). 

/ 

tieWonder 

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,=). 

V 
Een bijzondere samenstelling 
van allerhande variëteiten 
bestaande uit proeven, 
ongeperforeerde zegels, 
versnijdingen en nog meer 
unieke items in een 
'LuxeSpeciaal' kleuren

insteekalbum' (t.w.v. 
tenminste f 99,=). 

Alle drie voor de prijs van slechts één! 

Bestel direct 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 , 5 0 i.p.v. de Normale Lage Philapostprijs van f 117,35! (Normale Winkelprijs f 264,95) 

Bonus I 
Drie stuks LuxeMiniCollecties 
Rusland C.C.C.P voor 1991. 
Normaal bij Philapost te koop 
vanf 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 f 39,95 voor f 22,50. 
De allerbeste kwaliteit! 

T ^ \ ^ D C D I * Superkwaliteitsalbum met 30 Witte bladen en 60 zijden met dubbele pergamijn schutbladen 
I \J F r C I » ■ en uiteraard geheel vlakliggend. Reeds meer dan 50.000 exemplaren in Nederland verkocht! 

In verband met het enorme succes is er een herhaling van de 'Aanbieding van de (vorige) M a a n d ' . 
Voor het eerst heeft Philapost niet één retour ontvangen! In tegenstelling tot vorige maand is er nu wel 
rekening gehouden met een extreem hoge respons. Vandaag besteld is daarom morgen nog in huis! 

Snelle bestellers kri jgen een zeer bi jzondere misdruk van een oud Engelse Kolonie! Extra! 

DE KRA POST ini U 1 
BEL 

FAX 

010511 50 99 
Van 9 00 uur to t 17 00 uur ma vr 

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

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 

Berkel en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

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

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 243 
;VERINGSV00RWAARDEN PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE 
JGESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST 
10,= BIJ BESTELLINGEN MET EEN FACTUURWAARDE VAN MINDER DAN F 99,= WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN F 10,= BEREKEND PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS 
JN 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

IHREVEN BIJ DE K V K TE 'S GRAVENHAGE ONDER NUMMER 27235724 



CURACAO 
Nederlandse Antillen 

vanaf 40% netto 

postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5D(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
16xx 
17xx 
18{xx) 
20xx 
25(xx) 
28xx 
42/43(xx) 
57/67XX 
68/70XX 
73xx 
74xx 
74axx 
75/81XX 
82/88XX 
lOOxx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
117XX 
118XX 
119XX 
121/25XX 
126/37XX 
136XX 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

12,50 
1 0 5 , -

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

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

9 5 , -
2 1 0 , -

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

2 7 5 , -
6 6 , -

1 4 7 , -

-,— 
1 9 5 , -

1 5 , -
2 5 , -

-,— 
8 5 0 , -
1 7 5 , -

5 , -
1 6 , -
5 , -

8 5 0 , -
4 5 , -
4 5 , -

2 0 0 , -
4,— 

2 5 0 , -
7 5 , -
7 5 , -
8 , -

1 7 5 , -
4 5 , -

5,50 
4,25 

2 8 , -
4 2 0 , -

6 , -
1 4 4 , -

3,75 
27,50 
22,50 
1 4 , -
4 , -

9 5 , -
5 2 5 , -

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

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

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

2 7 5 , -
1 9 5 , -
4 5 , -
32,50 
4 5 , -
2 5 , -

4 8 0 , -

4 2 0 , -

Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 

1 5 , -
1 0 , -
1 2 , -
6,60 
6,50 
6 , -

1 1 , -
7,50 
9 , -

1 1 , -
40,50 
14,50 
1 3 , -
1 2 , -
42,50 
2 5 , -
3 6 , -
3 6 , -
4 0 , -
6 4 , -
5 4 , -
70,— 
6 0 , -
4 5 , -
6 0 , -
5 5 , -
7 5 , -
6 6 , -
7 7 , -
8 0 , -
6 0 , -
7 4 , -
5 5 , -
8 6 , -
8 1 , -

1 8 , -
18,— 
5,— 

1 2 , -

Postz. boekjes 
1/2XX 12,-
3/4A(4)xx 
3/4B(4)xx 
5xx 
6xx 
tète-beche xx 
556/58 paar 10,— 
573/75 paar 7,— 
576/79 paar 17,50 
591 paar 7,50 
654/55 paar 12,— 
791/93 paar 35,— 
815/16 paar 1 6 , -
899/02 paar 26,— 
947/48 paar 1 0 , -
1071/72 p. 2 8 , -
Curacao 
ongebr. plakker 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bax 
1/\x 
2Ax 
3Ax 
4/\x 
7/\x 
9/\x 
2Bx 
4Bx 
9Bx 
50x 
5Gx 

1 0 , -
7 0 , -
20,— 

105,— 
175 , -
48,— 
7 5 , -
7 5 , -

4,— 
75,— 

150,— 
66,— 
24,— 

105,— 
3 0 , -

144,— 
125 , -
55,— 
9 0 , -

125 , -
4 0 , -

350 , -
195 , -

13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120x los 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

49,50 
27,50 

198 , -
22,50 
92,50 

275 , -
7 5 , -
9 5 , -

190,-
135 , -
44,— 
6 6 , -
77,— 
12,50 
4 5 , -

240,— 
12,50 
8 , -

120,-
325 , -
4 5 , -
6 6 , -
7,50 

275 , -
9 5 , -
9 5 , -
75,— 
8 0 , -
3 5 , -

112,50 
3 0 , -
20,— 

350 , -
105 , -

1 6 , -

218/29X 6 0 , -
230/33X 278 , -

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 4/16x 
Lp. 17x 
Lp. 18/25X 
Lp. 26/40X 
Lp. 41/44X 
Lp. 53/68X 
Lp. 69/81X 
Lp. 82/88X 
Porto 
1 lx 
l l l x 
1 lllx 
2 lllx 
5lllxz.fr. 
6 lx 
6 lllx 
7 lllx 
8llx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
lOl lx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 

50,— 
4 0 , -

124,— 
3 5 , -
40,— 

226 , -
110,— 
3 5 , -
3 3 , -
1 5 , -

400 , -

5,50 
7,50 
5 , -
3 , -

22,50 
7 7 , -
1 5 , -

3 0 0 , -
4 5 0 , -

1 6 , -
16,— 
5 5 , -
60,— 
55,— 

144,— 
22,50 
30,— 

1 2 5 , -
265,— 

29,50 
20,50 
2 6 , -
25,— 
22,50 
21,— 
2 1 , -
20,50 
2 0 , -
22,50 
24,— 
32,— 

Curacao 
betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 
I D 
5D 
7D 
8D 
9D 
10 D 
11 F 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 0 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74 
74a 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

55,— 
15,— 

1 1 0 , -
12,— 
77,— 
9 0 , -
25,— 

1 2 5 , -
20,— 
27,50 
39,75 
15,— 
1 0 , -
15,— 
2 8 , -
8 5 , -
25,— 
1 5 , -
54,— 
54,— 
2 8 , -
40,— 
1 8 , -
2 5 , -
45,— 
49,50 
52,50 

6,50 
5 , -

7 0 , -
4 5 , -
57,50 
20,— 
22,50 

104/13(10) 30,-
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
181 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 
enz.leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp. 4/16 
Lp. 17a 
Lp. 17b 
Lp. 18/25 
Lp. 39 los 
Lp. 40 los 
Lp. 41/44 
Lp. 45/52 
Lp 69/81 
Lp. 83 los 
Lp 84 los 
Lp. 85 los 
Lp 86 los 
Lp. 87 los 
Lp. 88 los 

2 0 , -
30,— 

9 , -
1 5 , -
9 8 , -

1 1 0 , -
1 5 , -
2 5 , -
2 0 , -
2 5 , -
35,— 
1 5 , -
30,— 
2 0 , -

5 8 ! -
3 0 , -
18,75 
1 5 , -
92,50 
75,— 
3 5 , -
30,— 
1 8 , -

32,50 
3 0 , -
3 0 , -

2 4 4 , -
2 0 , -
3 5 , -
3 5 , -
2 5 , -
1 0 , -
6,— 

12,— 
100, -
3 0 , -

1 5 0 , -
1 3 5 , -

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) postfns zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven, x= ongebr. met plakker, geen teken is mooi gebruikt, Nrs. NVPH. Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Porto extra, ectiter franco 
vanaf ƒ 250,- opdracht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. afspraak. 

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

GEACHTE VERZAMELAARS EN POSHEGELBEZinERS 

Enke le j a r e n w a r e n d e pr i jzen 

d u s d a n i g laag da t ik h e t be te r v o n d n ie t a a n te k o p e n . 

Di t is ech t e r ve r l eden 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, Italiè, 

Duitsland. 

c. Rest van de wereld, Azië, Siam, Engelse koloniën, USA, etc. 

d. Alles wat waarde vertegenwoordigt, engros, 

wereldcollecties, voorraden, met een minimum van 

ƒ 10.000,-. Betaling contant!! 

Gaarne aanbiedingen 

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

of 06 53 732850, idem Voice Mail 

U wordt dezelfde dag teruggebeld! 

18 N.V.P.H. 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 
' ^ J heten u %^^-
^'■"^ van liarte welkom op de \ "^^ 

"THEMAPHILEX '98" 
AMSTERDAM 

Het grote thematische evenement van 
1998 met VELE extra activiteiten in het 

"Frans Otten Stadion" 
Stadionstraat 

Amsterdam (naast Olympisch Stadion) 

Vrijdag: 8 mei van 10.00-18.00 uur 
Zaterdag: 9 mei van 10.00-18.00 uur 
Zondag: 10 mei van 10.00-16.00 uur 

Een bezoek is een must voor de 
thema-verzamelaars. 

Vele gespecialiseerde handelaren 
aanwezig. 

http://5lllxz.fr
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bevat weer bijzondere collecties! 
Opgenomen de collectie en winkelvoorraad van wijlen de heer 

A.W. ten Geuzendam te Den Haag. 
Deze collectie bevat o.a. ruim 150 dozen en partijen met poststukken gehele wereld. 

Buiten een vrijwel complete gebruikte verzameling Nederland en Overzee inclusief alle 
tandingen (zie advertentie van maart jl.), bevat deze veiling een complete verzameling 

roltanding zowel gebruikt als ongebruikt als in blokken. Met als hoogtepunt één van de 
hoogst genoteerde nummers in de N.V.P.H. speciaalcatalogus: 

Roltanding no. 32 

■nppi iiwr«nF^pw»"ww»i 

7M CENT 

■«AAte 

^ ^ > . 
^*'>.*& 

i 7M CENl 

dMA^^MÉÉi 

In postfris blok van 4 ex. 
Cat. f 55.000

Slechts 2 of 3 blokken bekend! 

Voor de veiling van september aanstaande ontvingen wij, buiten enkele bijzondere verzamelingen 
Nederiand en O.R., uit een nalatenschap een bijzondere speciaal collectie Nederlands IndiéInterim 

periode 19451950, waaronder enige honderden brieven en kaarten. 
Ook u kunt voor deze veiling nog inzenden tot half juni 1998. 

De catalogus wordt u half april toegezonden na ontvangst van ƒ 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 
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Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur filatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 75e veiling wordt gehouden op 

zaterdag 16 mei a.s. 
in zalencentrum "Onder de Luifel" aan de Stations
weg 6 te Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In deze jubileumveiling vindt u een keur aan mooie 
collecties, dozen etc, veelal uit nalatenschappen, 
voorafgegaan door enkele duizenden losse kavels 
Nederland en Wereld. 

Alle aangeboden kavels, exclusief de losse nummers, 
worden ongelimiteerd verkocht. 
Zij worden door ons voorzien van een taxatie; de 
inzet is echter bod. 
Deze veiling biedt u een uitmuntende gelegenheid 
om uw collectie aan te vullen of uit te breiden. 

Elke bieder/koper onvangt ter gelegenheid van onze 
jubileumveiling een leuke attentie 

EEN BEZOEK AAN 
LEEUWARDEN ZAL ZICH 

LONEN! 
Tijdens de veiling en kijkdagen kan tevens materiaal 
voor onze 76e veiling worden ingeleverd. 

Wij zoeken altijd goede collecties en voorraadpartijen 
voor onze veilingen. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 14 mei van 13.00-18.00 
vrijdag 15 mei van 13.00-21.00 
zaterdag 16 mei van 08.00-12.00 

Gezien het bijzondere karakter van onze veiling bestaat 
er tevens gelegenheid de kavels te bezichtigen ten 
kantore, doch uitsluitend na telefonische afspraak 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden op 5 
september en 21 november 1998. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 

Nadere inlichtingen: tel.058-2122096 
fax. 058-2129180 

Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus gratis toe. 

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

Ê<Vt^Ai-Ê ^^m 
WEST EUROPESE U N D E N GRFZEGELS 

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

lOOgr 250 gr 500 gr 

2 0 - 4 0 -
2 0 - 4 0 -
3 5 - - , -
3 0 - 8 0 -
4 8 - 9 5 -
1 0 , - 22,50 

England greetings 25,— 
Frankn|k met h w 40,— 
Griekenland 25,— 
Holland II 2 0 , -
Itahe 30,— 
Ierland 20,— 
Ierland Z/Kerst 35,— 
Kanaaleilanden mix 18,— 
Liechtenstein 80,— 
Luxembourg 25,— 
Malta 2 0 , -
Oostennik 35,— 
Spanje 20,— 
Zwitserland II 25,— 
Zwitserland III 35,— 
SCANDINAVISCHE LANDEN 
Denemarken 15,— 
Finland t/m Kerst 97 15,— 
Finland boekjes zegels 32,— 
Noorwegen 23,— 
IJsland 45,— 
Zweden 10,— 
Scandinavien 18,— 

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

6 0 , -
4 0 , -
8 0 , -
4 0 , -
6 0 , -

3 0 , -
3 0 , -
8 5 , -
5 0 , -
1 0 , -
22,50 -
4 5 , - 85, 

75 
75 

40 

160 

130 

70 

110 
75 
150 
75 
110 
150 

55 
55 
160 

-

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

€SiEi-S 
BUITEN EUROPA-LANDEN GRFZEGELS 

Australië 
Amenka 
Canada 
Japan 
Nw Zeeland 
Indonesië 

Verzegelde pakketten 
Australië freedom 
Denmarken 
Noorwegen Tubfr 
Scandinavien 
Bund Rotzegel 

Misslekllo's 
Amenka 
Australië 
Japan 
Hongarije 
Engeland 
Holland 
Frankrijk 
Ierland 
Noorwegen 
Finland 
Italië 
Luxembourg 
Oostenrijk 
Scandinavien 
W -Europa 
New Zeeland 
Wereldmixture 
Duitsland 

100gr 250 gr 500 gr 
1 2 , - 2 5 , - 45 , -

5 0 , -
6 2 , -
45,— 
4 5 , - 85 , -
4 0 , - 7 5 -

2 2 , -
2 3 , -
2 2 , -
2 0 , -
1 8 , -

1 kg 500 gr 
9 5 , - 50,-
8 5 , -
9 5 , -

1 0 0 -
85 - 45,-

1kg 
4 0 , -
6 6 , -
4 0 , -
3 5 , -
3 0 , -
2 5 , -
5 5 , -
5 5 , -
6 0 , -
4 5 , -
5 0 , -
6 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
6 0 -
6 5 , -
6 5 , -
4 5 , -

500 gr 
25,-
3 5 , -
25,-
20,-
2 0 , -
15,-
30,-
3 0 , -
35,-
25,-
3 0 , -
35,-
30,-
3 0 , -
35,-
4 0 , -
35,-
25,-

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

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

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

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

Deze veiling bevat vele mooie, geheel intact 
gelaten landencoUecties NOR en West 
Europa alsmede vele betere nummers van 
Nederland en OR w.o. een luxe ongebruikte 
serie Postbewijs, Dienst 9/15 *), 25/6 **) en 
27/40 **). Mooie afdeling Plaatfouten e.a. 
variëteiten (w.o. ongetand verhuisvel 1997), 
firmaperforaties, engrosposten Nederland, 
dozen en partijen, etc. 

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

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

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 
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VAiy DE FILATELIE 
STEMPEL INGEBRUIKKEMING 
GERESTAUREERDE IJLGOEDERENWAGEN 

De Museum Buurt Spcxir-
weg in Haaksberqen 
neemt tijdens het Muse-
umweekeinde op 18 en 
19 april 1998 op een 
heel ti jzondere wijze 

S | een geheel gerestaureer
de 'ijlgoederenwagen' 
van net type El 29 in ge
bruik. Het in originele 
staat teruggebrachte 
postadministratiekan-
toortje in de wagen doet 
de tijden van weleer her
leven. Tijdens de rit met 
de stoomtrein wordt de 
post op authentieke wijze 
gestempeld met een spe
ciaal voor deze gelegen
heid vervaardigd PTT-
stempel (zie de rubriek 
Necferlandse stempels el
ders in dit nummer). Ter
wijl de passagiers genie
ten van de stoomtreinrit 
door Twente, is in de 

248 

trein de postbeambte 
druk aan het werk. Of 
het nu gaat om de spe
ciale MBS-Museumweek-
einde-envelop. of om 
een prentbriefkaart aan 
oma en opa: hij moet die 
poststukken op tijd af
stempelen. 
In Boekelo aangekomen 
kunnen de passagiers 
een kijkje nemen in het 

'treingeleidersvrachtbrie-
venadministratiesorteer-
kantoortje' Verzame
laars kunnen hun unieke 
poststukken daar afha
len. Voor normaal te ver
zenden poststukken 
geldt: afgaat het per 
trein, het Komt in de bus! 
Meer informatie: Truus 
Beinema van de MBS, te
lefoon 053-5721516. 
Het adres is Museum 
Buurt Spoorweg, Sta
tionsstraat 3, 7481 JA 
Haaksbergen. 

In de Ijlgoederenwagen wordt de post 'ouderwets' gestempeld 

DENEMARKEN RISKEERT ONDERZOEK 
DOOR EUROPESE COMMISSIE 

Nog niet zo lang gele
den kreeg Volkswagen 
het aan de stok met de 
Europese Commissie. Re
den: de Duitse autofabri
kant had het zijn buiten
landse dealers verboden 
auto's te verkopen aan 
Duitse ingezetenen. In 
sommige landen ligt de 
prijs van een door Volks
wagen gefabriceerde 
auto aanzienlijk lager 
dan die in het moeder
land Duitsland. In die ge
vallen is het voor een 
Duitser dus aantrekkelijk 
om zijn wagen 'over de 
grens te kopen. 
De Europese Commissie 
gaf Volkswagen een 
boete van 225 miljoen 
gulden voor het instellen 
van een verkoopverbod 
aan Duitsers die in Italië 
een uit Wolfsburg af
komstige auto proberen 
te kopen. En nog on
langs werd in de Neder
landse kranten bericht 
dat Volkswagen er in ons 
land eenzelfde praktijk 
op nahoudt, en dus de 

kans loopt nog meer 
boetes te krijgen. 
Wat heeft dit met filatelie 
te maken? Dit: de Deense 
posterijen geven een ver
koopfolder uit, de Kata
log Danmark, waarin 
niet alleen Deense, maar 
ook alle nieuwe Neder
landse zegels te koop 
worden aangeboden. 
Op de pagina Holland -
Netherlands wordt echter 
met kleine letters vermeld 
dat de zegels uitsluitend 
door Deense ingezete
nen kunnen worden ge
kocht. Op deze manier 
wil Post Danmark kenne
lijk voorkomen dat Ne
derlandse verzamelaars 
via een soort U-bocht
constructie Nederlandse 
postzegels in Denemar
ken kopen. De Denen 
bezondigen zich daar
mee aan hetzelfde ver
grijp waarvoor Volkswa
gen al flink heeft moeten 
bloeden. Of de Europese 
Commissie tegen deze 
praktijken zaloptreden 
moet worden afgewacht. 

Hollandske frimterkpr kan kun levpfes til kuncJer bcKiddpnde i Daomark 
Dutch stamps ate only available to custoowrs resident in Denmark 
HotiSndtsche Bnefmatken werden nur an Kunden verkauft die in Dänemark wohnhaft sind 
Les timbres poste hollandais ne setont /eiidus qu ai w clients domiciles au Dänemark 

Holland - Nether land 
Hol land - Les Pavs-Bas 

Op bladzijde 21 van de Deense Katalog Danmark is deze waar
schuwing te lezen 

JUYALUX98IN 
LUXEMBURG 

Van 18 tot en met 21 
juni wordt in Luxemburg-
kirchberg de internatio
nale tentoonstelling voor 
postgeschiedenis en 
leugdfilatelie Juvalux 98 
gehouden. Op de expo
sitie zullen ruim tweedui
zend kaders te zien zijn. 
De tentoonstelling is op 
18, 19 en 20 juni van 10 
tot 18 uur geopend; op 
21 juni sluit de expositie 
een uur eerder. 
Op zaterdag 20 en zon
dag 21 juni wordt een 
symposium over postge
schiedenis georgani
seerd. Tien internatio
naal bekende verzame
laars uit diverse Europe
se landen zullen er lezin
gen houden. Voor Ne
derland is dat voormalig 
Bondsvoorzitter Cees 
Muys, die zal spreken 
over de postale betrek
kingen tussen Groot-Brit-
tannië en het Europese 
vasteland. Ook de toe
gang tot dit symposium is 
gratis. 

Ochopee, Florida, 34141 zo met het kleinste postkantoor ter wen 
dan toch zeker het kleinste van de Verenigde Stalen 

HET ALLERKLEINSTE 
POSTKANTOOR? 

Er zijn veel plaatsen die 
zich erop beroepen dat 
ze het kleinste postkan
toor ter wereld binnen 
hun grenzen hebben. Tot 
de kandidaten behoor
den Bill's Place in Penn
sylvania (2.18 bij 1.50 
meter, gesloten in de ja
ren '50), Cypress Gar
dens in Florida en Little 
Orleans in Maryland 
Het Groot Guinness Post-
zeqelboek houdt het op 
Ocnopee in Florida. 
LezerJ.F.B.M.H. Regout 
uit Oisterwijk levert net 
fotografisch bewijs dat er 

in Ochopee niet aan 
wordt getwijfeld dat 
'hun' Ochopee Post Oi 
ce in ieder geval het 
kleinste postkantoor in 
de Verenigde Staten is 
Het piepkleine kantoor! 
was vroeger in gebruik 
als een loodsje waarin 
rigatiebuizen voor de t( 
matenteelt werden be
waard. Toen het echte 
postkantoor van Ocho
pee in 1953 uitbranddi 
werd het schuurtje inde 
haast omgebouwd tot 
noodagentschap. Kenn 
lijk was men tevreden 
over deze oplossing, 
want het mini-kantoortj 
heeft sindsdien onafge
broken dienst gedaan. 

VERMEERBLOKJE DINGT MEE NAAR 
DUITSE VORMGEVINGSPRIJS 

Het Neder
landse 
blokje dat 
in 1996 ter 
ere van de 
Vermeer-
tentoonstel
ling in het 
Mauritshuis 
werd uitge
geven dingt 
mee naar 
de titel 
Schönste 
Marke Eu
ropas. Sa
men met 
dertien an
dere Euro
pese emis
sies is het 
Vermeer
blokje door 
het Duitse 
lostzegel 

Europas große Sammlerumfraae van de Deutec 
Briefmarken-Zeitung 13 landen doen mee 

P 
blad Deutsche Briefmar
ken-Revue gekandideerd 
voor deze eervolle titel. 
Tien losse zegels, één 
paartje en drie blokjes 
strijden om de eer Wie 

er wint wordt bepaald 
door de lezers van het 
Duitse blad, die allen e 
in vierkleurendruk uitge 
voerd stembiljet in de 
bus kregen 



:OTT EN MINKUS MAKEN RUZIE OM 
EBRUIK CATALOGUSNUMMERSYSTEEM 

i Amerikaanse uitge-
rs van postzegelcatalo-
Minkus en Scott zitten 
tear in de horen over 
t gebruik van het num-
ïrsysteem van de laat-
!. De Scott-nummering 
)rdt door verzamelaars 
de Verenigde Staten 
3m gebruikt, hetgeen 
toe leidt dat uitgevers 
n minder belangrijke 
talogi niet alleen hun 
jen nummers vermel-
n, maar er ter vergelij-
ig ook het Scott-num-
;r naast zetten, 
t laatste is wat Krause 
blications uit lola 
/isconsin) in de Krause 
inkus Catalog in de 
aktijk brengt. In de 
seste gevallen gaat een 
inkus-nummer verge-
d van een Scott-num-
r, maar er zijn ook 

gels zonder Minkus-
mmer die wel zijn 
orzien van het desbe-
iffende Scott-nummer. 
ott Publishing Co., uit-
iver van de Scott-cata-

logi, verzocht Krause op 
3 Februari van dit jaar de 
catalogus van de markt 
te halen, maar kreeg nul 
op het rekest. Een dag 
later spande Scott een 
rechtszaak aan bij het 
United States District 
Court. De beschuldiging 
luidt dat Krause onrecht
matig gebruik maakt van 
Scotts nummersysteem. 
'We beschouwen onze 
nummers als een kost
baar bezit en we willen 
er dan ook alles aan 
doen om deze investe
ring te beschermen,' al
dus Scott-uitgever Stuart 
Morrissey. 'De hoeveel
heid werk en creativiteit 
die elk jaar in het toe
kennen, herzien, bewer
ken en verwijderen van 
onze nummers stoppen is 
aanzienlijk en van groot 
belang voor de verzame
laars. We zijn bijzonder 
teleurgesteld in de wijze 
waarop Krause met ons 
eigendom omspringt.' 

MESSE ESSEN HERBERGT TWAALFDE 
INTERNATIONALE BRIEFMARKEN-MESSE 

Voor de twaalfde maal 
wordt in de Duitse stad 
Essen de Interriationale 
Briefmarken-Messe ge
houden. Op 7, 8 en 9 
mei worden in Essen 
weer vele duizenden ver
zamelaars uit Duitsland 
en de omringende lan
den verwacht. 
Meer don honderd han
delaren, veilinghuizen, 
uitgeverijen, fcabrikanten 
van fi latei istische hulp
middelen, postadmini-
straties en rilatelistische 
agenten hebben stand
ruimte gereserveerd. 
Voor vier nieuwe emis
sies van Deutsche Post 
wordt een even groot 
aantal bijzondere post
stempels ingezet. Het 
gaat om de Europaze
gels, het blok '150 jaar 
Paulskirchenverfassun^ 
en de emissies 'Vijftig 
jaar Duitse plattelands
vrouwen' en 'Milieube
scherming (kusten zee)'. 
Het feit dat de Volkswa
gen 'kever' zestig jaar 

OTORFILATELISTEN 
EER BIJEEN 

p zaterdag 18 april 
men motorliefhebbers 
gehele land die lid 
n van A^otor Filatelis-
1 Nec/er/and (MFN) bij 
caar voor de voor-
arsbijeenkomst van de 

MFN, die in Harmeien 
zal worden gehouden. 
Er staat een interessante 
veiling op het program
ma met mooi materiaal 
voor motorverzamelaars. 
Er kan ook onderling 
worden geruild. 
Alle leden, aspirantleden 
en andere belangstellen
den zijn van harte wel

kom in het gebouw van 
Harmelens Intiatief aar\ 
de Willem Alexander-
loan 1 in Harmeien. De 
bijeenkomst begint om 
13.30 uur, maar de zaal 
is al open om 13 uur. 
Voor vragen of informa
tie kunt u zich wenden tot 
N.F. Helling, telefoon 
0297-264060. 

bestaat is aanleiding 
voor een tentoonstelling 
van originele exempla
ren van dit beroemde 
autcxstje, afkomstig uit 
musea en particuliere 
collecties. Ook het vijfen

twintigjarig bestaan van 
de ArDeitsgemeinscbaft 
Zeppelin wordt gevierd: 
er is een aparte expositie 
van Zeppelinpost. 
Op 7 en 8 mei is de 
Messe Essen van 10 tot 
18 uur geopend; op de 
slotdag, 9 mei, gaan de 
deuren een uur eerder 
dicht. 

CHAOS OP DE 
ANTILLEN? 

Een ratjetoe - zo wordt 
het uitgiftebeleid van de 
posterijen op de Neder
landse Antillen gekarak
teriseerd. De kwalificatie 
komt van de redactie van 
het verenigingsbulletin 
van de Curafaose Post
zegel Vereniging CPV. 
Het blad spreekt van een 
emissieprogramma vol 
onaangename verrassin
gen, en het zet die sur
prises ook op een rijtje: 

de aangekondigde 
data van uitgifte wor
den niet aangehouden; 
bepaalde emissies zijn 
pas weken later aan 
het loket verkrijgbaar; 

- in de tweede week van 
december kwam er op
eens een onaangekon
digde serie zegels uit 
ter gelegenheid van de 
internationale postze
gel- en muntententoon-
stelling in Sjanghai; 
volgens documentatie 
van de PTT zou deze 
reeks (èn een souvenir
velletje) al op 19 no

vember zijn uitgege
ven. 

- de zogenoemde kerst
zegels (kortingzegels) 
stonden vcxar 1 deceni-
ber 1997 op het pro
gramma; op 15 decem
ber waren ze nog 
steeds niet verschenen 
(weg korting). 

Tot voor kort was niet 
duidelijk wat de oorzaak 
was van de chaotische 
toestanden die er bij de 
Antilliaanse PTT heer
sten. De redactie van het 
CPV-blad meldt nu ech
ter dat het te maken heeft 
met het feit dat het Antil
liaanse ministerie van Fi
nanciën de betalingsop
drachten voor de reke
ningen van Joh. En
schedé in Haarlem te 
laat klaar maakt. En
schedé stelt zich op het 
standpunt'geen geld, 
geen postzegels'. 
De problemen zouden nu 
tot het verleden moeten 
behoren, aldus de CPV, 
want de Antilliaanse 
posterijen zijn per 1 ja
nuari van dit jaar ver
zelfstandigd. Afwachten 
maar. 

iCTIYITEITENPROGRAMMA' PRINSES 
ANA OP ZEGELS VEREEUWIGD 

i Crown Agents, een 
n de grootste filatelisti-
ie agentschappen ter 
reld, hebben de kans 

1 aandacht te besteden 
in het overlijden van 
inses Diana uiteraard 
t laten lopen. Op 31 

aart en 4 april ver

scheen het grootste deel 
van een zogenoemde 
Omnibus Collection, ge
wijd aan de Queen of 
Hearts. Later dit jaar ver
schijnen nog enkele na
gekomen emissies. Fila-
telistisch gezien zijn zul
ke omnibusuitgiften vrij

wel nooit interessant, 
maar in het geval van de 
Diana-zegels kunnen 
thematiscKe verzame
laars er wellicht toch iets 
mee doen. Een groot 
deel van de zegels is na
melijk gewijd aan de of
ficiële bezoeken die de 
prinses heeft afgelegd. In 
de juiste volgorde ge
plaatst geven de zegels 
dus een (overigens heel 

bescheiden) beeld van 
de verplichtingen die 
aan Diana's positie ver
bonden waren. In het 
hierbij afgedrukte over
zicht staan haar bezoe
ken per jaar gerang
schikt; tussenhaakjes 
staan de namen van de 
landen die in de omni
busreeks aandacht aan 
het desbetreffende be
zoek besteden. 

De bezoeken van Diono 

/99 ; : Balmoral (Samoa), lief-
dadigheidsbol (Belize), Tid-
worth (Seychellen). 
1982: Egypte (Kiribati). 
1983: Cirencester (Kaaimanei
landen), Wales (Bermuda, St 
Helena, Belize), Polowedstrijd 
(Bahamas). 
1985: Live Aid-concert (Ascen
sion). 
;986: Ipswich (St Christoffel). 
1987: Anti-rookdog (Vanuatu) 
Ascot (Tokelou), Bute Highland 

Gomes (Tokeiau), Overstroming 
Wales (Niue). 
;98f t Australië (Samoa), Bed
fordshire (Papua & New Guinea), 
Frankrijk (Belize, Gibraltar), Le
wes (Bahamas), Notional Child
ren's Bureau (Falklondeilonden), 
Spanje (Indische-Oceoangebied), 
Tnailand (Belize). 
;989: Abu Dhabi (Tristan do Cun-
ho), Londen (Solomoneilanden, St 
Christoffel). 
/99f t Derbyshire (Samoa), Inver
ness (Tokelou), Ipswich (Brits Ant
arctica, Fiji), Japan (Niue, Tuvalu), 

Newcastle (Papua & New Guinea), 
Nigeria (Solomoneilanden), Pork-
inson-kliniek (Fiji), Stanmore (Tri
stan do Cunho), Vrouweninstituut 
(Falklondeilonden). 
/ 99 ; : Anti-rookdog (Pitcoirn, Tri
stan da Cunho), Blackpool (Zuid 
Georgië/Sandwich), Brazilië 
(Maagdeneilanden), Hull (Falk
londeilonden), Newcastle (Maag
deneilanden), Opera (St Helena), 
RAF Cronwell (Vanuatu), Somerset 
(Rji), Tetburi (Tokelou), West 
Yorkshire (Solomoneilanden). 
;992 Calcutta (Niue), Derbyshire 

(Brits Antarctica), Devon (Seychel
len), Egypte (Ascension), Indio 
(Tuvalu), Manchester (Kiriboti, 
Niue), West Mercio (Maagdenei
landen, Papuo & New Guinea). 
1991 Nepal (Seychellen), Londen 
(Bermudo, St Christoffel), Cam
bridge (Solomoneilonden), Chel
sea (Pitcoirn), Cornwall (Indische-
Oceaongebied), , Manchester (Bo-
homos), Midlands (Tristan do Cun
ho), Nepal (Brits Antarctica), Not
tingham (Seychellen, St Christof-
fel), Suffolk (Samoo), Zimbabwe 
(Indische-Oceaongebied, Kiriboti). 

1995: Opleidingsinstituut 
(Kooimoneilonaen, Pitcoirn), 
Parkinson's Disease Society 
(Gibraltar). 
199&. Hortcentrum Sydney 
(Bermuda, St Helena), Notional 
Aids Trust (Zuid Georgië/Sond-
wich), Washington (Zuid Geor
gië/Sandwich). 
7997: Angola (Kooimoneilon-
den, Namibië), Orthopedische 
werkplaats (Namibië), Polo-
wedstrijd (Vonuotü). 
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V C X N t U S A M E N S T E L L I N G H GABRIELS EN T B STEINERSPORK 

Noorwegen ti|dens de bezetting een interessant verzamelgebied en een boeiend verzamellhenna 

NOORS VERZET 
Op 9 april 1940 over
vielen de Duitse strijd
krachten het neutrale 
Noorwegen. Mede door 
het feit dat kort daarop 
ons land hetzelfde over
kwam bestaat er bij ons 

weinig kennis over de 
heldhaftige strijd die ko
ning Haalcon VII met zijn 
weinige, haastig bijeen
gegaarde, strijdkrachten 
twee maanden lang op 
het Noorse vasteland 
zou leveren. Zo'n twin

*^W«n««TC«WW 

American Philatelist van oktober aandacht voor opera 

tigduizend Noorse mili
tairen volgden hun ko
ning en kroonprins Olav 
naar Engeland, om van
daar de oorlog tegen de 
overweldigers voort te 
zetten. De ruim duizend 
Noorse koopvaardij
schepen leverden daarbij 
een belangrijke bijdrage 
aan de geallieerde oor
logsvoering. American 
Philatelist van januari jl. 
geeft in een artikel van 
Jamie Selkon een helder 
overzicht van de Noorse 
oorlogsgeschiedenis, 
waarin niet alleen de ac
tieve verzetsbeweging 
een rol speelde, maar 
ook de relatief sterke col
laboratie. De naam van 
de Noorse oudminister 
Vidkun Quisling zou 
zelfs de soortnaam voor 
landverraders worden. 
De Russische aanval op 
Finland in 1939 had 
nogal wat Noren doen 
besluiten om met de Duit
sers in de campagne te
gen de Sovjetunie mee te 
vechten. 

De jaren 19401945 
zijn ook filatelistisch 
goed te documenteren, 
met de postzegels die 
onder de Duitse bezet
ting werden uitgegeven 
(de zegel met de Vop
drukken), die voor de 

Noorse winterhulp als
ook met de zegels die na 
de bevrijding versche
nen. 

OPERA EN DE CHINESE 
MARKT 
Het oktobernummer van 
1997 van het hiervoor 
genoemde blad had een 
wat vreedzamer thema 
een uitvoerige beschou
wing over opera op post
zegels. 

Ronald L. Eisenberger, 
medicus van beroep, be
schrijft in een artikel van 
negen pagina's welke 
landen op de een of an
dere manier het thema 
'opera' op hun postze
gels hebben afgebeeld. 
Componisten, zangers 
en operagebouwen blij
ken in overvloed op post
zegels voor te komen In 
een tweede artikel, ge
schreven door Herbert 
Moore, wordt gewezen 
op een afgelopen jaar 
verschenen serie van vier 
Amerikaanse zegels met 
afbeeldingen van ope
rasterren De sopraan 
Lily Pons blijkt zelfs met 
haar naam op diverse 
poststempels voor te ko
men. 

Hetzelfde blad tenslotte 
bevat een aardig artikel 
over het filatelistisch le
ven in China. Postzegel
markten, veilingen en 
handelaren in diverse 
grote Chinese steden 
worden uitvoerig be
schreven. Met het toene
mende handels en toe
ristenverkeer naar China 
zal de belangstelling 
voor de Chinese filatelie 
in het Westen zeker toe
nemen. 

ALBANIË EN NEDERLAND 
Dichter bi| huis staat een 
ander land met nog 
steeds sterke communis
tische invloeden in de 
belangstelling. Albanië is 
vanaf net moment dat het 

land zegels kreeg, in 
1913, filatelistisch ge
zien altijd interessant g 
weest. In het bijzonder 
voor Nederland, want 
het land kreeg toen eer 
neef van koningin Wil 
heimina  de Duitse vot 
Von Wied  als soeve
rein toegewezen. Van
wege die relatie ging e 
detachement Nederlani 
se Marechaussee het 
land helpen de orde te 
herstellen De overste 
Thomson verloor daarb 
het leven en Den Haag 
kreeg er een laan, een 
plein en een monument 
met diens naam voor te 
rug. Gibbons Stamp 
Monthly van februari 
brengt een artikel over 
Albanië op postzegels 

EEN DURE GRIJZE MUS 
Verhalen over fabuleuz 
waardestijgingen van 
postzegels doen alti|d i 
ronde, maar slechts eer 
enkele keer heeft een 
verzamelaar zo'n gelut 
je. Een waardestijging 
van zo'n vijfduizend 
maal de nominale waa 
de, dat moet een recorc 
zijn De zegel wordt be 
schreven in een artikel 
dat in het eerste nummt 
van 1998 van de Deut
sche BriefmarkenZei
tung (DBZ) is opgeno
men Het gaat om een 
eenvoudig postzegeltje 
dat de Bondsrepubliek 
veertig jaar geleden uM 
gaf: blauwgrijs en met 
een nominale waarde 
van 1 pfennig Dezegd 
was echter niet zomaci 
verkrijgbaar, hij maakti 
deel uit van een vellet|e| 
van frankeerzegels in 
bijzondere samenhang 
dat was opgenomen in 
een automaatboekje 

Elk velletje bevat twee ■ 
menhangende zegels 
van 5, twee van 10, dr 
van 20 en één van 8 
pfennig (alle in het type 

■ 20^ 
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Een gezochtvellet|e, afkomstig uiteen Duits postzegelboekje dot m 1958 verscheen, de twee'grijze mi 
sen' v/erden m veertig |aar ti|d vi|Wuizend maal zoveel waard 



ïuss) en bovendien nog 
ee cijferzegels van 1 
ennia. 
ichefnoteert deze bij
indere cijferzegel (die 
herkennen is aan net 
wijkende watermerk: 
in plaats van DBP\ on

ir nummer 285X (post
s 25 mark, gestempeld 
) mark); Yvert gebruikt 
immer 102b. Bij een 
irdrukvan het velletje 
\ begin 1960 werd net 
atermerk liggend ge
aatst, terwijl onder ul
iviolet licht ook een an
r kleureffect optreedt. 
Dmplete postfrisse velle
is noteren in de Michel

italopus DM 72. 
958), respectievelijk 
M 225. 

ZEN GEEFT PLEZIER 
3t karikatuurzegels eer
ïtoon kunnen uitdruk
n wordt toegelicht in 
oorderlicht van de Stu
egroep Skandinovië. In 
it januarinummer wor
in de in 1997 uitgege
m herdenkingszegefs 
lor de vroegere premier 
nar Gerhardsen (qebo
n in 1897, overleden in 
?87) behandeld. 

■■•■■••■■■■■■•■ 

>orse zegel met een karika

ir van Einar Gerhardsen 

j was een zeer qeacht 
)liticus met een lange 
drukwekkende loop
lan, die herhaaldelijk 
dde tot politieke pren
1 en karikaturen in de 
irs. En daardoor, zo 
idt het blad, kenden de 
oren hem in de ge
lante van een milde, 
et denigrerende spot
ent het oeste. 

het decembernummer 
|.n Hermes. het blad 
in de Griekenlandver
imelaars, breekt de re
ïcteur een lans voor het 
istleggen van kennis. Er 
n veel verzamelaars 
3 van een onderdeel 
n de filatelie heel wat 
weten. Wanneer die 
itgene ze in hun mars 
ibben nu eens op 
hrift zouden stellen. 

dan snijdt het mes aan 
twee kanten. De schrijver 
verdiept zijn inzicht in de 
materie en wordt ge
dwongen tot een syste
matiscne opzet van de 
eigen verzameling. En 
niet te onderschatten: het 
levert kopij op voor de 
vereniging. Als dót geen 
winst is! 

Niet iedereen kan bogen 
op een Poolreiziger als 
vriend. Eemvizier, het 
blad van de postzegel
vereniginq Eemland in 
Soest, beeldt in het janu
arinummer een brief af 
die de schrijver in kwes
tie van zijn voor onder
zoek aan de geografi
sche Zuidpool vertoeven
de vriend mocht ontvan
gen. 

Duitse zijde van de 
grensovergang bij Win
schoten  en in het ande
re geval een brief uit 
Hannover naar Londen, 
gefrankeerd tot Rotter
dam. Het vertrekstempel 
op deze brief droeg in 
een kader Hanover met 
daaronder een letter W, 
de W van Winschoten. 

Bij het januarinummer 
van ZWP, het blad van 
de Studiegroep Zuid 
West Pacific, hoort een 
studie over de Indische 
posttarieven van 1864 
tot 1949 voor postwaar
destukken. Het is een be
langrijk stuk werk, waar 
de verzamelaars van 
NederlandsIndië lang 
naar hebben uitgezien, 
want de posttarieven in 

nu,., CulkCF ^ 

Ijk J'S iufci l" 

Post van de Pool: niet iedereen zal zulke post in zijn brievenbus aan

treffen... 

Het blad van de postze
gelclub Hoogeveen (ja
nuari) geeft een relaas 
over de in 1944 verbro
ken verbindingen tussen 
Noord en Zuid, in dit ge
val tussen Hoorn en 
Maastricht. Twee overlij
densberichten van sep
tember en november 
1944 hebben de andere 
helft van de familie nooit 
bereikt: Postverbinding 
met de plaats van be
stemming verbroken. Te
rug afzender. Dit laatste 
echter heeft zich niet vlot 
voltrokken, want de re
tourzending kwam pas 
in januari en maart 
1945 terug in Hoorn. 
Schrijnende gebeurtenis
sen: ze zijn eigenlijk 
nooit de wereld uit. 

Grenspoststempels heb
ben een eigen aantrek
kingskracht. In het janu
arinummer van Gruno
post, het blad van de fi
latelistenvereniging Gro
ningen, worden twee 
brieven getoond die zijn 
verzonden over Win
schoten, dat in het Noor
den de belangrijkste 
grensovergang was. In 
riet ene geval betreft het 
een met de hand ge
schreven plaatsnaam 
Bunde  gelegen aan de 

onze voormalige rijksde
len munten niet uit door 
overzichtelijkheid. Reik
halzend wordt nu uitge
zien naar een vervolg, 
met de brieftarieven, 
waarvoor in nog sterkere 
mate geldt dat die uiter
mate ingewikkeld zijn. 

De wonderlijke routes 
waarlangs vakantiepost 
tegenwoordig wordt ver
zonden veroorzaken ver
zamelaars veel hoofd
brekens. Twee voorbeel
den zijn vermeld in 
Newsletter, de nieuws
brief van de (Britse) 
Netherlands Philatelic 
Circle van januari. 

Kaarten uit Spanje en uit 
de Verenigde Staten met 
bestemming Engeland 
zijn voorzien van een 
stempel Portpayé Pays 
Bas met als retouradres 

P.O. Box2750 1000CT 
Amsterdam. Van particu
liere initiatieven is zeker 
in het geval van de Ame
rikaanse kaart blijkens de 
afbeelding geen sprake. 

De postzegelvereniging 
Zoetermeer keert zich in 
het januarinummer tegen 
de 'nulzegel' van PTT 
Post, die geen postzegel 
mag heten, omdat de 
gom van minne kwaliteit 
is, omdat hij niet los te 
koop is en in Groningen 
ook niet kan worden oe
steld. Het is wel een ca
deautje voor ieder die op 
de nog aan te wijzen 
dog gratis een brief gaat 
versturen, maar wat 
moet een verzamelaar 
daar nu mee aan? 

Een brievenbus aan het 
tuinhek. We kennen al
leen de werkelijk saaie 
groene buitenbussen van 
onze Post. Maar dat is 
niet overal zo. In de El
zas is een bijzonder ar
tistieke buitenbus te vin
den, een creatie van de 
bewoner die een minia
tuur van zijn eigen huis 
aan zijn tuinhek heeft 
gehangen. En die bus 
voldoet zelfs aan alle 
voorschriften! Het bericht 
komt uit de Schweizer 
BriefmarkenZeitung 
van januari. 

Hetzelfde blad geeft ook 
een berichtje over de 
verstrekking van het 

Oostenrijkse Christkindl
stempel, dat sinds 1950 
bestaat. De etiketten 
waarmee dit stempel kan 
worden betaald blijven 
onveranderd, maar de 
prijs is door een tarief
wijziging in juli 1997 
verdubbeld tot 2 Schil
ling. 
Een derde artikel dat in 
het blad de aandacht 
trekt is een verhandeling 
over de thematische Hei
matsammlung, (themati
sche stad en streekver
zameling). Het is een 
verzamelgebied dat 
vooral in Oostenrijk sterk 
in zwang is. Een moei
lijkheid is de zuivere af
bakening tegenover de 
posthistoriscn georiën
teerde stad en streekver
zomeling. Het is daar
door niet verwonderlijk 
dat, ook in dit geval, een 
Oostenrijkse auteur van 
zijn visie over deze ma
terie blijk heeft gegeven. 

Een manier om met plak
band opgeplakte zegels 
te redden heeft een 
plaatsje gevonden in het 
januarinummer van On
der de Loupe, het blad 
van de NVrV afdeling 
Almelo. Warm of heet 
water, benzine of nog 
sterkere oplosmiddelen 
helpen allemaal niet. 
Voor wie een magnetron 
bezit is er nu hoop, al
thans volgens Linn's 
Stamp Nev/s. Dit is het 
recept: een schaaltje met 

. m^ 
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Het huis hierboven stond model voor de originele brievenbus hieron
der 

water in de magnetron, 
zegels erin dompelen, 
magnetron inschakelen 
tot riet water net niet 
kookt: er ontstaan dan 
belletjes. Op dat moment 
de zegels  met pincet! 
uit het hete water halen 
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en het plakband er voor
zichtig afpellen. Het re
cept wordt overigens zon
der garantie verstrekt... 

Een stukje in het januari
nummer van Bonds-
nieuws, het officiële or
gaan van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen, noemt 
de schrijver zelf een 'hu
meurig' stukje. Hij neemt 
aanstoot aan de stort
vloed van herinnerings
zegels voor prinses Dia
na, waarop vooral de 
uitheemse, op winstbejag 
beluste postzegellanden 
zich toeleggen. Hij voor
spelt dat die zegels bin
nen afzienbare tijd niet 
veel waard zullen blijken 
te zijn, wat een negatie
ve uitwerking op de fila
telie als zodanig zou 
kunnen hebben. Daaren
boven valt nog te bezien 
of er van de belofte dat 
een deel van de boten 

aan de goede werken 
van de prinses zullen 
toevloeien wel iets te
rechtkomt. 

Net als ons land kent ook 
België zijn 'Reis om de 
wereld' per briefkaart, in 
dit geval in 86 dagen in 
het jaar 1879. Het 
Kwartaalblad voor Fila
telie uit Boom bij Ant
werpen beeldt de kaart 
of cfie op 18 juli 1879 
door een postambtenaar 
in Brussel-Noord is ver
stuurd. De kaart heeft op 
de adreszijde een in het 
Frans en het Engels ge
steld verzoek aan de 
kantoren Brindisi, Alexan
dria, Singapore, Yoko-
hame, San Francisco en 
New York om de kaart 
aan de achterzijde te 
stempelen en zo snel mo
gelijk door te sturen. Alle 
genoemde kantoren heb
ben aan het verzoek vol
daan, New York als laat

ste op 28 september, 
waarna de kaart op 11 
oktober 1879, 86 dagen 
na het verzenden weer in 
Brussel-Noord terug
kwam. 

Toen Argentinië in 1910 
hondercTjaar onafhanke
lijkheid herdacht werd 
een recordpoging onder
nomen om het wereldre
cord vliegen over water 
te behalen. De Italiaanse 
vliegenier Bartolomea 
Cattóneo slaagde er in
derdaad in over te steken 
van Buenos Aires naar 
Colonia, een afstand van 
46 kilometer boven de ri
vier Rio de la Plata. Hij 
verbeterde daarmee het 
record van zijn leermees
ter Blériot, die eerder het 
Kanaal had bedwongen. 
Dezelfde Cattóneo ver
voerde twee jaar later, in 
1912, al post tussen Ar
gentinië en Montevideo 
in Uruguay. 

Brief met de perfin LA {Lloyd Austhaco), door de Lloyd op 5 maart 
1908 uit Triest verzonden naar Suva (Fiji) 

In Perfinpost van febru
ari krijgen de van firma
perforatie voorziene ze-
eels van de Oostenrijkse 

oyd een mooi over
zicht. Deze Lloyd, met 
zetel in Triest, speelde in 
de vorige eeuw een heel 
belangrijke rol in het 
scheepvaart- en postver-
keer tussen Europa en de 
Levant, via de Adriati-
sche en de Middellandse 
Zee. 

Het vervoer van de post 
door deze maatschappi 
levert een fraai stukje 
postgeschiedenis op en 
heeft buitendien het on
verwachte effect dat de 
zegelperforaties (LA vat 
Lloyd Austriaca, later 1.7 
van Lloyd Triestino) ook 
in zegels van andere lai 
den dan Oostenrijk kun 
nen voorkomen. 

^ FILATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 

P o s t z e g e l s in luxe kwal i te i t , 
post f r is of g e s t e m p e l d (geen fdc 's ) . 

Pri jsl i jst gra t is o p a a n v r a a g . 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180-621428 

TELEFOON 19.00-22.30 EN IN HET WEEKEND: 0180-619743 GEEN WINKEL 

Postzegelveiling JJ . de Bruin 
organiseert regelmatig postzegelveilingen in 
de Magneet te Bilthoven 

Nadere informatie en gratis catalogus: 
J.J. de Bruin veilingen, W. van Mechelenstr. 15, 
3817 BB Amersfoort. Tel. 033-4632342. Fax 033-4635063. 

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. 
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i /ERZAMELGEBIED 
HIEDERLAIUD SAMENSTELL ING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 

POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

RIE HERDENKINGSZEGELS VAN 80 CENT 
P 17 MAART UITGEKOMEN 

p 17 maart verschenen 
ie zegels ven 80 cent, 
ïwijd aan diverse her-
snkingen. Het gaat om 
j 350ste verjaardag 
in de Vrede van Mun-
3r(1648), omhet lSO-
rig bestaan van de 
rondwet van 1848 en 
n het gouden jubileum 
in de Universele Ver
dring van de Rechten 
in de Mens. 
3 drie aan deze onder
erpen opgedragen ze-
;ls - alle ontworpen 
x>r Klaas van der Veen 
t Amsterdam - zitten 
aast elkaar in de loket-
ïllen. Zo'n vel beslaat 
aarom geen honderd 

zegels (tien maal tien), 
maar negentig (tien rijen 
van negen zegels). De 
zegels kunnen worden 
onderscheiden naar hun 
hoofdkleur. De 'bruine' 
zegel is gewijd aan de 
Vrede van Munster en 
draagt de in magenta 
gedrukte tekst c/e tirannie 
verdrijven. De 'groene' 
zegel is opgedragen aan 
de Grondwet van 1848 
en heeft een in cyaan-
blauw gedrukte tekst de 
burger en de staat. De 
'paarse' zegel tenslotte is 
gewijd aan 50 jaar 
Rechten van de Mens en 
is voorzien van de in 
geel gedrukte tekst kost-

Herdenkingen 

Vrede van Munster, Grondwet 
en Rechten van de Mens 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat en rasterhoek 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindeling 
Loketvellen per drukvel 
Telcijfers 
Telcijfers links/rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 

Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten/nalichten beeldzijde 
Oplichten/nalichten gomzijde 
Gomtype/fabrikant 

Perforatie: 
Formaat zegels 
Soort perforatie 
Perforatie klassiek 
Perforatie decimaal 
Tanden hor/ver 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Ordernummer PTT Post 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaartieid 
Geldigheid 

17-03-1998 

driemaal 80 cent 
In samenhang 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.120 45° 
2.120 15° 
3. 120 60° 
4. 120 75° 

9x10* 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
990400 
82-83 
17 maart 1998 
85-86 
L1111R1111 
L1112R1112 
90 

Harrison 
HSe 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c / Harrison 

36,0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 123/4 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
05-02-1998 
2474 

3 X 6.33 miljoen zegels 
tot 1 april 1999 
onbepaald 
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L 1 

1 1 

baar en kwetsbaar. 
De bruine zegel toont 
een detail van een schil
derij van Bartholomeus 
van der Helst, de gjroene 
laat het standbeeld van 
Thorbecke in Amsterdam 
zien en op de paarse 
zien we een kind op een 
schommel bij een asiel
zoekerscentrum. 
De in de tabel vermelde 

bijzonderheden hebben 
betrekking op de zegels 
zoals ze aan de loketten 
zijn verschenen. Onder
zoek van het materiaal 
dat in het PTT Museum 
beschikbaar is levert de 
volgende gegevens op. 
Er staan paskruizen bo
ven de zegels 1 en 8 /9 
van het bovenvel (=rech-
tervel) en onder de ze

gels 82 en 8 9 / 9 0 van 
netondervel (=linkervel). 
Ver boven zegel 7 staan 
in het zwart enkele krab
bels IRob) en ver onder 
zegel 99 zien we een 
zwarte verticale streep. 
Op de linkervelrand 
staat één Brunner-balk; 
deze balk is op de 
schoongesneden loket
vellen niet meer te zien. 

NIEUWE BEATRIX 
'INVERSIE':!.SOG 

Op 17 maart verschenen 
niet alleen gelegenheids-
zegels: er kwam ook een 
nieuwe langlopende ze
gel aan de loketten. Het 
gaat om de waarde 
T.50G in het type Beatrix 
'inversie'. De nieuwe ze
gel heeft een groenblau-
we kleur, ofwel turkoois. 
De lay-out van de druk-
vellen wijkt niet af van 
die van eerdere waarden 
in deze serie. 
Uit de tabel blijkt dat de 
'gemeenschappelijke' ci
linder (dat is de cilinder 
die bij alle waarden voor 
het vaste deel van de ze-
geltekening wordt ge
bruikt) nummer 6 heeft. 
V/e treffen deze cilinder 
ook aan bij recente druk
ken van de zegels van 
1.30G, 1.600 en 5 0 . 
Op het modelvel van de 
zegel van 1.500 staat 
op de linkerrand van het 
linkervel de tekst 02-FEB-
98 2278/000003375 
en op de rechterrand van 
het rechtervel 02-FEB-98 
2278/000003388. 
Deze vel-volgnummers 
zijn met de basis naar 
rechts op de vel rand 
aangebracht. Op het
zelfde modelvel is het 
oorspronkelijk aange
brachte artikelnummer 
J 00? 6 7 doorgekrast. 

Beatrixzegel 1.50G 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Aantal punten hor./ver. en 
hoek lijnen met horizon 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindeling 
Loketvellen per drukvel 
Telcijfers 
Telcijfers links/rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten/nalichten beeldzijde 
Oplichten/nalichten gomzijde 
Gomtype/fabrikant 

Perforatie: 
Formaat zegels 
Soort perforatie 
Perforatie klassiek 
Perforatie decimaal 
Tanden hor/ver 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Ordernummer PTT Post 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaarheid 
Geldigheid 

17-03-1998 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

1. turkoois (licht 
2. turkoois (donker) 
1.12/15 -45/45° 
2. 7/10 -30/30° 

10x20 
2 
turkoois (donker) 
I t o t l O / I O t o t l 
983101 
60 
17 maart 1998 
n.v.t. 
UR16 
200 

Harrison 
HS3 1630/7% 
fosf. rasterdiepdrukpapier 
1 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c/Harrison 

21.0x25.0 mm 
scheerperforaat 

d/d/d/O 

2februari1998 
2278 

5.45 miljoen 
onbepaald 
onbepaald 
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Op de (niet voor occoord 
getekende) modelvellen 
van een dag later staat 
het verbeterde artikel
nummer: 9 8 3 / 0 / . De 
drukdatum is 03FEB98, 
meteen gevolgd door het 
ordernummer 2278, een 
schuine streep en tenslot
te het velvolgnummer, 
voorafgegaan door vijf 
voorloopnullen: 
6927 (L) 6928 (R) 
6988 (R) 6989 (L) 
7098 (R)' 7099 (L)* 
7308 (R)'* 7309 (L)** 
7568 (R)'** 7569 (L ) * " 
• : ongetancd 

; stadiumvel L/R 6 
• " : stadiumvel L/R 1 

Zoals uit de tabel blijkt is 
scheerperforaat toege
past; aan de gomzijde 
van de zegels zijn naar 
beneden gerichte papier
restjes te zien. 

I 1 L 6 

.If.''' ; i  : 
NEDERLAND • 

R 1 R 6 

Huwelijkszegel 
Druif van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek/drukpers 
Drukrictiting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren, aantal 
punten hor./ver. en 
hoek van het raster met 
de denkbeeldige horizon 
Idem, achterzijde 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder zegel 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder zegel 
Drukvormnummers 

Drukvormnrs onder zegel 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeidzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtypen 
Aangebracht door 

Perforatie: 
Blokjesformaat 
Soort perforatie 
Perforatiemaat (klassiek) 
Perforatiemaat (decimaal) 
Aantal tanden hor./ver. 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Ordernummer PTT Post 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

17031998 

JESP 
rasterdiepdruk/Goebel 
B(oven) 

1. zwart 12/15 40° 
2. magenta 7/10 30° 
3. geel 8/ 7 45° 
4. cyaanblauw 10/6.5 60° 
1. zwart 12/15 40° 

16(4x4) 
980561 
10 
17 maart 1998 
8 
L1A1A1A1A L1B1B1B1B 
R1A1A1A1A R1B1B1B1B 
9 

Harrison & Sons 
HS3 1630/7% 
nietfosforescent 
rasterdiepdrukpapier 
1 
onbekend 
45/45 
nee/nee 
nee/nee 
D2c/zelfklevende laag 
Harrison 

108.0x150.0 mm 
pseudo (slitvorm) 
13V4;13V4 
13.33:13.33 
20/20 

ongeperforeerd (geen slit) 
12 februari 1998 
2318 

2.65 miljoen velletjes 
onbepaald 
onbepaald 
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OUDERENPOSTZEGELS DITMAAL IN HET 
TEKEN VAN'OUDEREN EN ZORG' 

De Ouderenpostzegels 
verschijninjgsdatum 21 
april  hebben ditmaal 
als thema 'Ouderen en 
zorg'. De emissie omvat 
drie zegels van 80+40 
cent en een blokje met 
daarin zes zegels. 
Afbeelding en tekst van 
de zegels zijn als volgt: 
een Converseschoen en 
Wilt u ziften, ik kan 
staan; een boodschap
penlijstje en ileeft u nog 
wat nodig; een snoepje 

„ en Veel liefs van oni)a. 
^ Foto's van de zegels 
 vindt u elders in dit num
■ mer, bij het artikel over 
= 'Ouderen en zorg' door 
i de heer D. Veenstra. Het 
— 'echte' zegelmateriaal 
^ beelden we in het mei
2 nummer voor u af. 
= Het ontwerp van de Ou

derenzegefs is van 
^ C | Dietwee Ontwerpers uit 

In de tabellen, die in ver

band met de beperkte 
plaatsruimte in riet vol

gende nummer zullen 

worden opgenomen, zijn 
de bijzonderheden ver
meld van de zegels en 
blokjes zoals ze aan de 
loketten komen. Bestude
ring van het materiaal in 
het PTTmuseum levert 
nog het volgende op. 

Velzegels 
Er staan paskruizen bo
ven de zegels 1 en 10 
van het bovenvel (=rech
tervel) en onder de ze
gels 91 en 100 van het 
ondervel (=linkervel). Ver 
boven zegel 9 staan in 
het zwart wat krabbels: 
Rob/Rein ('schoen'), Rob 
('boodschappenlijstje') 
en Jos ('snoepje'). Ver 
onder zegel 99 zien we 
een zwarte verticale 
streep. Mocht u er tot 
dusver aan getwijfeld 
hebben of het bij deze 
vermeldingen om voor
namen ging dan is dat 
nu wel auidelijk. Voor de 
goede orde: ik heb tij
dens het drukken niet 
aan de pers gestaan! 

Op de linkervelrand 
staat één Brunnerbalk, 
die op de schoongesne
den loketvellen niet meer 
te zien is. 
De kleuren zijn zo ge
mengd dot lijkt alsof ex
tra drukvormen zijn ge
bruikt, maar dat is niet 
zo. oker is opgebouwd 
uit geel en magenta, net 
als rood. Voorl iet paars 
is rood en cyaanblauw 
gebruikt. Zwart komt bui
ten de velranden bijna 
niet voor, alleen nog in 
de 'schoen' en in het 
'snoepje'. Het zwart bij 
het 'boodschappenlijstje' 
vinden we slechts op en
kele plekken in de perfo
ratiegaten; er is bijna 
een microscoop voor no
dig om het te zien. 

Blokjes 
Aan de bovenkant van 
het blokje, boven elke 
kolom, staat een in zwart 
gedrukte tekst: Zorgen 
door ouderen zorgen 
voor ouderen. Zorgen 
voor ouderen zorgen om 
ouderen en Zorgen om 
ouderen zorgen door ou
deren. De zes zegels zijn 

'TIEN VOOR HET HUWELIJK': TIEN 
ZELFKLEVENDE ZEGELS VAN 80 CENT 

Op 17 maart werd een 
blokje met tien zelfkle
vende zegels gelanceerd 
(drie maal drie plus één 
losse). Op de zegel (ont
werp: /V\arinka Reuten, 
Amsterdam, foto: Amke 
de Kieviet, Amsterdam), 
zien we een bruidspaar 
in innige omhelzing. 
Het wordt tijd dat PTT 
Post de term Tien voor... 
laat registreren. Want 
we kunnen dit of anders 
volgend jaar vast nog 
wefmeer verwachten, 
zoals Tien voor het kind 
(bij de Kinderzegels) of 
Tien voor oma en opa 
(bij de Ouderenzegels). 
Op de achterzijde van 
het huwelijksze
gelblokje staat een 
aantal handige 
tips en instructies. 
In de linkerboven
hoek van het blok
je is het bekende 
PTT Postlogo in 
rood (magenta i
geel) geplaatst. 
Daarnaast staat 
de in zwart ge
drukte tekst Tien 
voor bet huwelijk. 
De eerste zegel 
staat rechts van 
die tekst, de overi
ge negen (driem
aal drie) vinden 
we eronder. 
Op de zegels is een L
vormige fosforbalk aan
gebracht. 

Uit de tabel blijkt dat er
als we van de drukvorm
nummers uitgaan  vier 
verschillende versies ver
krijgbaar zijn. 
Op net modelvel in het 
PTTmuseum zien we 

naast de blokken 9 en 
13 eerst drie in magenh 
gedrukte blokj^es; doorn 
een reeks drienoekjes ir 
magenta, geel, magenti 
cyaanblauw, magenta, 
zwart en tweemaal ma
genta (van boven naar 
beneden), gevolgd dooi 
een schuine balk in ma
genta. Op de rechter
rand, naast de blokken 
en 8, zien we dezelfde 
reeks figuren, maar nu 
180 graden gedraaid 
ten opzichte van het mie 
delpunt van het drukvel. 
In de vier hoeken zijn 
paskruizen oangebrach 
Op de achterkant staan 
naast de blokken 9 en 

Tien 
voor het huwelijk 

13 eerst drie zwarte 
blokken en daaronder 
twee zwarte driehoekje: 
gevolgd door een schui 
ne zwarte balk. Naast c 
blokken 4 en 8, maar 
dan 180 graden ge
draaid, zien we dezelfc 
figuren. Er staan zwartei 
paskruizen in de hoeke* 

in twee rijen van drie ge
plaatst: boodschappen
lijstje, snoepje, schoen; 
schoen, boodschappen
lijstje, snoepje. 
Óp het drukvel vinden 
we op de linker, boven, 
onder en rechterrand 
tussen de blokken snijlij
nen. In de vier hoeken 
staan twee haaks op el
kaar geplaatste snijlij
nen. Op alle randen, 
halverwege de blokken, 
zien we paskruizen en 
cirkels. Er staat één Brun
nerbalk onderaan. 
Krabbels zien we ver 
links van blok 1 (Rob) en 
eris een horizontale lijn 
is ver rechts naast blok 4. 
Op de bovenvelrand van 
het drukvel, kopstaond 
boven elke kolom blok
ken, zien we het restant 

van een in zwart gedrult 
te tekst 77000 PTT Ne
derland Zomerzegels, 
gevolgd door de woor1 
den zwart en cyaan in j 
de corresponderende 
kleuren. Op de onderve 
rand, kopstaond onder 
de Brunnerbalk, staat 
magenta en geel, ook ir 
de bijbehorende kleurei 
Net als vorig jaar is er 
bij de Ouderenzegels 
van dit jaar geen verscf 
te zien tussen de velze
gels en de zegels uit 
blokjes. Drukprocédé ei 
tanding zijn exact aan 
elkaar gelijk. Wel biedt 
het verschil in papierrici 
ting de mogelijkheid on̂  
aan de hand van losse 
zegels na te gaan of ze 
uitloketvellen, danwei i 
blokjes afkomstig zijn. 



1919 R i e t d i j k 1998 
Onze grote voorjaarsveiling 

wordt gehouden op 
27, 28 en 29 april 

I het Europa Hotel te Scheveningen 

u komt 

ook? 
HET IS EEN ZEER OMVANGRIJKE EN IMPORTANTE VEILING. 
EEN ZEER GROOT EN GEVARIEERD AANBOD VAN RUIM 4.300 KAVELS ZAL ONDER DE HAMER 
KOMEN. 
* Een keur van losse zegels en series van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, alsmede Buitenland, 

waarbij veel West-Europa. 
Een sehitterende afdeling kleinrond-, punt- en andere stempels. 
Zeldzaamheden posthistorie, waarbij een brief met mengfrankering 10 et. 1852 en 10 et. 1864 en een 
telegram met 5 et. hangend haar. 
Diverse kleine en grotere (winkel)voorraden. 
Uitgebreide en kostbare eolleeties die als objeet worden aangeboden van o.a. Australië, Duitsland, 
Griekenland, Poststukken, Nederland, ete. 
Ruim 1600 eolleeties in albums, partijen en restanten. 
Ruim 600 kavels in dozen. 

WIJ DURVEN BIJNA TE GARANDEREN DAT U IETS VAN UW GADING ZULT VINDEN. 
DE VEILINGCATALOGUS IS TIJDENS DE KIJKDAGEN GRATIS TE VERKRIJGEN OP ONS 

KANTOOR, NOORDEINDE 4 1 , DEN HAAG. 
U KUNT DEZE OOK TELEFONISCH BESTELLEN 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 . 

U ONTVANGT DAN EEN CATALOGUS EN EEN ACCEPTGIRO VAN 
ƒ 5 , - I.V.M. PORTOKOSTEN. 

BIJ GEBLEKEN BELANGSTELUNG WORDT TOEZENDING GRATIS VOORTGEZET. 
Attentie: Extra kijkdagen i.v.m. enorme omvang veiling! 

SCH 
ma. 
di. 
WO. 

do. 
di. 
WO. 

do. 
vr 

EMA KIJKDAGEN: 
06-04 
07-04 
08-04 
09-04 
14-04 
15-04 
16-04 
17-04 

10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 

ma. 
di. 
WO 

do 
vr. 
za. 
zo. 

20-04 
21-04 
22-04 
23-04 
24-04 
25-04 
26-04 

10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-16 u. 
10-16 u. 

Tot ziens op de kijk- en veilingdagen. 
* De grote najaarsveiling is thans volop in 

bewerking. 
* U kunt hiervoor dagelijks materiaal 

inbrengen, ook tijdens de kijkdagen. 
* Een hoog renteloos voorschot behoort tot 

de mogelijkheden. 
* Gratis taxatie van de te verwaehten 

veilingopbrengst. 

Bel vrijblijvend voor informatie en advies 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 
Vanaf heden kunt u tevens materiaal inbrengen voor de volgende veiling, ook tijdens 

de kijk- en veilingdagen. Bel ons gerust voor een gratis taxatie! 
Wij zijn er immers, nu al bijna 80 jaar, voor ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

E-Mail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 
Internet: http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 

7 9 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

Londen 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions
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HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAGVAN9 17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 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 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GIBRALTAR 

54,

27,

32,

7,

133,

49,

205,

162,

102,

71,

20,

34,

98,

195,

211,

34,

81,

134,

237

120,

GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE ® 
IERLAND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENST 
LITAUEN 
LUXEMBURG 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NW ZEELAND 
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 
TJECHIE 
VATICAAN 
IJSU\ND 
ZWEDEN 
ld BOEKJES 
ZWITSERLAND 
UNO Geneve 
UNO New York 
UNO Wenen 
VER EUROPA 
ld MEELOPERS 

69,

45,

152,

152,

125,

59,

27,

91,

194,

49,

93,

108,

169,

214,

93,

39,

45,

43,

261,

54,

BESTELPREMIEbijbestelling van tenminste 60

W A T E R M E R K Z O E K E R 
MoreleyBright INSTATECTOR van 6 9  voor 4 9 , 5 0 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

Kompleet 375,— 445,— 

FDC 

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

KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

OOSTEUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle trankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse senes en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuvrtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

® 
54
61 -
60
73
65
66
50
73
69
61

70/79 775,- 625,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

75
55
71 
69
60
78
81 
83
61 
63

61 
44
54
57
45
59
61 
61 
46
48

80/89 685.- 525.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 
2 2 4 

91 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 

51 
224

9 1 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 

KOLLEKTIE 
1970 Vm 1996 
postfris 2115,

gestempeld 1790,

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

** 
65
75
102
75
72

217
82
128
317
166

© 
35
32
55
54
49
195
47
94
274
132

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

211 
132
205
130
193
149
285
107
220

39

181
102
149
99

164
124
256

92
210

32

80/89 1625. 1375.

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2 9 S 0 , 

gestempeld 2 3 5 0 , 

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

J  549,

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** ® 
177 89
201 138
245  236 
127 67
426  462 
197 108
149
127
159
116

79
65
77
68

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
64
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 

4 3 
4 7 
74
4 7 
4 9 
35 
8 0 
71 
6 4 
4 2 

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
2 6 
3 9 
52 
2 9 
3 7 
51 

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 2260,

gestempeld 1335,

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

8 8 
8 3 

111 
8 8 
9 9 
71 

149
149
129
9 0 

4 1 
6 1 
46
56
36
49
84
74
51 

70/79 102S, 525,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81 
95
64
63
69

109
98

49
46
46
55
38
38
45
60
58

80/89 849,- 519.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100 
35 
97 
93 
45 
89 

149 

4 7 
 3 5 

6 5 
 5 0 

3 9 
 8 9 
 149

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 4275,

gestempeld 2525,

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

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

42 — 
4 20 
9 50 

17 50 
17 50 
31 50 
22 76 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 86 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 96 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
10 — 
9 50 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS 385, GESTEMPELD 318,

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

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

Aantal prijs 
9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
16 

69,
52,
58,
42,
48,
5 2 
5 9 
48,
4 7 
53,
83,
84,

100,
90,
94,

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

164 stuks ƒ 950, -

AUTOMAATBOEKJE! 
15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 
15 — 

6b 210 — 
6c 65 — 
6d 65 — 
6e 12 — 
6eF 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
3a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 60 
8aF 22 50 
8bF 37 60 
8cF105 — 
9a 33 75 
9b 245 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130-
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 60 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
11aF 3 4 -
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
26a 

4 50 
6 25 
7 50 
3 76 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 26 
6 26 
5 25 
6 26 
5 25 
5 26 

26a 6 7 
27a 5 2-
27b 
28 
29 
30 
31 
32 

6 -
52 
9 4( 
9 4( 

13 2; 
12 7; 

33a 5 2; 
33b 5 2! 
34a 5 2; 
35 14 5( 
36 112; 
37 30-
38 13 2; 
39 112; 
40 112; 
41 112; 
42a 15-
43a 6 2; 
43b 6 2; 
43c 5 2; 
43d 
44a 
44b 6 -
45 13 2; 
46 13 2; 
47a 6 2; 
47b 5 -
48 13 2' 
49 13 2; 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAC 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,-

K E R S T B O E K J E en 
K E R S T V E L L E T J E S 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

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

KOLLEKTIE 
10 stuks 210 , -

AUTOMAATSTROKEr 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

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 ! 

VATICAAN postfris ISRAEL postfns/full-tai 
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-
85-
76-
78-
89-
83-

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 l 
Wij leveren alle nieuwe uitgif ten van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inl ichtingen 



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

OVERZEE 

a

NVPH 
• • 

3, 
9 
7, 
4 , 
5 , 

56,

10,

10,

49,

14,

16,

13,

47,

22,

41,

49,

265,

56,

99,

80,

108,

79,

Z o n n e b l o e m 

• • 
1 4 , 

8 , 

5 , 

6 , 

1 1 , 

1 0 , 

7 , 

9 , 

8 , 

1 4 , 

17,

1 3 

16,

15,

152,

82,

50,

41,

38,

76,

490,

99,

105,

107,

110,

183,

• • 
63,
38,
14,
10,
17,

39,

76,

94,

25,

211,

575,

283,

165,

146,

274,

127,

213,

288,

103,

104,

336,

1998,

311 

937

323,

371,

66,

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,

EUROPA 

Y v e r t 

• • 
99,

90,

60,

60,

37,

950,

32,

32,

64,

90,

1475,

50,

35,

57,

40,

59,

90,

51,

48,

56,

61,

530,

119,

62,

99,

92,

Y v e r t 

• • 
22,

11,

17,

18,

15,

12,

11,

16,

21,

9,

145,

25,

20,

21,

36,

64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,

3 1 

37,

57

56,

Y v e r t 

• • 
2 0 

6,

56,

40,

47,

32,

61,

103,

16,

43,

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
7 0 
33,
42, 
62,

465,

70,
95,
95,

112,
103,

^ 
^ 

Michel 
• • 

14,

20,

15,

15,

16,

15,
17,
17,
20,
19,

165,

18,
18,
2 1 , 
24,
30,

29,

30,

28,

30,

36,

259,

35,
37,
38,
40,
41 , 

Michel 
• • 

27,

26,

19,

17,

24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
3 1 , 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

Michel 
• • 

88, 
3 1 , 
72 , 
19,
18,

18,

25,

20,

20,

19,

325,

23 , 
23 , 
3 1 , 
44 , 

158,

22,

50,

37,

32,

36,

445,

38,

46,

44,

52,

42,

JAARGANGEN, SERIES 
EN LOSSE WAARDEN 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
Z O N N E B L O E M  I V I I C H E L  E U R O C Ä T , 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

** 
23,

1 1 

12,

36,

9,

® 
19,
14,
17,
45,

11,

57,
9,

20,
29,
45,

25,
11,
26,
20,
27,

245, 210,

86

82,

67,

56,

75,

54,

60,

45,

36,

38,

54,

74,

84,

66,

62,

33,
42,
50,
44,
34,

9, 430,

6 6 

138,

95,

96,

104,

33,

71,

46,

56,

58,

BERUJN 

Mchel 

** 
22,

10,

1,

20,

13,

44,

10,

1,

22,

13,

42,

12,

25,
3 0 

42,
14,
11,
26,
26,

179, 205,

42,

38,

26,

90,

36,

31,

23,

49,

23,
66,
65,
6 1 , 
44,

20,

63,

48,

66,

38,

519, 459,

45,

112,

62,

79,

66,

38

94,

52,

66,

61,

D D R 

Michel 

* ♦ ® 
96, 96,

111,  209,
80, 104,

230, 200,

73, 49,

72,
73,

6 2 
9 4 

57,
53,
6 1 , 
52,
8 3 

950, 950,

55,

54,

56,

63,

56,

5 1 , 
54,
42,
56,
49,

61,

64,

78,

68,

80,

55,

57,

79,

53,

66,

D 2 5 J — 5 6 5 T ~ 

113

1 1 1 

117

103,

83,

88,
93,
97,
7 1 

Jnr 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
5e/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 

* ♦ 
6 1 1 

165

1 7 

18

304

1095,

6 8 

6 0 

5 8 

4 5 

5 5 

5 8 

9 8 

8 2 

605,

3 5 8 

1 0 5 

1 5 6 

1 4 9 

1 2 5 

1 6 2 

1 4 7 

1 1 2 

107 

1475,

132
196
283
232
276
287
259
286
316
245

© 
96

80

12

10

214

405,

60 

265

73

108

115

94 

145

127

92 

111
159
207
176
209
224
213
229
254
208

134,

248,

1 5 
2 3 
3 2 
14 

101
3 3 
5 2 
3 2 
5 6 
5 6 

405,

4 0 

4 8 

1 1 4 

4 3 

9 0 

1 0 9 

9 6 

1 6 2 

105
9 6 

196,

308,

6 4 
79,
7 0 
94,
8 0 

118,
131,
108,
1 0 9 

57,

108,

554,

537,

162 

243,

200,

181,

220,

161

117,
65,
80,
7 7 

185

56,

48,

57,

32,

46,

85,

71, 
192,
162,
153

43,

43,

46,

45,

4 6 

4 1 , 
42 , 
50 , 
46 , 
5 6 

52,

62,

49,

55,

55,

108,

108,

135,

168,

165,

55,

56,

72,

84,

106,

73,

151,

124,

197,

109,

67,

233,

186,

315,

99,

93,
69,
79,
8 1 , 

106,

82,
6 3 
69,
84,
95,

81/90 2460, 1950, 675,

795, 1145, 3375, 1915, 975, 455, 1125, 405, 430, 485 ,  1139. 629, 995, 1195, 945, 820,

107,
99,
77,

109,
75,

107,

122,

122,

180,

186,

182,

172,

102,

134,

136

118,

118,

267

165,

181,

218,

198,

195,

157,

69

8 8 
82,

117,
124,

137,

45,

47,

46,

53,

65,

58,

133,
156,
199,
189,
1 1 3 
1 3 9 

50,

52,

49,

62,

69

84

53,
53,
65,
65,

48,

59,

66,

69,

99,

9 8 

292,

275,

201,

186,

150,

1 6 1 

176,

170,

125,

124,

107,

129,

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

273
6 0 1 
2 9 1 
276
199
229

237

472

265

263

196

219

320
182
4 1 
4 6 

170
139

56/96 7225, 5450, 2025,

VOORLOPERS 

i 1665, 2620, 6675, 4379, 3510, 1200, 2850, 1175, 1350, 1675, 3300, 2075, 1675, 1825, 2490, 2300,

** 
2 6 9 

1 2 7 

9 6 

3 2 

1 8 

1 4 

2 6 

1 6 

1 2 

12,

2 1 

3 8 

279,

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

6 2 

6 8 

3 9 

6 3 

4 8 

4 6 

459,

8 6 

1 0 0 

8 6 

9 2 

7 6 

a 
< 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

11 
1 0 

245, 

1 3 

9 

1 0 

2 3 

3 0 

3 3 

VERENIGDE NATIES 

O 
UI O 

CC 

< 

2 2 0 

8 5 

5 

295, 13 , 

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

3 9 

2 0 

1 4 

3 6 

9 

3 6 , 

1 4 

2 4 

4 6 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

6,
9 

1 0 
2 3 
1 0 
11 
1 3 
1 9 

335 ,  185,  139,  115,

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
5 0 
5 3 
51 

4 2 
3 5 
46,
4 6 
7 3 
6 2 
6 6 
6 5 
4 7 
6 5 

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

2 2 

2 4 

28,

69,

47,

60,

3 8 

4 6 

3 2 

2 5 

495 510 ,  405 ,  370 . 

6 3 
6 6 
7 8 
9 4 

125
114

6 3 
108

6 2 
117

9 5 
116

3 8 

5 5 

4 8 

6 0 

6 4 

8 0 

4 2 

3 1 

2 9 

2 1 

3 8 

2 2 

O 

* ♦ 
2 7 

15,
16,
1 2 
1 2 
1 7 
21 
16 
14
1 7 
1 4 

149,

11 
12
1 5 
2 9 
2 0 
4 1 
30 
30 
2 3 
3 9 

245,

4 3 
44,
4 7 
3 5 
4 8 
3 9 

N E D E R L A N D E E R S T E  D A G  E N V E L O P P E N 
983 
984 
985 
986 
987 

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,

K O M P L E E T 1 9 8 3 t / m 1 9 9 7 995,

5,
17

22,

10 
9 

1 7 
3 0 
2 7 
3 9 
2 7 
26,
2 0 
3 4 

A l l e l o s s e n u m m e r s v a n a f n r . 1 z i j n l e v e r b a a r 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ 0,72 p gulden 
BELGIË ƒ 3,50 p i 00 Fr 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
BUND ƒ 0,80 p Mark 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL 

ƒ 1,85 p E 
/1,15p$ 
/0,60pgld 
ƒ 0,85 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

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

♦♦ 
240

3 9 

2 5 

450

165

96

166

1250

149

3 9 

575 

350 

240 

1 8 

165

4 5 

9,

1 3 

245 

4 1 

6 6 

1 8 

9 5 

® 
63

38

19

445

129

79

60

1250

22

se

l l 

195

33

10

110

6

AANBIEDING V O O R L O P E R S 
Nr 1/86 kompleet 4395 2625

235,

4 9 
4 8 
3 6 
5 0 
3 6 

510, 

B E S T E L L E N P E R P O S T : 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerfstraat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 0252 524352 
of 0252 516510 

FAX 0252 515422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere pnjzeni 
l x 5/9x 10/24X 
29,50 28, 27,

39,50 38, 37,

■H25X 
2 6 , 

3 6 , 

NEDERLAND geen portokosten echter bestellingen minder dan ƒ 60 , -
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5,50 per zending Bestellingen 
Albunns, 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 gew/enst, 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: 

V R I J B L I J V E N D E A A N B I E D I N G 
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Rotterdammer P. Erwich (64) kreeg het verzamelen als het 

ware met de paplepel ingegoten. Als zoon van een serieus 

filatelist begon de exdirecteur van een 

scheepvaartmaatschappij er op z'n zesde jaar aan. Om tot op 

de dag van vandaag ermee door te goon. 

DOOR DOMALO D E N V E R R E 

ve biografische gegevens 
ook alle ooit verschenen 
Nederlandse Wilhelmi
nazegels een plaatsje 
kunnen vinden. Zo'n al
bum  een postzegelbiogra
fie eigenlijk  wilde hij in 
een oplage van 250 
exemplaren laten druk
ken en het als een soort 
cadeautje aan de Neder
landse Hart Stichting 
aanbieden. Maar een 

Dan komt er een dag dat Ne
derland en de Overzeese Ge
biedsdelen bijna compleet in 
de kluis liggen en zich, althans 
bij de hoofdpersoon van dit 
verhaal, het gevoel opdringt 
iets creatiefs te willen doen met 
de hobby. Het 'postzegelen' 
schonk hem in de afgelopen 
halve eeuw zóveel vreugde dat 
hij iets wilde terug doen. 
En dan  het leven is onvoor
spelbaar  krijgt hij, zoals hij 
dat zelf nogal relativerend uit
drukt, 'last van z'n rikketik'. 
Ziekenhuis in, een onderzoek 
hier, tests daar, of meneer zou 
willen meedoen aan een aan
tal voor de wetenschap be
langrijke medische onderzoe
ken? Erwich, nu bestuurslid 
van de Rotterdamsche Philate
listen Vereeniging, zei ja. 

OPGEDRAGEN AAN HET KWF 
Een al eerder aanwezig slui
merend plan kreeg vastere 
vorm: het samenstellen en uit
geven van een Wilhelminaal
bum, een verzamelband met 
tekst en foto's waarin hij op 
zijn manier nog eens het le
ven vertelt van Wilhelmma Hek
na Pauhne Mana, Koningin 
der Nederlanden, een vorsün 
die op 6 september 1898 de 
troon besteeg en dat is op 6 
september van dit jaar dus 
precies honderd jaar geleden. 
In zijn album moesten behal

JUHILbXJMZEUIiLS 
Op 29 november 1913 vctichijm cui juhileumReric Ier ^Icgcnhcid 
van hol reit dat NederUnd ICO JART onafhuikelijk K. Deze scnc loonl 
de beetlemnen van de koningen Willem I II en III en koningin 
Wilhctnuna 
De waarden waarop konm|in Wilhelmina u algebceU ujn de tflcenl 
de 50 cent en de 10 gulden Deie laauto aegel vcrvangl de 10 gulden 
uu 1905 dieilccbuIQjaaraandeloketlenverknjgbaarwas. 
De landing van doao aefcl ia üjnlanduig 11» 

Van de lOcent bcstaal 

De bedenker is terecht troi 
op zijn album en hoopt dat d 
belangstelling ervoor een h( 
gere oplage dan de opgelegd 
250 stuks zal rechtvaardiger 
Komen er echt alleen Wilhe 
minazegels in het album? 
Erwich: 'Nou, dat klopt ni< 
helemaal, want ik ben begor 
nen met het plaatsen van ee 
zegel van haar vader, Konin 
Willem III, en van haar mo< 
der. Koningin Emma. D; 
leek me wel gepast.' Het kon 
hem recht uit het hart. 
Tot slot nog het antwoord o 
de vraag die veel lezers zal b« 
zig houden: hoe krijg ik dt 
unieke album (dat overigei 
onder auspiciën van de Rotti 
damsche Philatelisten Vereenigii 
wordt uitgegeven) in huis? 
Erwich daarover: 'Als de mei 
sen de bon die in 'PhilatelK 
staat afgedrukt (zie hiernaas 

P Erwich uniek album 

Mm ; heb belangstelling voor het unieke album, 
I gewijd aan koningin Wilhelmina, dal ik te 

_) zijner tijd graag voor f 95, (exclusief verzend
kosten) wiTkopen. Ik ontvang nog bericht hoe ik het album kan 
betalen. Dit zijn mijn persoonlijke gegevens: 

Naam: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoon: 

Ik teken in op album(s) 

Deze bon uitknippen of fotokopiëren, invullen en s.v.p. vóór 
16 mei 1998 sturen aan de Rotterdamsche Philatelisten 
Vereeniging, afdeling B.G., Geelkruid 36, 3068 SP Rotterdam. 

foto Janssen & de Kievith, Rotterdam 

opmerking van een arts 
('U heeft door met ons 
mee te werken al zoveel 
voor de goede zaak ge
daan!') deed Erwich uit
wijken naar het Koningin 
Wilhelmina Fonds, de in
stelling die zich inzet 
om kanker te bestrijden. 

NIET ALLEEN WILHELMINA 
Het Wilhelminaalbum 
van Erwich, een type pu
blicatie a. la Postzegels schrijven 
geschiedenis, is nu klaar; het 
luxe binnenwerk kan worden 
gedrukt. De firma DAVO uit 
Deventer zal de mooie blauwe 
band met cassette leveren, de 
prijs per stuk is bepaald op 95 
gulden. 

^ ^ I H W W * 

D 
HEDENOCHTEND 
CAPITULATIB'au^ 

■ ■■ 
êm 

red.) invullen en die uiterli 
15 mei naar mij toezende 
zal worden bekeken of h 
drukken van het album fina 
cieel haalbaar is. Ik hoop v< 
harte dat dat het geval zal zij 
Iedereen krijgt bericht  of h 
album er nu komt of niet.' 



■»HILiAVICA ® 

\^ANAF 1 MAART 1998 INTERNATIONALE 
DOORLOPENDE VEILING OP INTERNET. 

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

levens te koop gevraagd: postzegelverzamelingen; 
jok uit nalatenschappen of boedelscheiding. 

Vla. t/m Za. 10.00 -14.00 uur. Tel. 040 - 2 96 00 12 
Fax. 2 96 00 10 Postbus 6148, 5600 HC Eindhoven. 
E-mail: kanbier@iaehv.nl 
I t l l i l l l t iv i l " ia een gedeponeerd handelsmerk van PZH Kanbier/Eindhoven 

■ ■■■»■! w>i vw ^mvmvwwwwwm 
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PRIJSLIJST 
ANTARCTICA 

JANUARI 1998 
In deze prijslijst treft u postfris 
materiaal aan van: 

Australisch Antarctica, Brits Antarctica, Falkland, Falkland Dep. & 
South Georgia, Ross Dep., TAAF, meelopers met o.a. 
zeezoogdieren, pinguïns, ontdekkingsreizigers en schepen. 
U kunt deze prijslijst ontvangen door overmaking van ƒ2,50 op 
Postbanknummmer 3931929 o.v.v. Antarctica prijslijst. 

:J 
Postzegelhandel 

Boomstamps 
uiuicmaiMl Postbus 1532 8001 BM Zwolle «038-4213838 

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. 

Gratis prijslijsten 
nu ook via E-maii! 
PostBeeld heeft ruim 400 verschillende prijslijsten! Van vrijwel 
elk land en zo 'n 200 verschillende motieven. Bovendien staan op 
diverse lijsten ook onze inruilprijzen. Binnenkort kunt U al onze 
lijsten via Internet bekijken. Ook nu bieden wij U reeds de 
mogelijkheid om lijsten via de electronische snelweg naar U toe 
te laten komen. Stuur ons via E-mail een aanvraag en U ontvangt 
een E-mail retour van ons met de gevraagde lijsten. 
Uiteraard kunt U de lijsten ook nog 'ouderwets 'per post van ons 
ontvangen. In dit geval zijn de eerste twee lijsten gratis en vragen 
wij U voor iedere volgende lijst 80 cent aan postzegels bij te 
sluiten. 

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 prijslijstenservioe. 
Van vrijwel ieder land en bijna 200 motieven hebben we lijsten. Tot 2 lijsten is 
gratis Wilt II meer lijsten? Sluit dan 80c postzegels per extra lijst bij. 

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!! 

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

THE N o . 1 GB M A I L - O R D E R PEOPLE!! 

rthur*Ryan ( ^ Co. 
R I C H M O N D ^ r D E F i m OF RICHMOND 

2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW91DY 
TELEPHONE;- 0044 181 940 7777 FAX:- 0044 181 940 7755 n 259 

mailto:kanbier@iaehv.nl
mailto:pstbeeld@worldonline.nl
http://www.cronje.net/collectio


FIIATEUE IN NEDERIAND: 
AANDESIAG 
Lokmlen kndeEjk imkn aan de toekmt H.W.M. HOPMAN A.I .J.P. , ALPHEN AAN DEN Rl 

Nadat nog niet zo lang geleden in de kolommen van dit blad 

werd betoogd 'dat de filatelie van de zolderkamer moet' -

een stelling die een aantal lezers in de pen deed klimmen - nu 

een ander geluid. De auteur van de volgende bijdrage vindt 

dat de toekomst van de filatelie lang zo slecht niet is als 

sommigen ons willen doen geloven. Maar dan moet er wel 

iets gebeuren, zo voegt hij er aan toe. 

Wie afgaat op sommige nega-
üeve berichten zou de indruk 
kunnen krijgen dat het met 
de filatelie in ons land niet zo 
best gesteld is. Ik wil hiertegen 
uitdrukkelijk stelling nemen, 
want dat is niet zo. 
Uiteraard wordt er van tijd tot 
tijd geklaagd over teruglopen
de ledenaantallen, over wijzi
gingen in het uitgiftebeleid 
van PTT Post of over vermin
derde omzetten bij de handel, 
maar dat zijn zaken die ons er 
niet toe moeten brengen bij 
de pakken te gaan neerzitten. 
In eerdere artikelen' heb ik al 
op een aantal hiermee ver
band houdende aspecten ge
wezen. 

LEDENTAL EN JEUGD 
Wat het ledental van de geor
ganiseerde filatelie betreft: na
tuurlijk is er sprake van ver
grijzing en zijn er heden ten 
dage voor de jeugd zoveel 
meer mogelijkheden tot ont
spanning in vergelijking met 
vroeger. Maar daar hoort iets 
bij te worden aangetekend. Zo 
kunnen we constateren dat 

„ het aantal georganiseerde fila-
°- telisten in Nederland in verge-
— lijking met de ons omringen-
^ de landen bepaald niet laag is, 
oe zeker niet als we naar het aan-
% tal inwoners van die landen 
Ï: kijken. Landen als Duitsland 
2 en Frankrijk hebben ongeveer 
2 70 tot 80 duizend leden op 
ï een veel grotere bevolking. En 

dan hebben we het alleen nog 

2Cft maar over de georganiseerde fi-
W" latelie; het totale aantal verza

melaars in ons land is vele ma
len groter. 
Bovendien moeten we ons 
blijven inspannen om - en 

dan te beginnen bij de jeugd -
belangstelling te kweken voor 
onze hobby. En dat proces is 
volop gaande. Kijk bijvoor
beeld eens naar de stichting 
Jeugdfilatelie Nederland 
(JFN) die zich veel moeite ge
troost met haar jeugdclubs, de 
Dag van de Jeugdfilatelie en 
vooral het geven van voorlich
ting. De stichting geeft bij
voorbeeld het jeugdpostzegel-
blad De Posthoorn uit en laat 
boekjes het licht zien als Het 
ABC van het postzegels vename-
len en de Filatetistische woorden
lijst. 
Ook PTT Post Filatelie laat 

Een scherp oog, belangstelling voor post
zegels en postgeschiectenis en gevoel 
voor samenv/erking ziedaar enkele van 
de vereisten waaraan een filatelist moet 
voldoen 

zich niet onbetuigd met tijd
schriften als Collect en Wordt 
vervolgd, bladen waarop men 
zich via de scholen kan abon
neren. Laten we ook de actie 
Sneeuwbal van de Stichting Fi
latelie niet vergeten, waarbij -
vooral dankzij de inspannin
gen van de N V P H - systema
tisch grote groepen scholen 
worden benaderd met infor
matie, een activiteit waarop 
positief wordt gereageerd. 

AAN DE SLAG 
Maar daar moet het niet bij 
blijven! Vooral ook op lokaal 
niveau moeten we op die acti
viteiten steeds inhaken. Bij al
lerlei daartoe geschikte gele
genheden zouden de plaatse
lijke verenigingen hun gezicht 
moeten laten zien. Ze zouden 
bovendien door middel van 
een min of meer permanente 
tentoonstelling (met wisse
lend materiaal) in de Openba
re Bibliotheek de aandacht op 
de beoefening van onze hob
by moeten vestigen. 
Van belang is ook dat er op de 
scholen belangstelling voor de 
filatelie wordt gekweekt. Cul-
tuuraspecten zoals postzegel-
ontwerpen en postgeschiede-
nis kunnen daarbij de aan
dacht krijgen. 
Wordt er plaatselijk een bij
zonder evenement georgani
seerd, dan kan een leuke, ge
varieerde propagandaten-
toonstelling ook een goede 
bijdrage zijn. Verenigingen -
en ik kan daar niet genoeg de 
aandacht op vestigen - kun
nen hierbij een heel belangrij
ke rol spelen, zowel voor de 
jeugd als voor de vele verza
melaars, die (nog) geen lid 
zijn. 
Het uitgiftebeleid van PTT 
Post Filatelie mag dan kritiek 
uitlokken, we mogen toch niet 
vergeten, dat het in de eerste 
plaats om een commerciële 
onderneming gaat die winst 
wil maken. Aan de andere 
kant is PTT Post Filatelie ook 
een organisatie die in goede 
samenspraak met de Neder
landse Bond van Filatelisten-
Verenigingen en de Stichting 
Filatelie op eigen wijze de fila
telie in ons land wil onder

steunen. Daarbij moeten v 
steeds bedenken dat het bij c 
filatelie niet alleen om 'nieui 
tjes' gaat. 

KOSTEN: EEN LACHERTJE 
Laten we het nu eens hebbe 
over de klachten over de kc 
ten. Zijn we jarenlang niet ve 
wend geweest, met de lage b 
dragen aan onze eigen verer 
ging, aan de Bond en aan h( 
maandblad 'Philatelie'? H( 
loont de moeite om eens na 
gaan wat we voor de beoef 
ning van andere hobby's zo 
den moeten betalen. Wie d: 
doet komt namelijk tot de oi: 
dekking dat wij filatelistc 
echt weinig bijdragen. 
Filatelie kan niet bestaan zo 
der dat er regelmatig en ged 
gen wordt gepubliceerd ov( 
onze hobby. Plaatselijk g 
beurt dat door de talloze org 
nen die door de vereniginge 
worden uitgegeven. Weliswa; 
behoeven de samenstelle 
van deze publicaties niet 
worden betaald, maar h 
drukken of fotokopiëren e 
het verzenden van deze bl 
den kost toch ook geld. 
Op landelijk niveau zorgt o 
der andere het maandbL 
'Philatelie' voor de nodige p 
blicaties en publiciteit. Tro 
wens, ook de andere landel 
ke bladen - 'Mijn Stokpaai 
je ' en 'Postzegelrevue' - di 
gen daar aan bij. 
Elk nummer van 'Philateli 
bevat uiteenlopende en int 
ressante informatie over 
vele aspecten van de filateli 
Voor elk wat wils dus. Alle \( 
zamelaars, dus niet alleen ( 
georganiseerden, zouden hu 
van moeten kunnen kennisn 
men. Als we nu zien wat zo 
maandblad de abonnees k( 
(zie kader) krijgen we li 
schaamrood op de kaken, / 
ker als we dat vergelijken m 
tijdschriften van andere h< 
by's. 

EXTERNE PUBLICITEIT 
Tot dusver hebben we het L 
had over publiciteit die n,i 
binnen - naar de verzaii 
laars - is gericht. Daarnaast 
er de - wat ik noem - extei ij 
publiciteit via andere meclj 



: auteur van deze bijdrage, H.W.M, 
ipman (rechts), bekijkt samen met zi jn 
3er J.M. Hopman de inzendingen op 
tentoonstelling die 'De Globe in 1997 

Ede organiseerde 

als kranten. Helaas zijn er 
3 dit moment nog maar en-
;le frequent verschijnende 
lumns in de dagbladen te 
nden. Onder andere Het 
ieuwsblad van het Noorden en 
Igemeen Dagblad bieden zulke 
jstzegelrubrieken. 
I die publiciteit is van groot 
lang en hard nodig, niet in 

eerste plaats om onze ei-
;n kennis op te frissen, maar 
>oral om bij anderen belang-
elling voor de hobby te kwe-
n. 
dereen weet dat er talloze 
teressante aspecten aan 
ize hobby zitten. Over al die 
pecten kan worden gepubli-
;erd, maar we mogen van 
antenredacties niet ver
lebten dat ze voor alles be-
ngstelling hebben of daar-
n kennis dragen, 
renigingen kunnen echter 

)danige contacten leggen 
it het verzorgen van een ge
geide publiciteit kan wor
in gestimuleerd. Dat kan 
)or hetzij regelmatig een bij-
age te leveren, hetzij door 
e te staan dat artikelen uit 

het verenigingsorgaan wor
den overgenomen. Zoiets kun 
je niet centraal regelen; dat 
moet vooral lokaal gebeuren. 

EENDRACHT MAAKT MACHT 
Een goed Hollands spreek
woord luidt Eendracht maakt 
macht, een gezegde dat ook 
geldt voor de georganiseerde 
filatelie in ons land. Vandaar 
dat het goed is dat er - al van
af 26 juni 1908, dus dit jaar ne
gentig jaar geleden - een 
Bond is opgericht, een organi
satie die zich inspant om dat
gene voor de filatelie te doen 
wat nodig is. 
Enkele voorbeelden zijn: ten
toonstellingen mogelijk ma
ken, als spreekbuis van de ge
organiseerde filatelie funge
ren bij PTT Post en NVPH, 
met de cursus Begeleiding Uj Fi
latelie de verzamelaars helpen 
hun hobby uit te oefenen, een 
bibliotheek in stand houden, 
voor goede verzekeringen zor
gen, enzovoort. 
Uiteraard worden Bondsbe
stuursleden niet betaald, maar 
voor betaling van de kosten 
voor een gebouw en admini
stratief personeel is wèl geld 
nodig. Voor dat doel wordt 
per volwassen lid van een aan
gesloten vereniging nog geen 
dubbeltje per week gevraagd. 
Daar kun je tegenwoordig nog 
geen postzegel voor kopen! 
En wij filatelisten hebben - elk 
naar vermogen - best geld 
voor onze hobby over. Kijk 
maar eens wat er uit rondzen-
dingen of op postzegelveilin
gen wordt gekocht. 

WERKEN AAN DE TOEKOMST 
Kortom, de toekomst van de 
filatelie ligt in de handen van 
ons filatelisten. Lokaal moe
ten we ervoor gaan zorgen dat 

INFORMATIE OP EEN KOOPJE 
Drie elementen zorgen ervoor dat de de prijs die leden van een bij het 
maandblad 'Philatelie' aangesloten vereniging voor 'hun' postzegel
blad moeten betalen zo laag mogelijk is. 
In de eerste plaats is daar het feit dat de stichting die 'Philatelie' uit
geeft zich contractueel verplicht om het blad tegen kostprijs aan de aan
gesloten verenigingen te leveren. 
Een tweede element is dat bijdragen in 'Philatelie' (zowel die van ru
briekschrijvers als die van incidentele auteurs) niet worden gehono
reerd; de schrijvers krijgen uitsluitend de gemaakte kosten vergoed. 
Ten derde zorgen ook de advertenties in 'Philatelie' ervoor dat het 
blad betaalbaar blijft. 
Voor wie dat nog niet zelf heeft uitgerekend melden we hier dat één 
nummer van 'Philatelie' u twee gulden en vijftien cent kost. Van dat 
bedrag gaat ruim een kwart (bijna zestig cent) naar PTT Post; gelukkig 
wordt van het periodiekentarief gebruik gemaakt, want anders zou de 
bijdrage aan de PTT nóg hoger uitvallen. 
Op jaarbasis kost uw abonnement dus 23 gulden en 65 cent. Dat be
drag is verwerkt in de contributie die u jaarlijks aan uw vereniging be
taalt. Verenigingen profiteren van de extreem lage prijs van 'Philate
lie' dankzij het feit dat zij alle leden bij het maandblad aanmelden. 
Zou dat niet het geval zijn dan zou de oplage van het blad lager uitval
len met als automatisch gevolg dat de de kostprijs fors zou stijgen. 
Hoeveel financieel profijt een verenigingslid heeft van de wijze waarop 
de 'kostprijsregeling' van 'Philatelie' werkt blijkt wel uit het feit dat in
dividuele abonnees veel meer voor het blad betalen, namelijk 39 gul
den per jaar. Nederlandse bladen zijn vergeleken met bladen uit de 
ons omringende landen desondanks goedkoop: een jaarabonnement 
op Mijn Stokpaardje kost ƒ 45,- en een abonnement op Postzegelrevue 
komt op ƒ 57,-. 

de hobby zelf en de plaatselij
ke vereniging meer in de be
langstelling komen te staan -
óók bij de jeugd - en dat we 
onze eigen vereniging verster
ken. Dat zijn echt zaken waar
aan we allemaal, individueel, 
kunnen meewerken. 
Verder behoren we de handen 
ineen te slaan om onze natio
nale organisatie sterker te ma
ken. Dat kan op twee manie
ren. Ten eerste door verzame
laars die we kennen ertoe te 
brengen lid te worden van 
onze vereniging, en daarnaast 
verenigingen die er nog bui
ten staan te overtuigen van het 
belang en de noodzaak om 
zich bij de Bond aan te sluiten. 
Vervolgens moeten we onze 
krachten wijden aan een ver
beterde publiciteit. We beho
ren ons eigen verenigingsor

gaan, maar ook het landelijke 
postzegelblad te steunen. 
Daarnaast moeten we probe
ren naar buiten toe meer pu
bliciteit te krijgen. 
Tenslotte moeten we de jeugd 
aanmoedigen en mensen inte
resseren om de - de steeds be
ter wordende - tentoonstellin
gen en andere filatelistische 
evenementen te bezoeken. 
Als we allemaal aan deze acti
viteiten een kleine bijdrage le
veren zullen we binnen afzien
bare tijd hiervan de vruchten 
plukken. Dat is beter dan bij 
de pakken neer te zitten. Aan 
de slag dus! 
H.W.M. Hopman 

Noot: 
': Heeft de filatelie nog wel toekomst?, 
'Philatelie' van 1997, pagina 628 
en Filatelie is cultuur!, 'Philatelie' 
van 1997, pagina 758 

Postzegelveiling A4 0 | 
De 8e veiling vindt plaats in ^immw\ 
H o t e l Schiphol A 4 (bij het Brugrestaurant) 
Kiji<clagen : 17-04-'98 10.30-19.00 uur zaal Rome 

18-04-'98 9.30-12.45 uur zaal Rome 

Veiling 18 april 13.00 uur zaal Parijs 

Vraag de gratis catalogusl 

Standnr. 28 op de Brievenbeurs, 10/11 april, Gouda 

Een activiteit van: 
A r v e C o l l e c t o r s bv , Bietenakker 33, Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer, Tel. / Fax 079 33 11 218 

NIEUIV ZEELAND 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email: nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 15,- en u ontvangt de 1998 kleureneatalogus van NZ. 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten 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 UtrechtA'dam) 

FILATELISTISCHE 
LITERATUUR 

Nieuwe prijslijst van betere handboeken en nieuwe cata

logi van heel Europa van Albanië tot Zwitserland, met 
standaard postzegelcatalogi, gespecialiseerde postzegel

handboeken en boeken van posthistorie, luchtpost, zee

post, gecensureerd, belastingen  gratis op verzoek. 

J. BAREFOOT LTD 
P.O. BOX 8 YORK Y03 7GL ENGLAND 

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

voor al uw filatelistische wensen 
inkoopverkoopabonnementenmancolijstservice 

specialisatie N.O.R.indonesiëO.Eur. 
Interessante prijsstelling 

J. Parkstraat 39 • 3351 CP Papendrectit • Tel. 0786153386 

V E I L I N G H U I S P A S S O N 
OW Wij veilen in de volgende plaatsen: 

y ^ Woudenberg, Westervoort, Boxmeer, Zwolle, 
•** Rotterdam, Drachten 

Keizershof 17 ■ 6834 DG AKNHEM ■ tel. 0263210013  fax 0263214110 

'■ a M U ^ ' ^ 

Veiling nr. 54 
wordt gehouden op 

zaterdag 
27 JUNI 1998 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Annsterdam  Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 



Stockholm: 
Europese Culturele Hoofdstad 1998 
Wist u dat Stockholm zich dit jaar mag tooien met het 
predikaat Europese Culturele Hoofdstad? Ter gelegenheid 
/an dit heuglijke gebeuren verschijnt een boekje met zes 
30stzegels die het leven schilderen op en aan het water 
/an de Zweedse hoofdstad, die men ook wel het 'Venetië 
van het Noorden' noemt. 

Bovendien wordt in deze uitgave filatelistisch aandacht 
;eschonken aan de jubilea van twee van de bekendste 

gebouwen van Stockholm: het monumentale Operagebouw 
dat in 1998 een eeuw bestaat en het ranke stadhuis, dat 
dit jaar zijn vijfenzeventigste verjaardag viert. Verder kan 
men op een van de zegels het in de ochtendzon badende 
koninklijk slot bewonderen. 

Als u nu bestelt, dan hebt u de (SSi 
postzegels rond 14 mei (de dag van ^L,^/ 
uitgave) in uw bezit. 

SWEDEN POST STAMPS 

o 
n Ja, zend mij ... ex. van STOCKHOLM, STAD AAN HET WATER ä SEK 30,00. 

Vul de bon in en fax hem naar nummer +46 980 814 90 of stuur de bon in een 

envelop naar Sweden Post Stamps, Klantendienst, SE-981 84 Kiruna, Zweden. 

Ik maak het verschuldigde bedrag over op girorekening 54 86 502 ten name van 

Sweden Post Stamps, Amsterdam. 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE EN WOONPLAATS 



EEN UiïüAGENDE SERIE: 
DE POOLSE DIERENRIEM-ZEGELS 
2 Papimoortm R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEI 

In het vorige nummer van 'Philatelie' was het eerste deel te 

vinden van een tweeluik, gewijd aan een interessante 

moderne emissie: de Dierenriem-reeks van Polen uit 1996. In 

het tweede en voorlopig laatste deel gaat de auteur dieper in 

op de verschillende papiersoorten die voor deze serie zijn 

gebruikt. 

Voor de Dierenriem-zegels 
van Polen zijn verschillende 
papiersoorten gebruikt. Tot 
eind 1996 ging het uitsluitend 
om papier zonder de toevoe
ging van gele fluorescentie 
ten behoeve van de postme-
chanisatie. Vanaf 20 decem
ber 1996 werden er zegels ge

produceerd die gele fluores
centie bevatten. 
Hoewel de overgang van geët-
ste naar gegraveerde cilinders 
in precies dezelfde tijd een 
feit was (zie daarvoor de eer
ste aflevering van dit artikel) 
lopen de beide ontwikkelin
gen niet geheel parallel! Dat 

blijkt onder meer uit de com
binaties van papiersoorten en 
cilinders die we tegenkomen. 
De indeling in papiersoorten 
die ik hier geef is een voorlo
pige. Dat kan ook niet anders: 
het postfrisse materiaal blijkt 
soms uiterst schaars te zijn, 
terwijl bovendien het besef 
dat er sprake is van een bijzon
der interessante serie nog 
maar net is doorgedrongen 
tot de verzamelaars. 
In Polen heeft Bronislaw Rej-
nowski - hoofdredacteur van 
Filatelista, het blad van de 
Poolse Bond - enkele waarde
volle publicaties het licht 
doen zien waarin hij puur be
schrijvend zijn vondsten heeft 
weergegeven. Het op één lijn 
krijgen van zijn en mijn be-
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De complete Dierenriemserie van Polen. 5 gr waterman, 10 gr. vissen, 20 gr. stier, 25 gr. tweelingen, 30 gr kreeft, 40 gr, maagd, 
50 gr. leeuw, 55 gr. weegschaal, 70 gr. ram, 1 zl. schorpioen, 2 zl boogschutter en 5 zl steenbok 

glippen was daarbij wel eei 
probleem. 
Wat kennelijk wel een goe( 
beeld geeft is het feit dat d 
veltelnummers gedurend 
een lange periode een cont 
nu geheel vormen. Met eei 
uit zeven cijfers bestaanc 
nummer wordt ongeveer eei 
periode van zes maanden be 
streken en dat geeft gelukkii 
wat houvast. 
Voor het maken van een juist 
beoordeling van het gebruikt 
papier is het van belang on 
over postfris materiaal te kun 
nen beschikken. Papier waai 
in geen enkele witmaker i 
verwerkt neemt namelijk b: 
het afweken van de zegels d 
witmakers van de envelo] 
over. In Filatelista van me 
1997 wordt er op pagina 18 
voor gewaarschuwd dat vai 
het geel-fluorescente papie 
van de Dierenriem-serie (ei 
trouwens ook dat van de A- ei 
B-zegels met bomen) bij he 
afweken van de zegels de ink 
loslaat! Aangeraden word 
dan ook om eerst de ultravic 
lette lamp te hanteren ei 
daarna eventueel af te weken. 
Volgens Rejnowski is het pn 
bleem van de loslatende inl 
op fluorescerende zegels er d 
oorzaak van dat men in febri 
ari 1997 is gestopt met het g« 
bruik van het fluorescente p; 
pier. Voor wat betreft de bi 
zondere uitgiften is dat zeke 
niet waar en voor wat betrei 
de emissie 'Boerenhoeven' 
die toch ook als een langk 
pende emissie kan worden g<: 
zien - al evenmin. De 'Bo( 
renhoeven'-zegels komen ui 
sluitend op geel fluoresce) 
papier voor, zij het van Enge 
fabrikaat (Coated Papi 
Limited). Dat er hoge velte 
nummers voorkomen bij cl 
zegel van 20 gr. in combinati 
met fluorescent papic 
(8821780) wijst op het herva 
ten van de productie. 

Het papier van de Dierei 
riem-zegels laat zich zondi 
enig hulpmiddel opsplitsen i 
twee groepen: 

- zowel de beeldzijde als d 



omzijde zijn duidelijk 'wit' 
zowel de beeldzijde als de 
omzijde zijn duidelijk 'geler' 

Iet papier dat van gele fluo-
sscentie is voorzien valt in de 
veede groep. Voor de fluo-
escentie is het noodzakelijk 
m een ultraviolette lamp te 
ebruiken. Zowel de beeldzij-
e als de gomzijde moeten af-
anderlijk worden bekeken. 
>e ultraviolette reactie aan de 
eeldzijde zegt iets over de 
jatmg, terwijl de reactie aan 
e gomzijde meestal iets over 
et papier-zelf (dus zonder 
om en zonder coating zegt. 
ejnowski doet het voorko-
len alsof de gom verantwoor-
elijk is voor de ultraviolette 
actie. Dat is bijna nooit zo 

n zeker niet bij deze Poolse 
gels. 

'eeldzijde 
•e ultraviolette reactie van de 
eeldzijde komt neer op het 
I dan niet geel fluoresceren 
m de coating. De niet-geel 
uorescerende coating licht 
nder ultraviolette lamp dui-
elijk wit op - hetgeen duidt 
p de aanwezigheid van wit-
lakers - met wat variatie in 
e zin van een kleurzweem: 
)ze/blauw/paars, geel/ 
)ze/zalmkleurig en /geel/ 
roen. Bij postfris materiaal is 
at onderscheid redelijk goed 
; maken, bij gebruikt (en af-
eweekt) materiaal is de in
ruk die onder de ultraviolet-

lamp wordt gewekt niet 
cht meer betrouwbaar. Bij 
ebruikt materiaal gaat die 
iecialisatie helaas te ver, laat 
aan dat er bij de drie nuan-
s waarin de zweem kan op-
eden nog een verdere on-
erverdeling kan worden ge
taakt. 

omzijde 
e ultraviolette reactie van de 
Dmzijde valt in drie groepen 
Lteen: 

De Poolse Dierenriem zegels zijn het schoolvoorbeeld van een uitdagende serie voor ware filatelisten de zegels zi|n met duur, kleu
rig en er is volop studeerplezier aan te beleven Niet alleen de technische aspecten spelen daarbij een rol, dankzij het feit dat er veel 
mengfronkermgen voorkomen kunnen ook de verzamelaars van poststukken naar hartelust op jacht gaan 

wit vanwege de (grote hoe
veelheid) witmakers in het 
papier 
dof/inert bij de afwezigheid 
van witmakers 
geel fluorescent 

e eerste groep wordt door 
ejnowski als 'witte gom' om-
hreven, de tweede als 'brui-
ge gom', de derde als 'grijs-
le gom'. Behalve de ultra-
olette reactie zijn er nog en-
;le aspecten mogelijk van bé
ng: 

dikte van het papier 
doorzicht van het papier 
glans van coatingen gom 
extra toevoegingen aan het 
papier. 

e papierdikte (gemeten bij 
jstfris materiaal inclusief 

gom) varieert van 0.09 tot 
ruim 0.10 millimeter. Metin
gen op één en dezelfde vel-
rand laten al verschillen in pa
pierdikte zien. In de context 
van deze emissie lijkt het me 
niet zinnig om van dunner of 
dikker papier te spreken. 

Het papierdoorzicht is meest
al niet te achterhalen. Rej-
nowski merkt terecht op dat 
de oudste oplagen een duide
lijk watermerkachtig door
zicht hebben. Het papier is 
wolkig op een grijzige achter
grond. Later is het papier veel 
egaler qua doorzicht en nog 
slechts zwak wolkig. 
Het doorzicht als afdruk van 
de zeefstructuur is over het al
gemeen met enige moeite te 
zien aan de zijde van de 
coating. 'III -20/80/40, waarbij 

de diagonaal van -20° domi
neert. In enkele gevallen is 
deze diagonaal echter heel 
duidelijk aanwezig aan de 
gomzijde en dan is het door
zicht III-20/80/40. 
De mate van glans bij zowel de 
coating als de gom varieert. 
Vooralsnog is dit kenmerk 
niet betrouwbaar genoeg om 
de papiersoorten uit elkaar te 
houden. 
Het papier dat in Polen zelf 
wordt geproduceerd vertoont 
soms hele kleine gekleurde 
spikkels of vlekjes. Bij één pa
piersoort zijn vellen gevonden 
waarbij vrij veel blauwe vlek
jes, zowel aan de beeldzijde als 
aan de gomzijde, te zien zijn. 

Aan de hand van de aspecten 
zoals die hiervoor zijn be
schreven is een poging tot 

classificatie mogelijk: 

- niet-geel fluorescent aan de 
beeldzijde, meestal hoog-
glanzend 

ffl. voorkant optisch wit, onder 
ultraviolet licht wit met 
roze/blauw/paarse zweem; 
gomzijde optisch wit, gom 
mat, doorzicht grauw wolkig 
b. voorkant optisch geler, on
der ultraviolet licht wit met 
roze/blauw/paarse zweem; 
gomzijde optisch gelig, onder 
ultraviolet licht dof/inert 
c. voorkant bijzonder wit zo
wel optisch als onder ultravio
let licht, onder ultraviolet 
licht met gele/groene zweem; 
gomzijde ook optisch bijzon
der wit 
d. voorkant optisch geler, on
der ultraviolet licht wit met 

m 



g e l e / r o z e / z a l m k l e u r i g e 
zweem; gomzijde dof/inert 

- Geel fluorescent aan de 
beeldzijde 

ƒ gomzijde ook geel fluores
cent* 

fa. beeldzijde vrij mat, lijkt 
ongecoat, gomzijde op
tisch gelig, met veel blau
we vlekken 

fl. als fa., maar zonder blau
we vlekken 

g. gomzijde dof/inert, op
tisch gelig 

* dat wil zeggen de gele fluorescenüe 
zit egaal door de papierniassa verspreid 

Het geel fluorescente papier 
werd door de Poolse PTT offi
cieel aangekondigd in de vol
gende 'dienstorders' (Zanq.d-
zenie Dyrektora Poczty Polskief). 

nummer 121 (23 december 1996): 
40 gr. vanaf 20 december 1996 
nummers 2, 3, 4 (2janitan 1997): 
25, 30 gr., B-zegels vanaf 6 ja
nuari 1997 
nummer 5 (2januan 1997): 
Boekje met A- en B-zegels van
af 14januari 1997 
nummers 7-13 (20 januan 
1997): 
A-zegel, 1 zl., 2 zL, 10 gr., 
20 gr., 5 gr., 50 gr. vanaf 20 ja
nuari 1997 
nummer 57 (23 jum 1997): 
5zl vanaf 23 jum 1997 
nummer 71 (29 augustus 1997): 
70 gr. vanaf 1 september 1997. 

De zegel van 55 gr. is tot op 
heden niet aangekondigd met 
gele fluorescentie. In de tabel 
op deze pagina zijn de tot dus
ver geconstateerde combina
ties van de papiersoorten en 
het type cilinder (geëtst, res
pectievelijk gegraveerd) weer
gegeven. 

Volgens Rejnowski is het pa
pier met het 'watermerkachti
ge' karakter gebruikt in de pe
riode van maart tot en met 
juni 1996, en dat dan voor alle 
waarden. Bij de zegels die van
af augustus 1996 (na een revi
sie van de drukpers) zijn ge
produceerd onderscheidt hij 
drie soorten: 

a. wit papier zonder 'water
merk' voor de zegels van 5, 10, 
20, 25, 30, 40 en 70 gr., alsme
de die van 1 zl. 
b. analoog aan het door mij 
beschreven type b. 
c. analoog aan het door mij 
beschreven type c. 

De veltelnummers van vóór de 
revisie lopen van 0938000 tot 
3600000 en daarna van 
0386000 tot 3236000 (decem
ber 1996). De door Rejnowski 
beschreven papiersoorten a., 
b. en c. werden in die periode 
naast elkaar gebruikt. Rej

nowski kent papier c. alleen 
van de zegel van 55 gr. afkom
stig van gegraveerde cilinders. 
De papiersoorten b. en c. ko
men qua beschrijving overeen 
met mijn b. en c. Het verschil 
tussen a. en c. zit in de papier
dikte: c. zou dunner zijn. De 
veltelnummers van de zegels 
van 20 en 70 gr. gedrukt op 
papier c. die ik in mijn bezit 
heb laten veel lagere telnum-
mers zien dan die van de zegel 
van 55 gr.; de papierdikte van 
de zegels van 20 en 70 gr. is 
0.10, respectievelijk 0.09'̂  mil
limeter; van de zegel van 
55 gr. is die dikte 0.09 milli
meter. Alles wijst erop dat Rej-
nowski's papiersoort a. over
eenkomt met mijn c. De eer
ste waarde na de zegel van 
55 gr. met gegraveerde cilin
ders was de zegel van 40 gr.; 
die zegel markeerde meteen 
het begin van het gebruik van 
het geel fluorescente papier. 
Nadien is papier c. niet meer 
gebruikt en vandaar ook dat 
op die papiersoort geen ande
re waarden met gegraveerde 
cilinders voorkomen. 
Na de periode van geel fluores
cent papier komt volgens Rej
nowski het gewone papier te
rug, dat dof/inert oplicht aan 
de gomzijde en qua zweem aan 
de voorzijde in twee versies kan 
worden onderscheiden. 
Van de laatste versie kent hij 
slechts de zegel van 10 en 
30 gr., alsmede die van 2 zi. 
gegraveerd. Als ik zijn veltel
nummers vergelijk met de mij
ne wordt duidelijk dat ik dat 
papier heb ingedeeld in b. en 
d. Bij de tweezijdig fluoresce
rende zegels kent Rejnowski 
slechts de zegel van 40 gr. met 
blauwe spikkels en de zegel 
van 25 gr. zonder die spikkels; 
ik heb beide waarde uitslui
tend met blauwe spikkels. 
De waargenomen papierdikte-
verschillen (het papier zonder 
spikkels is dunner) kan ik be
vestigen: zonder spikkels is de 
dikte 0.09 millimeter tegen
over 0.10 bij het papier met 
spikkels. 

Papiersoort a. is slechts ge
bruikt in de eerste periode 
(voor de revisie) en bij die 
soort komen dan ook geen ze
gels voor die met behulp van 
gegraveerde cilinders werden 
vervaardigd. Papiersoort b. is 
gebruikt in de tweede perio
de, zowel voor de geel fluores
cente als erna. Het laagste vel-
telnummer dat ik ken is 
0802504 (zegel van 25 gr. af
komstig van geëtste cilinders). 
Papiersoort c. is gebruikt in de 
tweede periode voor de geel 
fluorescente, daarna niet 
meer. Het laagste veltelnum-
mer dat ik in mijn bezit heb is 
0405544 (70 gr. geëtst) en de 
hoogste 2855152 (55 gr. ge
graveerd) . 
Hieruit blijkt dat de papier

soorten b. en c. door elkaar 
heen zijn gebruikt, maar het 
maakt helaas niet duidelijk 
welke de eerste was. Gezien de 
overgang van papier met wit
maker naar papier zonder wit
maker zou papiersoort c. de 
eerst gebruikte kunnen zijn. 
De chronologie bij de bijzon
dere uitgiften die in ofî set 
werden gedrukt (zie in de vol
gende aflevering) wijst echter 
alleen op een sterke tendens, 
maar toont geen strikte tijds
volgorde aan. 
Papiersoort d. komt chronolo
gisch duidelijk na f. en g. Mij 
zijn nummers bekend tussen 
5566000 en 5717000. De drie 
waarden die ik heb gevonden 
zijn precies dezelfde als die 
Rejnowski heeft gevonden. 

Hoewel andere waarden ge
drukt op papier d. misschien 
denkbaar zijn is het bestaan 
daarvan weinig waarschijnlijk 
(vandaar de ?in de tabel), ter
wijl dat bij de zegel van 55 gr. 
vanwege de tariefwijziging 
zelfs geheel uit te sluiten valt. 
De zegel van 70 gr. en die van 
5 zl. bestonden noch op geel 
fluorescent papier noch met 
gegraveerde cilinders. Ook 
voor die beide waarden kan 
het gebruik van papier d. uit
gesloten worden geacht. 
Papiersoort d. sluit ook heel 
nauw aan op b. De zegel van 
30 gr. heb ik in b. met num
mer 5538839 en in d. met 
nummer 5566097, een ver
schil van nog geen dertigdui
zend vel ofwel minder dan 
twee rollen'. 
Gebruik van het geel fluores
cente papier van het type g. 
zou na februari niet meer 
voorkomen. Bij de zegel van 
20 gr. vinden we een hoog 
nummer: 8821780. Bij de 
eveneens met geel fluorescent 
papier uitgevoerde A- en B-ze
gels 'Bomen' vinden we nóg 
hogere nummers: de A-zegel 
'lijsterbes' met L9334751 en 

de B-zegel 'eik' me 
C9024716. Als het waar is da 
bij de Poolse emissie 'Boerde 
rijen en hoeven' geel fluore! 
cent papier van Engels fabr 
kaat is gebruikt dan kunne: 
we dat ook nog voor de Di< 
renriem-zegels verwachten! 

Tot zover een eerste Inventar 
satie van de Dierenriem-zegel 
van Polen. Zoals ik al zei: he 
is een interessante, kleurig 
en goedkope serie die verzj 
meiaars die van specialisati 
houden zeker zal kunnen ii 
spireren. Dankzij het gebrui 
van twee typen cilinders e 
het voorkomen van de divers 
papiersoorten raakt een g( 
dreven filatelist niet snel ui 
gestudeerd, zeker niet als w 
in aanmerking nemen dat he 
gebied nog met echt is afg( 
sloten. 
In een latere aflevering - he 
pelijk dit jaar nog - wil ik ii 
gaan op zaken die nu nog zij 
blijven liggen en op eventuel 
nieuwe vondsten bij dez 
emissie. 
R.C. Bakhuizen van den Brin 

Noot: 
' deze berekening gaat uit van ee 
cilinderomtrek van 11 zegels e 
een papierbaanlengte van zesdu 
zend meter, in dat geval gaan < 
zo'n 17 500 vellen uit een papie 
baan 

Literatuur: 
Bronislaw Rejnowski - Pterwszy n 
obiegu znaczków emisji 'Znaki Zodt 
ku', publicatie in 'Filatelista' va 
juli-augustus 1997, pagina 248-25( 
Referaat gehouden op de IVe W 
tenschappelijke Conferentie va 
de Poolse Academie van Filatelie i 
Ciechocinek in mei 1997 over hi 
eerste jaar van de Dierenriem-z 
gels 
Wtasawe xuzory znaczków, publicat 
in 'Filatelista' van mei 1997, pagir 
182, over het gebruik van de 'fi 
maperforatie' WZÓR (=specimen 
Speaahzacja emuji 'Znaki Zodiaki 
publicaüe in 'Filatelista' van maa 
1997, pagina 86 en 87 ('Een speci 
lisatie van de Dierenriem-sene') 

COMBINATIE PAPIER/CIUNDERTYPE DIERENRIEM-ZEGELS 

Waarde a. 
ets grav 

5gr X -
lOgr X -
20 gr X 
25gr X -
30 gr X 
40 gr X 
50gr X -
55 gr X 
70gr X -
Izl X -
2zl X -
5zl X -
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Wereldnieuws 

SBFE PERjpotronIc 2 
De optisch-elektronische 
tandingmeter, type 2 
Meet zonder de zegel te beroeren - seconden-
snel - tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

^^m E!^2>/ 

^^eiiet^f 
Ontdek de verborgen schat
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr. 45C of 45 B **: Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben. 
Tanding 11 of 11'72? 
ƒ 7000,- of ƒ 200,-? 
Bezit u deze kostbare rariteit? 
De PERFOTRONIC laat het u 
zien. 

U kunt het mis hebben, elek
tronica (van de Perfofron/c) 
niet! 
Kent u deze situatie? 
Men werkt vaak met tandings-
meters, vervaardigd uit karton, 
folie of metaal. Deze hulpmidde
len zijn echter al vaak geko
pieerd en kunnen zodoende on
nauwkeurig blijken. Ook het op
tisch vermogen en het gemis 
aan een vaste hand kan een 
juiste beoordeling in de weg 
staan. Zelfs indien u zeer goede 
ogen heeft en de postzegel niet 
beweegt, bestaat de kans dat u 
nog steeds onzeker bent om
trent de gevonden waarde. Het 
thema 'postzegeltanding' is zo 
voor velen een ergernis, zelfs 
voor professionals en handela
ren. In tegenstelling tot de SAFE 
PERFOTflO/V/C waar u met 
plezier mee zal werken. 

De start in een nieuw tijdperk! 
Met de PERFO TROW/C beho
ren moeilijkheden en onzeker
heden met betrekking tot het 
tandingmeten tot het verleden. 
Zegel in de PERFOTROW/C leg
gen, op het knopje drukken, de 

sensor tast optisch de tanden af 
en de speciaal vervaardigde 
microprocessor rekent de me
ting secondensnel tot op de 1/ 
1000 mm nauwkeurig uit. Uw 
postzegel ondervindt door het 
optisch met lichtsensoren aftas
ten van de tanding absoluut 
geen nadelige gevolgen en is 
zodoende zonder ieder gevaar. 

Deze waarde wordt tot op het 
kwart, half of geheel getal 
afgerond en kunt u dan lezen 
van de duidelijke display. Mak
kelijk en snel, minimaal be
nodigd aantal gave tanden is 6 
stuks. 

Spelenderwijs de waarde ont
dekken! 
Makkelijker en eenvoudiger kunt 
u de verborgen waarde niet aan 
hef licht brengen. Met de PER-
FOTRONIC bestaat er geen 
kans meer dat uw dure zegel bij 
verkoop of ruilbeurs ongemerkt 
van eigenaar *en«isseld. De 
PERFOrflOA//C zal zich zeker 
snel terug verdienen en u daar
bij veel plezier geven. Een 
nieuwe dimensie op het gebied 
van postzegelverzamelen kan 
een aanvang nemen. Met SAFE 
en met de PERFO THON/C. 

Bestel nr. 9850 Perfofron/c 

(incl. adapter) ƒ459,— 

Verkrijgbaar bij de betere vak-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 20, 3011 HG ROTTERDAM, 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

Voor handel portvrij boven ƒ 300,- excl. BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de ƒ 100,-. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdlieden. 

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

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 

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

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

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

POSTZEGELVERENIGING NUNSPEET 
ZATERDAG 2 MEI 1998 '" "̂ ^ ^"^fw^ """. 

ae Dr. Schutlaan 2 
3e GROTE VERZAMELBEURS f- /̂ ""̂ p̂ f̂ 

Inlichtingen 
VAN 10 TOT 16 UUR 30 0341-256163 
ENTREE GRATIS ENTREE GRATIS ENTREE GRATIS 

P O S T Z E G E L H A N D E L H O O G V L I E T 
T E L . 0 1 0 - 4 1 6 0 1 5 0 

Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op landen en/of 
motieven. Ook uw mancolijsten zijn bij ons in vertrouwde 
lianden. Natuurlijk leveren wij ook alle vertrouwde merken 

op het gebied van filatelistische benodigdheden. 
Binnenban 263C, 3191 CG Hoogvliet Rt. 

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 
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NEDERIAND EN EUROPA 
Vip^jmrgßkdm eersÈEuropees Congres inden Haag 

D VEENSTRA, BUITENPOST 

Als Nederlandse bijdragen tot de eenwording van Europa 

liggen de verdragen van Maastricht en Amsterdam nog 

redelijk vers in het geheugen. Toch werd al vijftig jaar geleden 

in ons land de stoot tot de oprichting van de Raad van Europa 

gegeven: dankzij het eerste Europees Congres in 1948 werd 

Den Haag op de Europese kaart geplaatst. 

Van 7 tot en met 10 mei wordt 
in Amsterdam de thematische 
tentoonstelling Themaphikx 98 
gehouden. Aan dit evenement 
is een Internationale Europese 
Salon verbonden. Aanleiding 
voor deze salon is de vijftigste 
verjaardag van het Congres 
van Den Haag. Dit congres 
leidde tot de oprichting van de 
Raad van Europa. 
De rol van Nederland in Euro
pees verband wordt door ve
len gekoppeld aan de verdra
gen die in de afgelopen jaren 
in ons land werden gesloten. 
Vooral het Verdrag van Maas
tricht (1991) was een belang
rijke bijdrage tot de ontwikke
ling van de Europese eenwor
ding. Het 'magere' Verdrag 
van Amsterdam (1997) kwam 
moeizaam tot stand en werd 
bovendien belast met veel ne
gatieve publiciteit over de or

Afbeeling 1 

demaatregelen. Zoals bekend 
heeft Amsterdam op dat punt 
een naam op te houden. 
Vooral deze laatste Neder
landse bijdrage staat in schril 
contrast met de eerste grote 
conferentie over Europa die 
in ons land werd gehouden. 

DE EUROPESE FEDERALISTEN 
We zijn er inmiddels zo aan 
gewend dat de Europese agen
da op regeringsniveau wordt 
bepaald, dat we nauwelijks 
nog weten dat de basis voor de 
Europese samenwerking werd 
gelegd door groepen mensen 
die streefden naar de totstand
koming van een Verenigd Eu
ropa. De kern van deze groep 
werd gevormd door mensen 
die in het verzet of in de inter
neringskampen hadden geze
ten; ze hadden zich diepgaand 
op een nieuwe inrichting van 
de samenleving beraden. Vrij
wel meteen na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog kwa
men ze in diverse landen in ac
tie. 
Dat betekende niet dat staats
lieden in die tijd de activitei
ten van de Europese federalis
ten alleen maar vanaf de zijlijn 
volgden. Misschien wel de be
kendste Europese staatsman 

m 

CUROPAU ^IJN 

Dr üc'oQc.ie 

J.P.Knigge 
Teonandßal 

Afbeelding 3 

van die tijd, Winston Chur
chill, hield op 19 september 
1946 in een rede voor de uni
versiteit van Zürich een plei
dooi voor de oprichting van 
de Verenigde Naties van Euro
pa. Churchill werd door ver
scheidene landen op een post
zegel afgebeeld, maar de 
meest toepasselijke zegel werd 
in 1980 door Nederland uitge
geven {apeelding 1). 
Twee dagen later, op 21 s e p 
tember 1946, werd in het Zwit
serse Hertenstein aan het 
Vierwoudstedenmeer beslo
ten om tot een bundeling van 
allerlei nationale federalisti
sche bewegingen te komen. 
Een Zwitsers machinestempel 
herinnert aan de 30e Konferenz 
von Hertenstein in 1976 {afbeel
ding 2). 

HET CONGRES VAN DEN HAAG 
Hoewel ook in 1947 al in en
kele landen Europese con
gressen werden gehouden 
(onder andere in Duitsland), 
zou het jaar 1948 toch voor 
heel federalistisch Europa het 
gedenkwaardigste jaar wor
den. In 1948 werd namelijk in 
Den Haag het eerste grote in

■NEDERLAND 
Afbeelding 4 

ternationale congres over Ei 
ropa gehouden, een bijeer 
komst die bekend zou wordei 
als het Congres van Dei 
Haag. Het werd van 7 tot ei 
met 10 mei 1948 gehouden ii 
de Grafelijke Zalen van d 
Ridderzaal {afieeldmg 3), eei 
gebouw dat is afgebeeld op d 
Zomerzegel van 2+2 cent ui 
1948 (afleeldmg 4) en dat oo 
te vinden is op een geïlli 
streerde briefkaart (numme 
III12) in de serie van 1937 
1940 (afbeelding5). 
Onder de 750 deelnemers aai 
het Congres van Den Haag b« 
vonden zich vele bekend 
staatslieden, parlementsh 
den, industriëlen, vakbond: 
leiders, wetenschappers, kur 
stenaars, afgezanten van kei 
ken en leden van vrouwen e 
jongerenorganisaties. Enige f 
guren met grote namen zoa 
Winston Churchill, Konra 
Adenauer {afbeelding 6), Léo 
Blum en Alcide de Gaspei 

Afbeelding 2 Afbeelding 5 
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afieelding 7) maakten deel uit 
an dit gemêleerde gezel-
chap. 
len hoogtepunt was de massa-
etoging op zondag 9 mei op 
e Dam in Amsterdam met 
ngeveer 40.000 deelnemers. 
)p de laatste dag van het con-
res werd een 'Boodschap aan 
11e Europeanen', een docu-
lent waarin de resoluties van 
et congres waren samenge-
at, aangenomen. 
Iet Congres van Den Haag 
af de stoot tot de oprichting 
an de Raad van Europa in 
949, die zijn zetel in Straats-
urg kreeg. Dat in de daarna 

Afbeelding 7 

volgende halve eeuw nog vele 
moeilijkheden zouden moeten 
worden overwonnen, blijkt wel 
uit het artikel Europa: de gemeen
schap waarin imj leven en werken', 
waarin de moeizame weg van 
de Europese samenwerking 
vooral filatelistisch is belicht. 

Noot: 
': Europa: de gemeenschap waarin wij 
leven en werken door A.C.H. Merkx, 
Utrecht; 'Philatelie' van oktober 
1992, pagina's 638 tot en met 644 

De illustraties bij dit artikel zijn aßurm-
stig uit de collectie van de heer Z. van 
Duijn uit Katwijk 

THEMAPHILEX: HET BELANGRIJKSTE THEMATISCHE EVENEMENT 
VAN DE KOMENDE TIEN JAAR 
Acht gespecialiseerde filatelistenverenigingen, alle verenigd in de 
Stichting Themaphilex, organiseren van 7 tot en met 10 mei een gro
te tentoonstelling op thematisch gebied. Deze expositie, 
Themaphilex 98, wordt - net als zijn voorganger Themaphilex 87 - in 
het Frans Otten Stadion te Amsterdam gehouden. De organiserende 
verenigingen zijn de Nederlandse Vereniging voor Thematische Fila
telie, de Filatelistenvereniging Gabriel, de Ruimtevaart Filatelieclub 
Nederland, de Filatelistische Motiefgroep 'Papier en Druk', de Kon-
taktgroep Voor het Kind en Maximafilie, de I.V. De Spoorwegmotief-
filatelist, de Nederlandse Vereniging voor Verenigde Naties/Ver
enigd Europa-Filatelie en de Vereniging van Zaanse posuegelverza-
melaars 'De Posthoorn'. 
Er zullen ruim 700 kaders te zien zijn, gevuld met thematische collec
ties. Nieuw is dat er ook eenkaderverzamelingen en collecties in de 
Open Klasse zullen worden tentoongesteld. 
De toegang tot de tentoonstelling kost f 2,50 (wilt u korting? zie pagi
na ,̂ 0.5!). Op de expositie wordt de nieuwe Thematische Revue ver
kocht (prijs: f5.-). In dit interessante boekje van 128 pagina's is een 
groot aantal artikelen opgenomen over thematische filatelie. De pu
blicatie geeft ook een overzicht van de tentoongestelde collecties. U 
kunt dit boekje nu al bestellen door f 8.50 over te maken op Postbank
rekening 456537,3 t.n.v. Themaphilex. Vermeld op uw overschrijving 
'Thematische Revue' en het volledige verzendadres van de catalogus. 
Op Themaphilex 98 is een groot aantal handelaren present met een 
grote verscheidenheid aan themadsch materiaal. De deelnemende 
verenigingen richten informatiestands in om te laten zien hoe boei
end thematische filatelie kan zijn. PTT Post Filatelie doet uiteraard 
ook mee; er is een speciale tentoonstellingsenvelop met een bijzon
der stempel verkrijgbaar. 
Meer inlichtingen verstrekt het secretariaat: Zr. Spinhovenlaan 25, 
3981 CR Bunnik, telefoon 030-6561965. U kunt ook een kijkje nemen 
op de ïiietatevan Themaphilex 1998: de URL is www.proxima.nl/ the
maphilex 

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

'T POSZEGELHOES 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
5911 HM VENLO 

Tel.: 077 - 351 26 98 
Fax: 077 - 354 72 42 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nieuwtjes, Abonnementenbestand 

Genegen een goede prijs te betalen 
Uw reactie naar: 

Postbus 64, 2910 Essen, België 

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

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 

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

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

Te koop gevraagd. Nederland vellen van 10 voor uw BRIEF; 10 voor uw KAART; 10 
voor uw VAKANTIE, 10 voor YOUR FRIENDS, verhuisvel 20 x 70 et. etc. etc. Nul cent 
postzegels uit PTT-postcatclogus, Ned. munten en ansichtkaarten 
Bied aan: Ned. Overzee + Zwitserland + Motief DIEREN, Indonesië. 
Ohtiei aan: 

Postzegel-en Muntenhandel D e d o b c 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708 

INTERESSANTE PASVERSCHENEN 
POSTZEGELBOEKJES 
Australië moerasvcgels 10,00 
Denemarken 100j val<bond 17,00 
Duitsland DIV110.00 15,50 
Franl(rijl( nieuwe IVIananne 15,00 
Frankrijl( Dag vd Postzegel 11,50 
Frankrijk Voetbalzegels (rond) 15,00 
Gr. Britt Wenszegelboekje 13,50 
Gr. Britt. Grootform. Wilding 39,00 
Hong Kong Jaar vd tijger 15,00 
Indonesië Kult. 94 nieuw/ logo 40,00 
Indonesië Zeespelen 6,75 

Israël Anemonenboekje 22,50 
Korea Z paddestoelen (4) 34,00 
Namibië luipaardboekje 11,75 
Namibië 18 dieren/bloemen 25,00 
Nicaragua boekje 1 -i- 2 52,00 
Nieuw-Zeeland uitv.kunsten 25,00 
Noorwegen insecten 16,50 
Suriname Staatsolie 8,50 
Tsjechië Praga 1998 17,25 
Uruguay Wandschildering 14,50 
Zweden Modern Museum 12,00 

Bestellingen onder ƒ 75,00 + ƒ 2,50 portokosten; tot ƒ 250 -f ƒ 10,25. Boven 
ƒ 250 géén portokosten. 

booklets@telebyte.nl 

]PaTl[^[MÄTD@G l Ä f l POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 

Postzegelhandel De Viking 
Kleine Singel 27, 3572 CG Utrectit 
telefoon 030 - 27 33 030 

A"«^°°'rarerveSÄ'"> of telef oonMarten^^^„, ^ „ ^ . , . 

Openingstijden: maandag - vrijdag 13.00 - 18.00 uur, 
zaterdag 10.00 - 17.00 uur, donderdagavond 19.00 - 21.00 uur 

http://www.proxima.nl/
mailto:pzhronh@gld.bart.nl
mailto:booklets@telebyte.nl


niEDERLAiyDSE 
Eerstedagstempels 

1 7 m a a r t : 
Den Haag: stempel ter 
gelegenheid van de eer
ste dag van uitgifte van 
drie zegels die markante 
momenten uit de Neder
landse geschiedenis her
denken. Dit stempel werd 
alleen geplaatst op de 
officiële, kantenklare 
NVPHeerstedagenvelop. 

1 7 m a a r t : 
Den Haag: stempel ter 
gelegenheid van de eer
ste dag van uitgifte van 
de huwelijkszegel (af
komstig uit het velletje 
'Tien voor het huwelijk'). 
Dit stempel werd alleen 
geplaatst op de officiële, 
kantenklare NVPHeer
stedagenvelop. 

Gelegenheids
stempels 

2 8 m a a r t : 
Leek: stempel ter gele
genheid van de 3/e Dag 
van de Aerofilotelie in 
Leek. Ontwerp: Paul 
Pleijs, Den Haag. Afbeel
ding: het toestelPHALR 
Reiger, een DC3 van de 
KLM die op 6 december 
1938 van Schiphol naar 
ZuidAfrika vloog. 

1938 

. IVrr^yt^^ 

1998 
3 7 e Dag van de 
Aerofilotelie 
Leel< 28 maart 1998 

211 2 8 en 2 9 m a a r t : 
I y Leek: stempel ter gele

genheid van de Dag van 
de Jeugdfi latei ie in Leek. 
Ontwerp: Paul Pleijs, 
Den Haag. Afbeelding: 

staatsiecoupé van koning 
Willem I (collectie Natio
naal Rijtuigenmuseum te 
Leek). 

1 14e Dag van de <• 1 
m 

2829!^?.? JA ^ 

mf] 1 "n 

■ 1— 

1 9 9 8 m 1 

18 en 1 9 apr i l : 
Haaksbergen: stempel 
ter gelegenheid van de 
ingebruikneming van 
een gerestaureerde ijl
qoederenwagen (El 29) 
door de stichting Muse
um Buurt Spoorweg 
(MBS) in Haaksbergen. 
Ontwerp: Paul Plei'LS, 
Den Hoog. Afbeelding: 
stoomlocomotief 5 Eina. 

Museum 
W e e k e n d \ ' 
18 en 19 april 1998 

2 5 e n 2 6 apr i l : 
Zwolle: stempel ter gele
genheid van de Bonds
dag tijdens de tentoon
stefling Hobby en Filate
lie in Zwolle. Ontwerp: 
Paul Pleijs, Den Haag. 
Afbeelding: de Sossen
poort, het bekendste 
overblijfsel van de oude 
vestingwerken in Zwolle. 
Stukken die van dit stem
pel moeten worden voor
zien worden verzameld 
in de stond van het orga
nisatiecomité van ge
noemde tentoonstelling. 
Verder kunnen afdruk
ken worden verkregen 
door (voldoende gefran
keerde) enveloppen of 
kaarten te zenden aan 
PTT Post, De Verzamel
service (adres: zie ka
der). Deze stukken stuurt 
u in een voldoende ge
frankeerde omslag tot 
uiterlijk een week na de 
tentoonstelling aan het 

genoemde adres. Op de 
omslag vermeldt u 
Bondsdag Zwolle. 

8 , 9 en 1 0 mei : 
Amsterdam: stempel ter 
gelegenheid van de post
zegeltentoonstelling The
mapbilex 98 in het Frans 
Otten Tennisstadion te 
Amsterdam. Ontwerp: 
Paul Pleijs, Den Haag. 
Afbeelding: de drie krui
sen uit het wapen van 
Amsterdam. 
Dit stempel is tijdens de 
tentoonstelling in gebruik 
in de stond van De Ver
zamelservice van PTT 
Post. 
Afdrukken van dit stem
pel kunnen worden ver
kregen door (voldoende 
gefrankeerde) envelop
pen of kaarten te zenden 
aan PTT Post, De Verza
melservice (adres: zie 
kader), in een voldoende 
gefrankeerde omslag tot 
uiterlijk een week na de 
tentoonstelling aan het 
genoemde adres. Op de 
omslag vermeldt u The
mapnilex 98. 

< 
Them^^ph i lex * 

^^msterdam 
<? • •♦ 

21 t /m 24 mei: 
Donaueschingen (Duits
land): stempel ter gele
genheid van de multilate
rale tentoonstelling 5 in 
98 in Donaueschingen 
(Duitsland). Ontwerp: 
onbekend. Afbeelding: 
kaart van Nederland. 
Het stempel is tijdens de 
tentoonstelling in gebruik 
in de stand van PTT Post, 
De Verzomelservice. Af
drukken kunnen worden 
verkregen door toezen
ding van (voldoende ge
frankeerde) enveloppen 
of kaarten aan PTT Post, 
De Verzomelservice 

DONAUESCHINGEN '98 

D U I T S L A N D « 

(adres: zie kader). Deze 
stukken stuurt u in een 
voldoende gefrankeerde 
omslag tot uiterlijk een 
week na de tentoonstel
ling aan het genoemde 
adres. Op de omslag 
vermeldt u Donau
eschingen. 

Bijzondere 
stempelv laggen 

2 1 apr i l  13 juni: 
Amsterdam, 'sGraven
hage, 'sHertogenbosch, 
Nieuwegein, Rotterdam, 
Zwolle: stempelvlag Zo
merpostzegels  Oude
renpostzegels. Stempel 
ter stimulering van de 
verkoop van de jaarlijkse 
Ouderenpostzegels. 

zo«£«posiz[tas / 

OUDEREN .Y" 
POSTZEGELS ^ I | 

Eerstevlucht

stempels 

6 apr i l : 
Amsterdam: stempel ter 
gelegenheid van de eer
ste lOM/NWAvlucht 
van Amsterdam naar Se
attle (Verenigde Staten). 
Ontwerp: Paul Pleijs, 
Den Haag. Afbeelding: 
silhouet van een DC10 
en het standbeeld van 
Noah Seaith, opper
hoofd van de Suqamish 
indianenstam. 
Het stempel is uitsluitend 
gebruikt voor de ont
waarding van postzegels 
op de poststukken die 
met de genoemde eerste 
vlucht werden vervoerd. 

Sdt, 

<* 6 april 1998 

2 m e i : 
Amsterdam: stempel ter 
gelegenheid van de eer
ste KlM/NWAvlucht 
van Amsterdam naar 
Philadelphia (Verenigde 
Staten). Ontwerp: Paul 
Pleijs, Den Haag. Afbeel
ding: silhouet van een 
DC10 en Independence 
Hall. 
Het stempel wordt alleen 
gebruikt om de postze

gels op poststukken die 
met genoemde eerste 
vlucht worden vervoerd 
ofte stempelen. 
Als u enveloppen met de 
bewuste vlucht wilt mee
geven moeten deze stuk 
ken aan de adreskant 
zijn voorzien van uw ei
gen naam en adres of 
van de geadresseerde. 
Het gewone luchtpostta
rief is voor deze vlucht 
van toepassing. U kunt 
uw stukken tot uiterlijk 2 
april in een voldoende 
gefrankeerde omslag 
zenden aan PTT Post, De 
Verzomelservice (adres: 
zie kader). Op de om
slag vermeldt u Eerste 
KLM/NWAvlucht Phi
ladelphia. 

I e v l u c h t KLM/ 
Northwest Air l ines 

Amsterdam 

2 mei 1998 

Stempelmapjes 

3 1 j a n u a r i : 
Amsterdam: speciaal 
mapje ter gelegenheid 
van de zestigste verjaar
dag van koningin Bea
trix. In het mapje zijn all 
op dit moment verkrijg
bare zegels met de beel 
ten is van de vorstin op
geplakt en vervolgens 
voorzien van het specia 
stempel Koningin Beatri 
3I119383I1I998. 
Ontwerp: Richard Sluijs 
Den Haag. Afbeelding: 
gestileerde kroon metz« 
punten (voor elke tien 
jaar een punt). 
Het mapje kan telefo
nisch worden besteld bij 
De Verzomelservice, 
0505861234 (bestel
nummer 698004). 

Y^OyV/ 

Adres PTT Post 
De Verzomelservice: 

Postbus 30051 
9700 RN Groningen 



POSTZEGEL EN MUNTENCOLLECTIES 
TE KOOP GEVRAAGD!! 

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

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

En u krijgt de hoogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ; 
zich wel \ 

a 

door h^t '■■ 
hoofd slaan 
AMSTERDAM, donderdac 
Omdat hij «pijt had 8»

kresen vu> ds veriuop <rma 
Zljll pn«t I. |[MIII»I t . i y . « H M 
hMft da TVjarice L. DTV. 
dehzdf met «en asbak op 
het hoofd geslasen en te
aenover de poUtie verteld,' 
dathUwaibeioaU. 

Oe bejaarde V. had <Un 
postzegelverzamellns met 
een, waarde van ƒ 25.000 
verkocht «ioi twee DOélxe-
gelbandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen df minaen weg wa
ren, betreviida V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Haar de klap was 
zo hard dat hij buiten be
wustzijn raalrte en pas de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
werd gevonden. 

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

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

¥̂ÄN VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels v/elke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzannelingen, stokboeken, dozen, snuffel-portij-
en etc. bieden v/ij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in NedeHand. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn v/ij 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. 14.00-17 00 
Ugchelseweg 50 zat. 10.00-16.00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

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

en restanten, alle zeer scherp geprijsd en ook zeer geschikt voor (semi) 
handelaren/wederverkopers, prijsniveau 2 tot 7 cent per franc. 

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

r.lke 3 maanden geven wij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen, met ditmaal veel Nederland w.o. stempels en "engelse 
Koloniën 

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

V r a a g onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

Smits Philately 
Socratesstraat 192 
732.3 PL Apeldoorn 
Tel/fax. (),S5-.^665S4^ 
internet http //www worldonlme nl/~siTiitphü 

()peningsti)den; 
donderdag en vrijdag van 
11 00uui tot l6 . .30ui i r 
en volgens afspraak 
b-m<ul imitphiR'''worldonIine nl 

/f 

f tt̂ " <■ 

A snrMn Qift is b e t t e r 
t h a n a big promise 

The Morris Bull Nose, a fine 
collector's item from the Aland Post. 
This Morris Bull Nose is a miniature 
car in white an blue colours. On the 
sides of the car a stamp depicting the 
Aland flag is printed. 
The first Aland car has a limited 
edition of 5,000. You can order the 
ar by filling in and sending us the 

coupon below. 

f. 

' ' ' / " ""i 

Ordering coupon 
I I Y«$, please, I wish to order. model car(s) at FIM 42 each 

I \ Yes, please, I wish to subscribe to First Day Covers (FDCs) 
and mint stamps, approx. FIM 130/year 

L J Yes, please, I wish to receive more information about Aland 

Sender 
Name ■'̂ uj ij ?' 

Address/PO. Box 
00 

f 
State/Country 

O 

Date Signature 

POSTEN FIL^TELISERVICEN PB 100 
FIN22101 MARIEHAMN ALAND FINLAND 

271 



BIJDRAGE DRS M P M KLEUNEN 

1 Brief uit 1851, in Lisse meegegeven met de trein naar Haarlem In 
Lisse werden twee stempels geplaatst het naamstempel Lisse (Korte
weg 61) van het hulpkantoor en het dagtekeningstempel met gebro 
ken ring van Leiden (Korteweg 65), het postkantoor waaronder Lisse 
ressorteerdeco/Zeche Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag 

[ 4 ] POSTVERVOER 
AMSTERDAM
ANTWERPEN PER HIJSM 
Op De Brievenbeurs, die 
op 10 en 11 april in 
Gouda wordt gehouden, 
is een bescheiden expo
sitie te zien van het PTT 
Museum, met als onder
werp het postvervoer op 
het traject Amsterdam-
Antwerpen van de Hol
landse Ijzeren Spoor-
weg-Maotschappij 
(HIJSM). De expositie zal 
na 'Gouda' te zien zijn 
in het PTT Museum, en 
wel van 15 april tot en 
met 11 oktober. 

Frequentie verhoogd 
De Hollandse IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij 
bracht de eerste spoor
lijnverbinding in Neder
land tot stand. Deze ver
binding liep van Amster
dam naar Haarlem. Ze 
werd op 20 september 
1839 feestelijk geopend. 

Pas in 1844 overlegden 
de Posterijen met de 
spoorwegmaatschappij 
over de mogelijkheden 
van postvervoer per 
spoor. De lijn was toen 
al uitgebreid tot aan Den 
Haag. Eenmaal per dag 
werden in beide richtin
gen postzakken meege
nomen, onder het toe
ziend oog van een post-
conducteur ('conducteur 
der brievenmalen'). Drie 
jaar later was de spoor
lijn doorgetrokken tot 
aan Rotterdam. Er was 
nu hveemaal per dag 
sprake van postvervoer 
op deze lijn. Met de in
voering van de nieuwe 
postwet in 1850 werd de 
frequentie van het post
vervoer op de lijn Am
sterdam-Rotterdam op
gevoerd. aanvankeliJK tot 
viermaal daags. 

Werken in de trein 
Post- en hulpkantoren 

t l i« 

^ ^ ^ 

ï^,^!ic3AMu- -

C;VOQ 

2 Brief uit 1862, met linksonder het dagtekeningstempel van de Hol-
landsche IJzeren Spoorweg Maatschappi| (Korteweg 45) Met dit 
stempel werden de brieven door de postconducteur afgestempeld 
collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag 

langs de route mochten 
nu op de halteplaatsen 
ook losse brieven afge
ven, die de postconduc
teur onderweg sorteerde 
Hierom was het noodza
kelijk om werkruimte in 
de trein te creëren. De 
HIJSM bracht hiervoor 
tafels en sorteerkasten 
aan in enkele rijtuigen 
De postconducteur stem
pelde de aangeboden 
losse brieven niet zelf af. 
Dat gebeurde op post
kantoren, met de gebrui
kelijke dagtekeningstem
pels Hulpkantoren beza
ten zelf geen dagteke
ningstempel, maar 
slecnts een naamstempel. 
De Posterijen vonden da
tering van wezenlijk be
lang en lieten de hulp
kantoren post afstempe
len met speciale dagteke
ningstempels, waarop de 
naam van het nabij gele
gen postkantoor was ge
plaatst Deze stempels 
zijn te herkennen aan 
een gebroken cirkel. Een 
voorbeeld was het stem
pel Leiden, afkomstig 
van het hulpkantoor Lisse 
(oflbee/d/ng 7). Latere 
stempels hebben een hal
ve cirkel, in plaats van 
een gebroken cirkel. 
Deze werden op het tra
ject Am sterdam-Rotter
dam gebruikt tot in de ja
ren zestig, alhoewel het 
toen eigenlijk de bedoe
ling was om brieven met 
recnthoekige haltestem
pels te ontwaarden. De 
haltestempels lieten de 
eigenlijke plaats van ver
zending zien, niet die 
van het nabije postkan
toor. 

Voor afstempelinq van 
losse brieven in de trein 
onh^ing de conducteur in 
1859 een dagtekening
stempel met het opschrift 
H.Spoorweg (zie albeel-
ding 2), dat niet lang 
daarna werd vervangen 
door een franco-dagte
keningstempel. Vanaf 
1865 werden twee stem
pels gebruikt' een fran
costempel voor de ont
waarding van de postze
gels en daarnaast een 
dagteken i ngstempel. 

Tot aan het Hollands 
Diep 
Voordat de Moerdijk
spoorbrug was gebouwd 
voeren schepen naar het 
expeditiekantoor Moer
dijk aan het Hollands 
Diep, waar aansluiting 

3 Brief uit 1870 met het haltestempel Rotterdam [brievenbus] (Korte 
weg 114) collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag 

was op de trein naar 
Antwerpen. Het expedi
tiekantoor Moerdijk werd 
in 1855 opgericht omdat 
het spoortraject van Ant
werpen, dat door de Bel-
giscne spoorwegen was 
aangelegd, in dat jaar 
voltooid werd. Later 
werd het kantoor naar 
Antwerpen verplaatst. In 
de trein werden de brie
ven afgestempeld met 
een stempel van het kan
toor zelf en van het sta
tion waar deze onder
weg werden afgegeven 
Brieven die in Rotterdam 
bij de schepen werden 
afgegeven. kregen een 
afwijkend naltestempel 
Rotterdam brievenbus 
(zie afbeelding 3); na 
aankomst bij riet expedi
tiekantoor Moerdijk werd 
het dagtekeningstempel 
geplaatst. 

Bruggen 
Het expeditiekantoor 
Moerdijk werd in 1868 
omgedoopt tot Spoor
wegkantoor nummer 2 
en werd na de bouw van 
de Moerdijkspoorbrug 
naar Rotterdam overge
bracht. Deze brug kwam 
in 1872 gereed, net als 
de brug over de Oude 
Maas. Hierdoor konden 
de treinen vanuit Antwer
pen doorrijden tot in Rot
terdam-Zuid. Een brug 

over de Nieuwe Maas in 
Rotterdam kwam in 
1877 tot stand De brie
ven werden tot de vol
tooiing van de brug over 
de nieuwe Maas afge
stempeld met Antwer-
pen-Feijenoord en daar
na met Antwerpen-Rot
terdam. Stempels met 
een aanduiding van de 
trajecten, in plaats van 
met de naam van spoor
wegmaatschappijen, 
vonden ingang omdat 
sommige maatschappij
en verscheidene trajectet 
exploiteerden. 
In 1880 ging het zuide
lijk traject over van de 
Belgische op de Staats 
Spoorwegen De treinen 
van de HIJSM reden nu 
het gehele traject van 
Amsterdam naar Ant
werpen (en verder). 
Spoorwegkantoor 2 
werd naar Amsterdam 
verplaatst. De brieven 
werden nu met Amsterd: 
Antw: afgestempeld, zo
dat het gehele traject in 
één stempel was weerge 
geven. 
Mare Kleijnen 

Mare Kleipen is assistent con
servator Brievencollecties van 
het PTT Museum m Den Haag 

O, KOM ER EENS KIJKEN! 
De vele surprises in de verzamelingen van het PTT 
Museum kunt u geheel gratis en vrijblijvend in
zien. V/anneer u uw bezoek eerst even aanmeldt, 
wordt u verteld of het materiaal inderdaad in het 
bezit is van het PTT Museum. Er kan dan voor 
worden gezorgd dat het materiaal klaar ligt als u 
op bezoek komt. 
Voor boeken, tijdschriften, films, foto's, prenten en 
de loopbaanstaten van vroegere PTT-medewer-
kers moet u bellen met 070-3307581 (bezoek is 
dagelijks mogelijk). Voor de postwaarden en 
poststukken kunt u bellen met 070-3307560 (be
zoek is mogelijk tijdens de donderdagen 23 april, 
7 en 28 mei en 25 juni). 



EUROPAZEGELS: 
^ANWINSTalNFlA^E?[21 
föfe oo^t tkm 1997 'Sprookjes en kgmdm' 
'Sprookjes en legenden' - daar ging het over in deel 1 van 

een artikel over de Europazegels van 1997. De auteur neemt 

de emissies van Zuid- en Oost-Europa onder de loep en sluit 

zijn samenvatting af met een compleet overzicht van alle 

Europazegels die vorig jaar verschenen. 

UID-EUROPA 
Mdorra (Frans) 
»e afbeelding op de zegel van 
rans Andorra toont de belang-
jkste elementen van de legen-
e van La Dama Bianca: de wit-
; dame, een wolf en een jager, 
letverhaal houdt verband met 
e inval van de Moren. 

Mdmra (Spaans) 
)e zegel van Spaans Andorra is 
ewijd aan het sprookje l'Ossa I 
h Contrabandistes, te vertalen 
Is 'de beer en de smokkelaars'. 

\zoren 
)e man aan boord van het 
chip op de zegel van de Azo-
sn kijkt naar het 'eiland van 
e zeven steden'. Tijdens de 
ezetting van Portugal door 
e Moren gingen zeven bis-
:hoppen met hun gelovigen 
:heep. Zij kwamen aan op 
et eiland St. Michael, dat ze 
1 zeven diocesen indeelden -
andaar de nieuwe naam. 

iosmë-Herzegoimna 
)e zegel van 100 d. van Bos-
ië-Herzegowina heeft betrek
ing op speculaties dat Troje 
p de plaats van de Bosnische 
a d Gabela zou hebben gele
en. De afbeelding op de ze
el van 120 d. slaat op de le
ende van de wonderbaarlijke 
ron van Ajvatovica: we zien 
en prediker op een vliegend 
ipijt in een ravijn. 

yprus 
)p de zegel van 15 c. van Cy
rus het sprookje 'Het meisje 
iet de lange vlecht'. De zegel 
in 30 c. is gewdjd aan Digenis 
Jiritas, de grootste Cyprioti-
:he sagenheld. Op de zegel is 
én van zijn heldendaden in 
eeld gebracht. 

yprus (Turks) 
)e zegels van Turks Cyprus' 

tonen inheemse sprookjes. 
Op de ene zien we een ezel en 
op de andere een waterput. 

Gibraltar 
Gibraltar gaf twee paren ze
gels uit die betrekking hebben 
op de geschiedenis van het 
schip de Mane Celeste. 

Griekenland 
De zegel van 120 d. van Grie
kenland is gevnjd aan Prome
theus, een figuur uit de Griek
se mythologie. Getoond wordt 
hoe hij het vuur (dat hij van 
Zeus stal) in een holle staaf bij 
de mensen brengt. Op de ze
gel van 430 d. is Digenis Akri-
tis, een held uit een Middel
eeuwse sage, afgebeeld in een 
riddergevecht. 

Italië 
De zegel van 800 1. van Italië 
gaat over een spreekwoord. 
De tekst betekent letterlijk dat 
als je andermans werk doet, 
dat hetzelfde is als soep koken 
in een mandje: dat is nutte-

D. VEENSTRA, BUITENPOST 

loos, daar komt niets van te
recht. Wij zeggen in zo'n geval 
'schoenmaker hou j e bij j e 
leest'. 
Op de zegel van 900 1. is een 
negentiende-eeuwse rond
trekkende liedjeszanger (Can-
tastori) afgebeeld. De hoge 
hoed op de grond is interes
sant voor een verzameling op 
het thema 'hoofddeksels'. 

Joegoslavië 
De twee zegels van Joegoslavië 
laten de reus Bas Celik zien. 

Kroatië 
De zegel van 1.30 k. van Kroa
tië toont een illustratie uit het 
verhaal 'HetStriborwoud'. Op 
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Zuid-Europa onder meer inheemse sprookies, mythologische figuren, een in beeld gebracht spreekwoord, sagen over Portugal on
der de Moren en een eerbetoon aan de heilige Martinus 

file:///zoren


de andere zegel staat het ver
haal 'De Grote Joze' centrciJil. 
Joze is een lobbes van een 
reus, die door zijn heer wordt 
uitgebuit. Als hij een galeislaaf 
leert kennen, begint hij na te 
denken: hij laat voortaan niet 
meer met zich spotten. Het 
gaat om een politieke verwij
zing naar onderdrukking en 
verzet. 

Madeira 
Op de zegel van Madeira {Len-
da do Machico) is de hoofdrol 
weggelegd voor een liefdes
verhaal uit de veertiende 
eeuw. De Engelse ridder Ro
bert Machim trouwt tegen de 
zin van Edward III met de 
arme Anna van Arfet. Ze pro
beren uit te wijken naar 
Frankrijk, maar komen voor 
de kust van Noord-Afrika te
recht. De eerste kolonisten op 
Madeira - bekend met het 
verhaal van Robert en Anna -
vernoemden de baai waar het 
paar aankwam naar de ridder: 
Machico. 

Malta 
Op de zegel van 16 c. van Mal
ta is Gahan met een huisdeur 
onder de arm op weg naar de 
kerk. Op de zegel van 35 c. 
bidt een moeder tot de heilige 
Dimitrus om haar zoon uit 
zijn slavernij te bevrijden. 

Portugal 
Talrijke sagen en verhalen in 
Portugal hebben de verove
ring en de bezetting van het 
land door de Moren als on
derwerp. Vandaar ook de 
schone Moorse dame die op 
de Portugese Europazegel is 
afgebeeld. Toen de Moren wa
ren verslagen, lieten zij mooie 
Moorse meisjes achter om de 
geheime plaatsen te bewaken 
waar de vergaarde schatten 
verborgen waren. 

werd de edelknaap blind en 
doof. Toen de heilige Marti-
nus om genezing had gebe
den en het gebed was ver
hoord, mocht hij de berg de
finitiefin bezit nemen. 

Spanje 
De Spaanse zegel toont slechts 
enige sprookjessymbolen -
erg eenvoudig dus. 

Turkije 
Bij Turkije sieren afbeeldin
gen uit sprookjesboeken de 
Europazegels: uit 'De herfsttij-
loze dromen' (bloemenkinde
ren op de rug van een vliegen
de vogel) en 'De mythologi
sche vogel van Smaragd' 
(mannen vliegen op de rug 
van een vogel over bomen). 

Vatikaan 
De emissie van het Vatikaan 
heeft de befaamde Zwitserse 
Garde als onderwerp - overi
gens géén sprookje... 

OOST-EUROPA 
Albanië 
De twee zegels van Albanië il
lustreren een oud verhaal dat 
ter plaatse bekend is onder de 
titel 'Het azuurblauwe oog'. 
Op de ene zegel zien we een 
draak, een boer en een ezel, 
op de andere een drinkende 
draak en een boer. 

Armenië 
De informatie over de Euro
pa-uitgifte van Armenië kwam 
pas heel laat beschikbaar. In 
het Duitse blad Michel Rund
schau wordt gemeld dat eind 
1997 twee zegels zijn uitgege
ven. Uit de afbeelding daarbij 
kan kan worden afgeleid dat 
er legendarische figuren zijn 
afgebeeld tegen het dekor van 
een gedeelte van het heelal. 
De zegels kunnen dus interes
sant zijn voor verzamelaars 
van het thema 'astronomie'. 
De Engelse tekst op de zegel 
van 170 d. leert ons dat Hayk, 

de voorvader van de A 
meniërs, is afgebeeld. De teki 
op de zegel van 250 d. is ni« 
goed leesbaar; vermoedelij 
gaat het om een persoon di 
een draak verslaat. Interessar 
is de vraag of er relatie bestaj 
tussen de afgebeelde figure 
en de sterrenbeelden. 

Bulgarije 
Op de zegel van 1201. va 
Bulgarije is een in klederdracl: 
gestoken vrouw ('maart') afg« 
beeld; ze verbeeldt de lente. 
Op de zegel van 600 1. is d 
heilige George afgebeeld, hf 
nationale symbool van de m 
tie, gesticht in 681. 

Estland 
'Goudspinners' behoort te 
de populairste sprookjes vai 
Esüand. Een goudspinster i 
op de zegel afgebeeld. In 195 
is naar dit sprookje een ball« 
geschreven. 

Hongarije 
Op de zegel van 27 £ vai 
Hongarije is een episode afg« 
beeld uit een 1.400 jaar oud 
legende: Hunor en Mago 
schieten op een gouden hert. 
De zegel van 90 f. toont d 
graflegging van vorst Géza, di 
duizend jaar geleden overleed 

Letland 
De zegel van de Baltische staa 
Letland beeldt de legende vai 
Turaidas Rozi uit. 

Litouwen 
Litouwen gebruikte voor zijl 
Europazegels twee kinderte 
keningen, gewijd aan 'de kle 
ne heks' en 'de regenboog'. 

Moldavië 
Moldavië gaf twee zegels ei 
een blok uit. Op de zegels zie) 
we de sprookjes 'De helpend 
ooievaar' en 'Meester Manole 
Het blokje bevat een zegel di 
het sprookje 'Sneeuwklokje ei 
voorjaarsfee' in beeld brengt. 

Oekraïne 
Oekraïne gaf een velletje u: 
met twee zegels; volgens M 
chel Rundschau is het them 
'Die Gründer der Kiewer Rus 
Op de ene zegel zijn de voi 
sten Kyi en Tschek afgebeel 
en op de andere vorst Choryi 
en zijn zuster Lybid. 

Polen 
De zegel van 50 g. van Polen i 
gewijd aan 'de varenbloem 
De zegel van 1.10 z. heeft d 
legencle over de naam van d 
Poolse hoofdstad als ondei 
werp. In de oude taal beteken 
Wars I Sawa 'zeemeermin' e: 
die is dan ook op zegel afg« 
beeld. 

Roemenië 
Roemenië - en dat is niet z 
verrassend - koos de leger 
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San Marino 
Het dwergstaatje San Marino 
dankt zijn naam aan de heili
ge Martinus; die staat op de 
Europazegel van 6501. St. 
Martinus werd geholpen door 
een ezel, die door een kwade 
beer werd gedood. De heilige 
sprak de beer vermanend toe, 
waarop het beest kalmeerde 
en in het vervolg geen mens 
of dier meer kwaad deed. 
Ook de zegel van 750 1. heeft 
met de heilige te maken. Ver-
ressiomo, de jonge edelman 
die eigenaar was van de berg 
waarop de heilige zijn werk 
deed, Monte Titano, wilde Mar
tinus verjagen. Met Gods hulp Oost-Europa goudspinsters, een gouden hert, parmantige hanen, een moedige dra

kendoder en kindertekeningen 
Oost-Europa goudspinsters, een gouden hert, parmantige hanen, een moedige dra
kendoder en kindertekeningen 

Macedonië 
Op de beide zegels van Mace
donië wordt de geschiedenis 
van de handige boer Pejo 
(Otar Pejo) in beeld gebracht 
en het verhaal van de ooievaar 
Siljan {Siljan ètrkot) verteld. 



OVERZICHT EUROPAZEGELS 1 9 9 7 

Land 

Aland 
Albanië 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Armenië 

Azoren 
België 

BosnieHerzegowina 

Bulgarije 

Cyprus 

Cyprus (Turks) 

Denemarken 

Duitsland 

Esüand 
Faeröer 

Finland 
Frankrijk 
Gibraltar 
Griekenland 

Groenland 
GrootBnttannië 

Guernsey 
Hongarije 

Ierland 

Italië 

Jersey 

Joegoslavië 

Kroatië 

Letland 
Liechtenstein 

Litouwen 

Luxemburg 

Macedonië 

Madeira 
Malta 

Man 

Moldavië 

Monaco 

Oekraïne 
Oostenrijk 
Polen 

Portugal 
Roemenië 

Rusland 
San Manno 

Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 

Turkije 

Vdticaan 
IJsland 

Zweden 

Zwitserland 

Dag van 
uit^te 

09 05 
05 05 
10 05 
06 05 
' 10 

05 05 
10 03 

03 05 

14 04 

05 05 

30 05 

28 08 

05 05 

05 05 
20 05 

04 03 
28 04 
12 02 
19 05 

05 05 
13 05 

24 04 
05 05 

14 05 

05 05 

15 04 

30 05 

06 03 

26 04 
03 05 

12 04 

12 05 

06 06 

05 05 
05 05 

24 04 

29 06 

05 05 

06 05 
09 05 
05 05 

05 05 
05 05 

05 05 
2103 

27 03 
05 05 
05 05 
30 04 

05 05 

20 03 
13 05 

09 05 

13 05 

Aantal 
zegels 

1 
2 
1 
1 
2 

1+B 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
2 

2 
1 
4 
2+Pb 

1 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
2 

2 

2 

2 

1+B 
2 

2 

2 

B 
2 

B 
1 
2 

1+B 
2 

1 
2 

1 
1 
1 
2 

2 

2 
2+Pb 

Pb 

1 

Waarde [n] 

2 90m 
30,1001 

3 f 
65 p 

170 d 
250 d 
100 e 

17f 
30 f 

100 d 
120 d 
1201 
6001 
15c 
30 c 

25 000 1 
70 000 1 

3 75k 
5 25k 

80 p 
100 p 

4 80k 
4 50k 
7 50k 

3 20, 3 40 m 
3 00 f 

2x28,2x30 p 
120 d 
430 d 
4 75k 

26 p 
S i p 

26, 31 p 
27 f 
90 f 

32 p 
44 p 
8001 
9001 
24 p 
31 p 

2 50n 
6 00n 
130k 
3 60k 

32 s 
90 r 

1 lOf 
1201 
1201 

16f 
25 f 

20 d 
40 d 

100 e 
16c 
35 c 
25 p 
31 p 

0 101 
2 801 
5 001 
3 00 f 
3 00 f 

80 k 
7 00s 

50 g 
1 10 z 
100 e 
4001 

4 2501 
1500r 

6501 
7501 
80 t 

9 s 
65 p 

8k 
8k 

25 0001 
70 0001 

750, 850 1 
45 k 
65 k 

7k 
7k 
7k 

90 c 

Naam sprookje/legende 

De dans van de duivel met de domineesvrouw 
Het azuurblauwe oog 
La Dama Bianca 
De beer en de smokkelaars 
Hayk, de voorvader van de Armeniers 
Vahagi, de drakendoder 
Legende van het eiland van de zeven steden 
De Bokkenjders 
Jean de Bernau 
Locatie stad Troje 
Legende van Ajvatovica 
Maart (voorjaar) 
Heilige Joris 
Inheems sprookje 
Inheems sprookje 
Het meisje met de lange vlecht 
Digenis Akntts 
De tondeldoos 
Duimelijntje 
De visser en zijn vrouw 
Rübezahl 
De goudspinsters 
De verzoekingen van St Antonius 
Meerman 
Het meisje dat een gouden grote zaagbek werd 
De gelaarsde kat 
Het schip Mary Celeste 
Prometheus 
Digenis Akntis 
De beer van de zee 
Dracula 
Frankenstein 
Les TravaiUeurs de la Mer (roman) 
Het mythische hert 
Graflegging vorst Geza 
De kinderen van Lir 
Oisin en Niamh 
Spreekwoord 
Rondreizende liedjeszanger 
Black Horse of St Quen 
Black Dog of Bouley Bay 
Reus Bas Celik 
Reus Bas Celik 
Het StriborWoud 
De Grote Joze 
De legende van Turaidas Rozi 
Wildemannetjes 
Het veulen van Planken 
Kleine heks 
Regenboog 
De mooie Melusina 
De jager van de Hollenfels 
Boer Pejo 
Ooievaar Siljan 
Legende van ridder Robert Machim 
Gahan 
Heilige Dimitris 
De Trammanboom 
De feeënbrug 
De helpende ooievaar 
Meester Manole 
Sneeuwklokje en voorjaarsfee 
Samte Devote 
Porte Hercule 
Die Gründer der Kiewer Rus 
De Bremer Stadmuzikanten 
De varenbloem 
Wars & Sawa naam Poolse hoofdstad 
Legende de Fesouros e Mouras encantadas 
Vlad Tepes 
Dracula 
Legende 'Wolga' 
Heilige Martin 
Vemsstomo 
Gems Goudenhoorn 
De geheimzinnige regen 
Compilatie 
De tovenaar Zito 
Pnns Bruncvik 
De herfststijloze dromen 
De mythologische vogel van Smaragd 
Geschiedenis Zwitserse Garde 
De deken van Myrka 
Surtla van de Blauwlandeilanden 
De trol en de kabouterjongen 
De jongen en de trollen 
De jongen zonder vrees 
Legende van de Duivelsbrug 

B = Blok Pb = Postzegelboekje 

dansche figuur Dracula Op 
de ene zegel zien we Vlad Te

pes en op de andere Dracula 
zelf Ik schreef er eerder over 
in de rubriek Thematisch pano

ramavan december 1997. 

Rusland 
Rusland houdt het op een illu

stratie die de legende 'Wolga' 
van IJ. Bilbina (1902) laat 
zien 

Slovenië 
De 'eenvoudige' zegel van Slo

venië toont de gems Gouden

hoorn, die zijn gouden 
hoorns kreeg door zich te voe

den met een speciaal soort 
Edelweiss Een jonge jager 
ging met de gems de berg op 
om de Edelweiss te zoeken, 
maar moest dat met de dood 
bekopen Sindsdien zijn de al

pen daar verdord 

Slowakije 
Het verhaal 'de geheimzinni

ge regen' is op de Slowaakse 
Europazegels in beeld ge

bracht Een regenbui redde m 
het jaar 173 Romeinse troe

pen van een gewis lijkende 
dood Het gaat om een velle

tje met zeven zegels en vier 
vignetten 

Tsjechië 
Op de ene zegel van Tsjechië 
IS het verhaal van Zito de tove

naar uitgebeeld De magiër 
was in dienst van koning Wen

zel rV Zijn wagentje wordt ge

trokken door drie parmantige 
hanen 
Op de andere zegel zwaait de 
legendarische prins Bruncvik 
met zijn toverzwaard om daar

mee een veelkoppig monster 
te lijf te gaan. Op de zegel 
staan ook zijn vrouw Neomie 
en zijn trouwe leeuw. 

Noten: 
' Wereldberoemd in eigen land — Vrou
wen op Europazegels 1996 vooral na
tionaal bekend door D Veenstra, 
Buitenpost, 'Philatelie', maart 
1997, pagina's 215 tot en met 218 
^ Formeel gezien is Gibraltar geen 
lid van PostEurop, het op de zegels 
gebruikte logo wijkt ook af van het 
officiële embleem 
■* Turks Cyprus is  net als Gibral
tar  geen lid van PostEurop, het is 
zelfs niet erkend door de Wereld
postvereniging (UPU) 

Literatuur: 
Reader's Digest Sprookjesboek', uitge
versmaatschappij The Reader's Di
gest nv, Amsterdam, 1988 
Pnsma Sprookjes; bundel Prisma 
pockets 

Dankbetuiging 
De auteur dankt de heer A Merkx 
uit Utrecht, redacteur van het 
VE/VNbulletin Grenzenloos voor 
zijn toestemming gebruik te mo
gen maken van de in Grenzenloos 
gepubliceerde informatie over de 
op de Europazegels 1997 afgebeel
de sprookjes en legenden Dankzij 
vooral het aanvullende karakter 
van deze informatie heeft dit arti
kel aan compleetheid gewonnen 
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VEREiyiGIIUGS- 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 B O N ) ! 

Landelijke secretariaten: 
Wl'Plf J.H. Avis, Hoefbiad 105, 
1689 SVZwcag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelka. Zwaord-
vegersgoardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aolsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblosserdam: 
P.V. De Posthoorir, A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblosser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
« W l C T h . Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; 8. Korsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Haydnplontsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
Wl'PI^ P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BEAlphenoon den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
HVPV, D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,©0I83-
441655. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
^IPf'De/fe/';M. Tolhuizen, Rei-
gerloon 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveerr, mw. A.P. Hesse
n s . Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«WiM.M.KHHoyovanSome-
renloon 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
41''DePA//o/efc/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstroot 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 
ASV Shell Filatelie; i.m.SiK\, 
GrevelingenmeerlOI,1447AN 

Purmerend, ©020-6303913. 
PW/A-Filatelie; F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
fl''5totoü(8ö';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Hooré, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdom-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'ISVB);Wen\i. 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Valkenbergloon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
FV'De Globe'; E.C. Kampmeier, 
Heliosstraat 24,7321 EC Apel
doorn, ©055-5412373. 
Appingedom: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dom, ©0596-629693. 
Arcen: 
IVPhilatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
«/Pl^J.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocrander, 
Sleedoornloon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAsserr, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baorn: 
PVBaarrr, G.W. Leive, Prof. F. 
Andreaeloon 93,3741 EK Boorn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Miilateka; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Do Costastroat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, Schoolstr. 
17,4611 MD Bergen op Zoom. 
/y'MoOos/';T.vanEsch,Ura-
nuslaon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 

ADRESVERBETERINGSFORMUUER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend dan dit formulier 
aan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaas. 

Plaats: 

Q^C Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Beuningen/Ewijk: 
fV'De6/oie';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be-
neluxlaon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
/'r//e//'oj/mefilr';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen:; A.J.M. Goor
en, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; Drs W. van der Glos
sen, Dopheidestraot 82,2165 VS 
LIsserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
NVPV, H.J. Veltkomp, Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
/i/l'/'U'H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
ra/Soxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
lO'fiU.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
/'l'firecfo; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westvoorne; 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstroot 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; ̂ .^. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/T'De6/oi!)e';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dolfsen: 
IVPhilatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw-
leusen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Longe-

stroot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W/)e/ft;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
P/'De Rra/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
Wl'Pl^G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
fV'De 6/oie'; Mevr. R. van Wijk, 
Treubstroat 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
/T'De G/oie'iJ.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
/T'De G/oie'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem,© 0314-622272. 

Dordrecht: 
W^Dorrfret/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPI''DePos//aoef';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PVDronten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Drenten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
fV'De 6/oèe';J.J.Gübbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
/y'De6/o/ie';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel50,6932LGWeslervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
/'Ml'er.ffAtW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Fcht, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edom/Volendam: 
/'.l'.'fvopoj/'iL.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
/y'DeG/oèe';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klandermon, Beotrix-

straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCF, C.Loch, Jon van Eyckgracht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/i///psPl^M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
/l''De6/o/ie';B.J.M. Leonen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i//ote//co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IVPhilatelica, J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
EPf.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
Wl'Pl^ mw. M.L. Rempt-Roebel, 
Burg.Renkenloan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WrDeP/i;/o/ete/';W.J.M.vnn 
Soest, Berloherhof 15,6132 SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongmo, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet,© 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
« / P P . M . van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©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: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker-var 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
tfPAl^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh 
komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haag; A.F. van Ro 
vesteijn. Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
PC'De/frmj'; LH. Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, v. Slingelondtplont-



oen 12,2253 WT Voorschoten. 
Y'l're(/eston';P.R.Steyn,Oude 
laagwegl38,2552GSDen 
laag. 
V 'sGravenhage e.o.; J. Alsem
eest,Zwedenburg 254,2591BM 
len Hoog, ©0703473547. 
jronifigen: 
VPhilatelka; D. Roosjen, Mezen
ion 13,9753 HX Horen (GR), 
D0505344229. 
T Groningen; J.P.A. Tolsmo, Pbil. 
entrum, Emmastraot 5,9722 EW 
;roningen,©0S05018234. 

laarleni: 
IVFV; F. van Schoik, Maasstraat 
i51,1823 KW Alkmaar, ©072

i202176. 
VPhilatelka, H.J. Hooning, Hai
<ertsmastraat48,2035CHHaar

jm, ©0235362980. 
IFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
loelemij, postbus 6236,2001 HE 
loorlem, ©0235244520. 
laarlemmermeer: 
V Philtttelica; mw. I.E. van Rhe
ien,Kinlozen39,2151XBNieuw
'ennep, ©0252675215. 
lalfwegZwanenburg: 
'Zl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout
i|k$troat9,1165LLHalfweg, 
D0204974024. 
larderwijk: 
'V Harderwijk en Omstrekeir, W.C. 
Villemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
1842 ZZ Harderwijk, ©0341
113653. 
lardinxveld: 
'rDe/'/i;/o/efe/';D.Kanning, 
Serord Doustraat 7,3272 XE 
lardinxveld. 
leemskerk: 
'V Heemskerk; H.W. van Zon, 
rankriiklaan59,1966VC 
leemskerk, ©0251233894. 
leerenveen: 
^V Heerenveen; M. Bloouw, Tjep
(emastraat 32.8441 CE Heeren
'een, ©0513626579. 
ieerhugowoard: 
W Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
olkers, Bloemaertloan 11,1701 
fH Heerhugowoard, ©072
1715665. 
leerlen: 
^Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol
ingGrens, postbus 237,6400 AE 
leerlen, ©0455717790. 
leeze: 
'ilatelie Heeze; J. von der Linden, 
itlas42,5591PKHeeze. 
)en Helder: 
T Den He/(/e/;LCh. Werst, Linie
reg 13,1783 BA Den Helder, 
OÜ223612544. 
lellevoetsluis: 
VPhilatelica, G.A. van Dongen, 
JerordvonderDussenstr. 13, 
1223 RGHellevoetsluis, ©Dl Bi
l l 2768. 
lelmond: 
W.'De Helm, Helmond en Om
treken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
5,5706 U Helmond, ©0492

126825. 
Wl'//e/mon(^J.Neggers,Van't 
toffstroat 4,5707 ES Helmond, 
D0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
\mbachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
.od. van Nossaustr. 3,3331 BK 

Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/y 'De G/o6e'; H.Borgers, Baker
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
WPl^B.E.Sauerwald,Scherphof
londen 8,7542 DM Enschede, 
©0534763473. 
Hertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412650073. 
Heusden: 
P / ' f i W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hillegom: 
WPl^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252519299. 
Hilversum: 
fV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovoloan 23,1217 HD Hilversum, 
©0356218828. 
Hoek van Holland: 
//PA/Zotefao; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewoard: 
FV Hoekschewaaré, E. DeenOos
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
OudBeijerlond, ©0186615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548
361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveeir, H.J. Ruiter, Sotel
lietenloon 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHVHoogezandSappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598398044. 
Hoorn: 
NVPVAfd.V/estFrieslanii.m. 
LeBlonsch,Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey
ma,Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229231803. 

Kampen: 
;i'P/i//o/e/;fo;J.G.Fidder,Gallé
straat 35,8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg, J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©0714030194. 
Kerkrade: 
5/fPl^B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraot 26,6466 JH Kerk
rade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';W.i.Ms, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Land van Cadzond: 
//P/i/fa/eHP.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117383366. 
Longedijk: 
IV Pnilateka, S. Ligthort, Anna 
vonSaksenstr. 19,1723KR 
NoordScharwoude,©0226
313764. 
Leerdam: 
Wl'Pl̂  H. Steygerwolt, Voorwaarts

veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345619473. 
Leiden: 

IV Philatelica; R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©0715762265. 
WPl^P.H.J.Frankhuizen,G. 
Kosteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©0715317850. 
Lekkerkerk: 
f .«.Pl ' . ;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
«/Pi^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,®0228
312871. 
Leusden: 
lO'PrDefoupe'imw.J. Verhoe
venBakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033
4941823. 
Lichtenvoorde: 
PK'DeG/o6e';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
Wl̂ Pl̂  G.G. Wissenburg, Deugen

weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545272543. 
Losser: 
Pl'iojser; mw.W.E. Fiselier, Gro
nausestraat335,7585PBGlane, 
©0535382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©0434581430, 
Fox 0434582727. 
PV ZuidLimburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©0433625194. 
Meppel: 
P/ite/Zco PK; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522263491. 
Monnickendam: 
PrM'o/er/fln(/';R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 [A Purmerend, 
©0299645788. 
Monster: 
W P P . A . van Krimpen, Van 
Bemmelloon 70,2681CX Mon

ster, ©0174245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der NeutBloouw, St. von Rume
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578613396. 
Noordwijk: 
1/.PW.;B. Wijling, Spoorlaon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252

212080. 
PV'Onder de loupe'; i.Ui.Hi. 
Ooms,EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252
373632. 
Noordwijkerhout: 
//PMo/efenJ.M.G.vanMulle
kom, Moondagsewetering 183, 
221IWT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
A/CPl̂  P.J. van Boven, Eeckelha
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341254615. 
Nijmegen: 

WPl/JLLA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024

6417443. 
fV'A(owoDOS/';J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©0263340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzaal: 
OPHIf;H.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541

514243. 
Oosterbeek: 
fV'De6/oèe';A.Bootsma, Nieuw

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

431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541351936. 

Purmerend: 
/l'P/i;/o/e/(co;H.Zwertbroek,van 
IJsendikstraot 195,1442 CK Pur

merend, ©0299426576. 
Putten: 
Pr7e/stor';H.D.Buitenwerf,Wit

tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©0332452484. 

Raalte: 
P/Äoo/te; E. Bakker, Postbus 239, 
SlOOAERoolte. 
Renkum/Heelsum: 
PI''De 6/o4e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
PV'Pi/vero';H.M.P.Cuijpers, Park
loon la, 5953 BP Reuver, ©077

4742152. 
Rheden/De Steeg: 
fV'De6/o6e';M.F.Bijl,Konings

land71,6991DHRheden, 
©0264951534. 
Rhenen: 
PV'De 6/oie';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344601280. 
RodenLeek: 
/l'P/i;/a/efeo;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©0505032608. 
Roermond: 
P/SoemondiTh.J. van Dort, Al

denhoven 38,6093 HC Heythuy

sen, ©0475495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen

daal, ©0165559355 
Rotterdam: 
/l'P/i;/ote//co;mw.M.Schols
Vlaordingerbroek, Morelgaard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181

643066. 
RPhV; mw. N. BoeckholtzKooi
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©0104562597. 
RO/S/ie//P;/ote//e;J.Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen

burg, ©0181216568. 
PfMerrfom;J.Vellekoop,Pres. 
Steynstraot 21,2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
/l'P/i//o/e/(fo; E. Tabak, Juliana 
von Stolbergloon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181212967. 
Rijssen: 

ffl^Pl^J. Freeke, 
Brookmonsdijk 12,7462 LV Rijs

sen, ©0548515201. 
Rijswijk: 
Wl'/?;/sif///t;mw.L. Stokman

Veldhoven, Hoornbruglaon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070 ■ 
3995105. ■ 

Santpoort: 
Pi'Son/poortPW; e.G. Harten

dorp, Frons Netscherlonn 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023

5374740. 
Sassenheim: 
l'l'P/Sossen/iem; B.G. Doorne
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenhelm, ©0252216740. 
Schagen: 
Pl̂  'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha

gen, ©0224214223. 
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Scherpenzeel: 
Wl'Sc/ierDenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Voleriaonlaon 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033

2972351. 
Schijndel: 
Sl 'Pp.R. Steenbergen, Verhoe
venloon 22,5481 KH Schijndel, 
©0735492916. 
Sittard: 
Pl'S/7/orrfe.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PI''P/i//e//co';J. van Schoik, Ado

mavanScheltemastraat28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184412338. 
Soest: 
PKfemMmw.D.P imente l 
Gielen,Colenso57,3761GH 
Soest, ©0356026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/i//ote/;co;E.v.d. Graaf, Dolle

loan 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaon 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hojer, Rosarium
loon 27,3972 GE DriebergenRij

senburg, ©0343517555. 

Terneuzen: 
Pf'tfe/lVote™efi^';A.H. de Rid
der, Lingestraot 5,4535 EP Ter

neuzen, ©0115697125. 
PV ZeeuvischVlaandererr, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115694001. 
Tiel: 
Philtttelis1enclubTiel,i.fKsef,\ie 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344 „ 
612378. 
Tilburg: 
l'PPTÏ/kg; W.F.M. Tukker, post

bus 10020,5000 JA Tilburg, z 
©0135714417. ^ 
Twente: ^ 
NVPV, E.J. Timmerman, Bode Erf " 
weg 2,7582 RH Losser, ©053 < 
5382594. ï 

CL 

Uithoorn: 9 7 7 
IV Philatelica, J.S.P. Drost, Coupe t ' ' 
rusloon 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297563646. 
Utrecht: 
WI'Pl^G.M.E.Mélotte.TenVelde

file:///mbachtse
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straat 71,3454 EJ De Meern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
/T(/frefA/;G.Kruijt,Mauritslaan 
55,3454 XR De Meern, ©030-
6662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
/T/'0e6/o6e';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, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendoal, 
©0318-515062 
PI'frmöf/fe/'; H.Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendoal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groof-Veldhoveir, J. van Hot-
tum,DeSitterloan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
fl''0e6/o/)e';mv*.H.W.Wolthuls-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
/».e. W/o/en/o ' ; M.J.M.Gielen, 
Fromboosstroot 9,5925 HJ VenIo, 

©077-3820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; CGLTmmer, 
Herman de Monstroat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
/Vl'/'l';W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln96,3136CSVloardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
W/sj/nffsefl^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vli jmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Polier, 
Badweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelica, E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
«W;F.W.M.Nijp,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwi jk: 
l'l'PrDeiönosfroflf';J.A.M.van 
Best, Mgr.Völkerstraot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Jullanastr.40,6707DGWagenin-
gen. 
Wassenoar: 
PC Wassenaar, L.L. Kommingo, 
Spinozoloon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Wauboch: 
PV'Waubach'; E.P. Volent, Europo-

weg Zuid 195,6374 KKLond-
groof, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica 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. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
/l'PA//ö/e/Ko;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
///'/i;/ote/;ffl;J.M.Smit,Kooaer-
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l'P/)//ote//fo;J. van der Vliet, 
Tulpstroot 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PI' Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswi jk: 
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; W.O. Cornelissen, 
Luxemburgloan 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
r rOnr fe r /e /oep ' ; J.C. Ver

steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
PK'De G/oie'iJ.H.G. Gosselink, 
Morgrietstr. 11,6602 CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV V/ijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiderr, G.C. Bokker-Bokker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel-®Lekstreek;mi.U. 
Elshoff,Boorn 54,3068 IA Rotter
dam,® 010-4553069. 
IJsselhom: 
Pr/Vsse/Aom'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinostr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
'De Posthoorn'; H.Smit, Rozeboom 
5,1541 RH. Koog a/d Zoon. 
Philatelica laanstreek; D. Frooij, 
RembrondtstrootlO, 1506LT 
Zoondom, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde;?J. Bom, Schouw 
517,8232 HA Lelystad, ©0320-
236800. 
Zeist: 
leister legel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
f l ' 'De Globe'; mw. A. Doezejoger-

Steenstro, Verl. Emmostroot 29, 
6673 XAAndelst, ©0488-
454277 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroot 23,6903 ü Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu 
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
Pl^. loetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit,Aburahout33,2719MXZoe 
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/l'P/i/ke//ca;H.Nijlond, De Hilde 
36,9476WBZuidloren,©050-
4093722. 
Zutphen: 
f l ' 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,72Ü6DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,Krabbescheer10,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
W/Zivy/Wrec/i/e.o.; T.G. Boon, 
Reeweg-Oost 100,3312 Cr Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwalk, J.G.J. von Ulsen, Johan 
von Oldenborneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 
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WERT OVERZEE A-E 1998 
April a s zal verschijnen van Yvert Overzee deel V/l landen A t/m Brazilië (w o Australië) De 
pnjs hiervoor bedraagt ƒ 67 50 Bij voorintekening t/m 30 april a s en gelijktijdige betaling 
leveren wij dit gedeelte tegen de aantrekkelijke 

subscriptieprijs van ƒ SS,-
+ ƒ 6,- verzendkosten Speciale condities voor wederverkopers en verenigingen 

Michel spec cat Duitsland 1998 1800 biz 9 1 , — 
cat Zuid- en Zuidoost Azie 1998 (eind april) 104,— 

Arge (duits/eng ) handboek Perfms Duitsland 1100 biz losbladig 450,— 
DBZ-Deutsche Briefmarkenzeitung 3 recente proefnummers (=360 bIz) 15,— 
Gibbons spec cat Groot Brittannie 1998 300 bIz (Concise) 60,— 
V Scharpen (duits) cat postwaardestukken Franse gebieden 236 bIz 

(ed 1998) 48,75 
Fillips (duits) spec cat zegels/stempels Aland 1998 131 biz 35,— 
Brusden-Whyte (eng ) spec cat Oud-Australie/Australiet/m 1995 

kleur 1500 biz 120,— 
Zumstein semi-spec cat Zvïitserland 1998 582 biz kleur 37 50 
Raaymakers handboek Nederl belasting-, spoorweg- en 

verzekeringszegels 80 biz 25,— 
Vrijdag handboek postzegels en postwaardestukken Japanse bezetting 

Ned Indie 3 delen 950 bIz kleur 350,— 
Leiddraad voor den speciaalverzamelaar Nederland 1922 100 biz met o a 

honderden plaatfouten (herdruk) 32 50 
Prangkospec cat Ned-Indie/Indonesie 1998 kleur 291 bIz 38,50 
Kiryushkin (eng ) handboek Russia postmarks 1700-1917 110 biz 65,— 
Bylen (eng ) handboek Sovjet-Ukraine 1918-1944 36 bIz 21,50 
V Soeren (ned /eng ) handboek schepen op zegels 80 bIz, ged kleur 45,— 

AANBIEDING: 
Philex (duits) landencatalogi zakformaat Michel-nrs 1996 kleur Duitsland, Frankrijk 
Groot-Bntt /Kanaal Israel, Oostenrijk, Spanje, UNO Vaticaan, Ver Europa, Zwitserland 
zwart/wit België, Lux, Nederland 
per deel slechts 5,— 

Orders tot 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) ■c 070-3652227 

faxnr. 070-3651885 
Onze VKinkel is geopend van maandag t/m vrijdag 10 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 
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HOB ONVEILIG IS HET? 
f * 

BENT U VAN PLAN EEN DEZER DAGEN 
NAAR INDONESIË TE GAAN? door 

MATTH. JOSTMEIJER 

eitekode 98-04/04 en 05 

[etgeen u gaat lezen schrijf ik op 10.000 mtr. 
oogte zwevend, ergens boven India, aan 
oord van de KL 838, de K.L.M. vlucht van Ja-
arta naar Amsterdam, de laatste etappe van 
lijn turbulente bezoek aan Indonesië. Ik ben 
lij dat ik het overleefd heb. De laatste dagen 
3or mijn vertrek belden er diverse relaties be-
Drgd op met het advies om onder de huidige 
mstandigheden maar niet te gaan en als ik 
an zo nodig moest, om dan extra voorzichtig 
; zijn en risico's zoveel mogelijk te vermijden. 
leze adviezen hebben er waarschijnlijk toe 
ijgedragen dat ik heelhuids terug kon komen 
n het vege lijf gered heb. De artikelen over 
idonesië die ik dagelijks in de krant las en de 
larmerende televisiebeelden bleken nog kin-
erspel te zijn in vergelijking met hetgeen me 
; wachten stond! Direct na de landing in Ja-
arta had ik het gevoel alsof ik met een para-
hute vlak achter de frontlinies vras geland. Ik 
reeg zo een onheilspellend, dreigend gevoel 
ver me. Onderweg van het vliegveld naar de 
tad wemelde het van de militairen. In de 
acht klonk het jankende geluid van duikende 
evechtshelicopters en op de belangrijkste 
er keerskruispunten stonden of lagen solda-
;n met mitrailleurs achter barricaden van 
andzakken. Om hel onheilsbeeld compleet te 
laken zagen de civiele burgers er hongerig 
n wanhopend uit. Ik dacht voortdurend, wat 
: het toch stom en roekeloos dat ik gegaan 
en. 
i; ben erg benieuwd wat de meeste lezers nu 
enken, denkt u bijvoorbeeld: "nou zeg het 
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'iestelcode 98-04/03 

lijkt nog erger te zijn dan ik reeds dacht" of 
overdrijft hij niet een beetje?" of misschien 
'el: "kom, kom, dat kan toch niet waar zijn". 
Wanneer u dat laatste denkt dan heeft u het 
ij het rechte eind! 
i. schrijf dit met opzet omdat ik weer eens 
lisselijk ben geworden van de misleidende, 
enzijdige berichtgeving. Niet misleidend om-
al er helemaal niets aan de hand is in Indo-
esië. Natuurlijk is de Rupiah gekelderd, na-
jurlijk zijn er een flink aantal werklozen bij
ekomen en neemt Soeharto de specialisten 
an het I.M.F. voortdurend bij de neus. De 
linder bedeelden in de samenleving hebben 
et moeilijker, dat is waar, maar ook waar is 
atgene wat ik als professioneel filatelist en 
oms als toerist aan indrukken heb opgedaan, 
taar schrijven de journalisten niet over en 
aar bent u toch ook wel benieuwd naar? Ik 
eb best een hoop te melden. 

N WAT MOET JE NOU WÉl GELOVEN? 
lijn indruk is dat je als bezoeker bijna niets 
lerkt. Al het bovenstaande is van A-Z onzin; 
.xtra militairen heb ik niet gezien, die zullen 
r wel zijn maar dan niet zichtbaar voor de be-
oeker, het enige dat opviel in het straatbeeld 
'as het sdUiggen van de bouw bij veel grote 
rojecten en in Jakarta bleken 's avonds een 
an tal restaurants gesloten, 
telt u zich het volgende voor. De Rupiah is 

, veel valuta's in de wereld met wel 70% 
edevalueerd en de lonen zijn tot heden niet 
f nauwelijks gestegen. Veel prijzen zijn nog 
etzelfde als voor de crisis. Benzine kost nog 
teeds ± Rp. 900,- per liter, dat was voor ons al 
rg goedkoop nl. ƒ 0,70 per Hter maar dat is 
u ± ƒ 0,20. Voor ƒ 5,- zit je 3 1/2 uur in de 
"ein, "executive class", aircondidoned in zeer 
omfortabele stoelen. Importproducten daar-
ntegen zijn 3 ä 400% gestegen en voor de In

donesische "Jan Modaal" volstrekt onbetaal
baar geworden enz. enz. Wanneer u dit inte
ressant vindt, Indië en/of Indonesiëverzame-
laar bent, maar (hoe is het mogelijk!) nog niet 
op onze verzendlijst staat, vraagt u dan onze 
komende nieuwsbrief aan (geheel gratis) want 
daar geef ik een veel uitgebreider verslag van 
mijn reisindrukken. 

WAT DOEN DE PRIJZEN VAN DE 
ZEGELS? 
Tijdens mijn rondreis heb ik natuurlijk met de 
belangrijkste collega's over de locale prijsont
wikkelingen gesproken. Deze bleken heel ver
rassend te zijn Het betere materiaal heeft 
praktisch zonder uitzondering minimaal zijn 
prijs behouden of is in een aantal gevallen 
zelfs sterk gestegen. Ik doel hierbij op de ze
gels en souvenirsheets van de Republiek, dus 
vanaf 1948/49. 

EEN NIEUWE CATALOGUS 
Het ligt in de bedoeling dat er dit jaar een 
nieuwe catalogus uitkomt (Katalog Prangko 
Indonesia), maar dit keer een zgn. "concise" 
uitvoering, een beknopte uitgave die alleen de 
hoofdnummers vermeld, maar dan wél met 
alle deelgebieden zoals die ook in de gespecia
liseerde uitgave 1998 voorkomen, dus met Ja
panse Bezetting, Revolutieperiode, Weense 
Drukken etc. 

Bestelcode 98-04/02 

Tevens is besloten om van de "PRANGKO 
2000" een bijzondere, nog meer gespeciali
seerde uitgave te maken dit mede in verband 
met de grote filatelie-tentoonstelling "INDO
NESIA 2000" wat een geweldig evenement 
moet gaan worden. Deze beknopte KPI 1999 
zal een zeer lage aanschafprijs hebben, maar 
ondanks zijn beknoptheid onmisbaar zijn daar 
het de huidige prijsontwikkelingen weergeeft. 
Deze catalogus komt augustus/september uit. 

SUCCES KAN VERTEDEREND ZIJN! 
ïn hel maartnummer van dit maandblad en in 
onze maart-nieuwsbrief gaf ik u een idee hoe u 
uw Ned.Indié en/of Indonesiëverzameling 
70U kunnen uitbreiden. Als onderwerp kozen 
wij toen de periode van de Japanse Bezetting 
en maakten daarbij een aantal aantrekkelijke 
aanbiedingen. Tevens gaven wij het algemene 
advies om lid te worden van de vereniging 
"Dai Nippon". 
De reacties waren overweltiigend en dat is dan 
nog zacht uitgedrukt. Succes kan vertederend 
zijn, zeker als je als filatelist het gevoel krijgt 
dat vooral onze hobby er mee gediend is. Mijn 
voorstel om lid te 
worden van "Dai Nip
pon", de Vereniging 
die zich ten doel stelt 
om de filatelie van In-
dië/Indonesië 
de periode 1942-1949 
te stimuleren, gaat zo
veel nieuwe leden op

leveren, de exacte gegevens hierover krijgt u 
t.z.t. nog wel te horen, dat ik nu al durfte stel
len dat het zijn weerga in het verleden van de 
filatelie nauwelijks za! hebben gekend. De se
cretaris van "Dai Nippon" dhr. Leo Vosse moet 
hetzelfde gevoel hebben als een echtpaar dat 
onverhoopt een drieling krijgt, het overrrom-
pelt je maar je bent er wel blij mee. Sterkte 
Leo! 
Ik blijf het tot in den treure herhalen. Al die 
pessimistische verhalen dat de belangstelling 
voor onze hobby achteruitgaat, hel zal wel 
waar zijn, maar dat geldt dan niet voor Indo
nesië en aanverwante verzamelgebieden. 
Hier knoop ik het "openbare" voorstel aan de 
redactie van dit maandblad aan vast om zo 
spoedig mogelijk een vaste redactionele ru
briek "Indonesië" op te gaan nemen. Inmid
dels is dit verzamelgebied na Nederland - O.R. 
beslist het meest populaire bij de verzamelaars 
geworden en verdient het in dit opinieblad 
m.i. een vaste plaats. 

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VAN 
INTERACTION VERWACHTEN? 
Dat de gemiddelde Indonesië-verzamelaar 
openstaat voor goede ideeën en voorstellen is 
inmiddels wel bewezen. 
Wij als Interaction gaan een promotie-cam
pagne ontwikkelen, een soort project, waarbij 
we over een langere periode van wei enkele 
jaren, heel gericht en gedetailleerd, alle neven-
gebieden van de Indonesische filatelie, mid
dels speciale aanbiedingen, onder de loupe 
gaan nemen. 
We zijn daar eigenlijk in het verleden reeds 
mee gestart, maar vooral het succes met de in
troductie van de "Japanse Bezetting" bracht 
ons op het volgende structurele plan. 
Als uitbreiding van uw standaardverzameling 
komen dus in aanmerking: 
1. De Japanse Bezetting periode m.n. de de

finitieve uitgiften voor o.a. Java, Sumatra, 
de "Grote Oost" en Riau/Malakka. 

2. Uit dezelfde periode de lokale provisori
sche uitgaven , de opdrukken op zegels van 
Ned. Indië. 

3. De zgn. Interim- of Revolutieperiode. De 
zegels uitgegeven door de Indonesiërs van 
1945 t /m 1949 in de gebieden die niet 
meer onder de controle en het gezag van 
het Nederlandse Gouvernement ressor
teerden. 

4. Als apart hoofdstuk in die periode de zgn. 
"Weense en Philadelphia Drukken". 

5. Het zeer interressante onderwerp van de 
proeven, de misdrukken, plaatfouten, 
druktoevalligheden etc. Interaction gaat 
aan dit soort zegels in de toekomst zeer 
veel aandacht besteden. 

6. Nevengebieden als Irian-Barat (incl. UN-
TEA), Riau, Maluku-Selatan en specialisa
ties op het gebied van brugparen, postze
gelboekjes, automaatzegels, noodporten 
en postwaardestukken. 

Dit geeft u de kans om u met uw verzameling 
te gaan onderscheiden van diegenen die zich 
uitsluitend beperken tot een zgn. voordrukal-
bum en alleen verzamelen wat de standaard 
albummaker afbeeldt. 
De vorige keer waren het dus een aantal aan
biedingen uit de Japanze Bezettingstijd. Dit 

keer is de Interim- of 
Revolutie periode 
weer aan de beurt. 
Een belangrijke tip: 
dit materiaal is vaak zo 
schaars dat u zich niet 
moet laten afschrik
ken wanneer een serie 
niet compleet is. Dit 

Voor alle zekerheid reisde ik in "gevechtstenue " 

gebied verzamel of koopje vaak per zegel. De 
ontbrekende nrs. zullen wij later ook los aan
bieden. 

[ 5ÖSEN I 1 Roepiah 1 
Bestelcode 98-04/06 

Bestelcode 98-04/01 
Startpakket Revolutieperiode. Specificatie 
cat.nrs. is bij de levering. 69 zegels cat. 
waarde KPI 767,- Gemiddeld 11,— per 
zegel. Actieprijs ƒ ;}9.'>.-

Beslek»)de 98-04/02 
complete opdrukserie "Revolutie Java". 
KPI cat.nrs. J 10 t /m 16 (incl. de lastige 
12A) 8 zegels-cat.w. 157,50 Prijs ƒ 100,-

Bestelcodo 98-04/03 
Twee def. waarden - Yogyakarta druk - on
geland KPI catnrs. J41Ä-42A 
cat.w. 250,-. Spotkoopje .slechts 90,-

Bestelcode 98-04 '04 
Terugkeer republ. regering naar Yogyakar
t a - comp!, set van 2 stuks 
KPI cat.nrs. J46A-47A Prijs ƒ 29,-

Bestelcode 98-04/05 
Idem met opdruk 
KPI cat.nrs. J46a-47a Prijs ƒ 4 5 , -

BeMeUodt" 98-04 06 
Combinatie van opdrukken 
"Republiek Indonesia" met "Jap. opdruk" 
KPI cat.nrs. S8a en S9a2 Prijs / 35, 

INTERRESSANT-BELANGRIJK-
BELANGRIJK - BEUNGRUK ~ INTERESSANT 
In het contact met mijn Indonesiche colle
ga's bleek dat vooral bij deze Revolutiepe
riode de prijzen t.a.v. de KPI 1998 veelal 
sterk gewijzigd zijn in de praktijk. 

~ Omdat de "beknopte" nieuwe catalogus 
I alle subnrs. niet gaat vermelden en deze bij 
" de Revolutieperiode veel talrijker zijn dan 

de hoofdnrs. zullen wij bij de nieuwsbrief 
een lijst meesturen met een groot aantal 
nieuwe prijzen (voor zover ze mij bekend 
zijn geworden). 

BELANGRIJK - BEUNGRUK - INTERESSANT 
- BELANGRIJK - BELANGRIJK 

In de volgende actie staan de schijnwerpers op 
de kleurproeven en misdrukken van Indone
sië. Dat mag u niet missen!!! 

INTERACTION Implicit BV 
(Matthijs Jostmeijer) 
Nieuwe Prinsengrocht 62 
101 8 VT AMSTERDAM 
Tel. 020-6235375 
Fax 020-4272993 

Bestelcode 98-04/01 een interessant startpakket "Revolutie"penode 



Postzegel Partijen Centrale 

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

Neem ook deel aan het succes van P.P.C. 
Het is ons gelukt! 

Drie planken vol met verzamelingen in albums en insteekboeken met postzegels van de wereld, geprijsd van honderd tot vele 
duizenden guldens. Afgelopen maand boden wij meer dan 500 koopjes aan (dat zijn kavels die niet op onze partijenlijst 
voorkomen en geprijsd zijn van tien tot honderd gulden). Wij waren verbaasd over de enorme belangstelling voor deze kavels. 
Wij verkochten er meer dan 400 ! Ook deze maand hebben wij voor u een nieuw aanbod van meer dan 500 van deze 
koopjes ! Komt u eens geheel vrijblijvend bij ons langs. Onze medewerkers zullen u graag van dienst zijn. Ook de koffie of 
iets fris staat voor u klaar. 

U bent misschien een van de velen die denkt: hoe werkt dat daar bij P.P.C. ? 
Wij zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 7 vanaf het Centraal Station en tram 8 van Den Haag H.S. Allebei 
uitstappen halte Mauritskade. Ook per auto zijn wij goed bereikbaar. Er is altijd parkeerruimte, (f2, per uur door de week 
en zaterdags gratis parkeren). Ons kantoor is op de eerste verdieping en er is een lift aanwezig. 
Bij binnenkomst krijgt u van ons een alfabetische lijst met alle kavels van boven de honderd gulden. Onze medewerkers 
leggen u uit waar alles staat. Al deze kavels én de meer dan vijfhonderd koopjes kunt u zelf pakken en op uw gemak 
bekijken. Wij hebben zitplaatsen voor ongeveer twintig personen en het is meestal erg gezellig. Sommige klanten weten 
precies wat zij zoeken en zijn binnen tien minuten klaar, terwijl anderen een paar uur blijven. Iets dat wat wij ten zeerste 
aanbevelen, zodat u een goede keuze kunt maken. Heeft u deze maand geen tijd om ons te bezoeken dan kunt u gratis en 
geheel vrijblijvend onze partijenlijst aanvragen. 

Ons motto is: 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn' 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA den Haag 

Tel : 0703625263 Fax : 0703625415 
ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr : 733188. 

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

iti***:»**i»4>4>«4<*4i4>î 4>****4<*4"»**4<** INFORMATIEBON ♦**♦**♦***♦♦*♦******♦♦♦**♦♦♦♦ 
Naam : Telefoon : 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden: 



Postzegel Partijen Centrale 
Dit is een 

1577 AUSTRALie in insteekboek,vnl gebr 
Stock 1930-1970 Veel zegels 
Hoge cataloguswaarde 

1562 BELGIé in SAFE-album,vnl pfr 
19^196/ Waarbij betere senes zoals Spoor 

1563 BELGIë in insteekboek pfr/gebr 
Meest jaren zestig Port.trein etc 
Hoge cataloguswaarde 

1592 CYPRUS in map.pfr 
(Turks) 1975-1992 Vrijwel kompleet 
Op albumbladen 

1593 CYPRUS in map.pfr 
(Gneks) 1968-1991 vnjwel kompleet 
Op albumbladen 

1564 ENGELAND in insteekboek,pfr/ongebr/gebf 
1850/1970 Waarbij klassiek 
Hoge cataloguswaarde 

1573 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,pfr/ongebr/gebr 
Waarbij veel betere senes en zegels 
Hoge cataloguswaarde 

1574 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek pfr/ongebr/gebr 
Waarbij veel betere senes en leuk klassiek 
Zeer hoge cataloguswaarde 

1575 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,pfr 
Meest jaren 70-'80 Veel motief 

1576 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek.pfr 
Meest jaren 70-'80 Veel motief 
Hoge cataloguswaarde 

1578 ENGELSE KOLONIEN in album.vnl ongebr 
Waarbij Fiji,Gambia,Gibraltar 
Met veel betere senes Hoge cataloguswaarde 

1579 ENGELSE KOLONIEN in album.vnl ongebr 
Waarbij Antigua,As5ension,Bahama"s 
Waarbij veel betere senes Hoge catwaarde 

1580 ENGELSE KOLONIEN in album,vnl gebr 
Met veel betere senes Zeer hoge catwaarde 
Waarbij Cayman en Cypms 

1542 FRANKRIJK in map.vnl gebr 
Tot ± 1960 Op insteekkaarten Veel zegels 
Waarbij doubletten 

1568 FRANSE KOLONIEN in insteekboek,vnl pfr 
Vnl jaren zestig waarbij betere motief senes 
Hoge cataloguswaarde 

1591 FRANSE KOLONIEN in map.pfr/ongebr 
Noord Afnka Met veel betere senes 

1552 GIBRALTAR in kl insteekboek,pfr/ongebr 
+ Malta Meest jaren vijftig en zestig 
Waarbij betere zegels en senes 
Caratoguswaarde ruim ff 6500,-

541 GRIEKENLAND in map,vnl gebr 
Voor 1960 waarbij doubletten Op insteekkaarten 

560 GROENLAND in map.gebr 
Pakke-Porto 6 stuks Catwaarde ff 3200 

532 ISRAëL in map,pfr/ongebr/gebr 
Meest zonder Tap waarbij doubletten 
Op insteekkaarten 

531 ITALIë in map.vnl gebr 
Waarbij veel klassiek en iets doubletten 
Hoge cataloguswaarde 

kleine selectie van onze partijen 
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JAPAN m map 

Op insteekkaarten waarbij doubletten 
JERSEY in insteekboek.vnl pfr 
1969-1983 Vnjwel kompleet 
JOEGO-SLAVIE in map,vnl gebr 
Op insteekkaarten waaibij doubletten 
KANAAL EIL in 2 DAVO-albums,vnl pfr 
Tot 1983 Vnjwel kompleet waarbij Kleinbogen 
M AARDEWERK in insteekboek,vnl pfr 
Heel veel senes en zegels 
M RELIGIE in Lindner-insteekboek,vnl pfr 
M RUIMTEVAART in insteekboek.vnl pfr 
Waarbij veel betere senes 
Zéér tioge cataloguswaarde 
M RUIMTEVAART in 2 LINDNER-albums.vnl pfr 
+ 1 insteekboek Met veel dure series en blokken 
MALAWI in map,pfr 
Op albumbladen 1964-1974 
Met veel motief, vrijwel kompleet 
MAN ISLE OF in Leuchtturm-album.vnl pfr 
1973-1984 Waarbij alle poorten 
MOTIEF in insteekboek 
Veel dieren en bloemen Waarbij China en 
Oost Europa Hoge cataloguswaarde 
NEDERLANDSE KOLONIEN in insteekboek,vnl pfr 
Antillen + Sunname 1965/1982 
Leuke verzameling voor iemand die begint 
NOORWEGEN in goed gevuld album,ongebr/gebr 
1856-1972 Hoge cataloguswaarde 
OOST EUROPA in map,pfr/ongebr/gebr 
Waarbij beter Rusland Iets doubletten 
Hoge cataloguswaarde 
OOSTENRIJK in map.vnl gebr 
Op insteekkaarten Tot ± 1955 
Waarbij veel betere zegels en klassiek 
ROEMENIE in map,vnl gebr 
Voor 196Ü waarbij doubletten 
SPANJE in map,vnl gebr 
Op insteekkaarten waarbij doubletten 
SYRIA in album.vnl ongebr 
1958-1993 Vrijwel kompleet Hoge catalogusvaarde 
Waarbij veel betere senes 
TURKIJE in map.vnl gebr 
waarbij veel klassiek Hoge catwaarde 
VERENIGD EUROPA in Lindner-album.gebr 
1950-1970 
VERENIGD EUROPA in insteekboek.gebr 
1956-1990 
Leuke vetz voor iemand die begint 
VERENIGD EUROPA in 2 albums 
FDC's 1956-1967 Vrijwel kompleet 
Cataloguswaarde ruim DM 2300,-
WERELD in doos,pfr/ongebr/gebr 
Met zeer veel gevanëerd mat Met veel motief 
Zeer geschikt voor rondzenddienst en handelaren 
Hoge cataloguswaarde 
WEST EUROPA in insteekboek, vnl gebr 
Waarbij veel Scandinavië Meest ouder matenaal 
Hoge cataloguswaarde 

F 80,00 

F 230,00 

F 85,00 

F 1000,00 

F 375,00 

F250 00 
F 200.00 

F 1400.00 

F 370.00 

F 230.00 

F 325,00 

F 135,00 

F 375,00 

F 175,00 

F 150,00 

F 45,00 

F 50,00 

F 675,00 

F45 00 

F 435,00 

F 235,00 

F 400,00 

F 750,00 

F 225,00 

Kavels zijn schriftelijk,telefonisch of per fax te bestellen, (alle dagen van de week behalve zondag) 
Leverugen onder remlmurs of na vooruitbetaling 

Openingsüjden doAr 09 00-17 OOu , za 10 00-16 00 u 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag en tegenover nr 48 

Al t i jd parkeerruimte (FL2,- per uur) en op zaterdagen gratis parkeren 



MIUOENENSCHAT NAJAREN WEER 
TERUG IN MUSEUM 
RechtsMÈpcMgod uit vmNaÈmdPoMMuMm 
DOOR OTTO HORNUNG, LONDEN 

'Wie appelen vaart, die appelen eet'  dat spreekwoord 

werd door de conservator van het National Postal Museum 

begin jaren tachtig wat al te letterlijk genomen. Het resultaat 

was dat het museum een groot aantal unieke, kostbare 

stukken uit de collectie kwijtraakte. Otto Hornung beschrijft 

hieronder hoe het allemaal toch weer goed kwam. 

Het nu volgende trieste ver
haal heeft een gelukkig eind. 
In december 1985 brachten 
de Engelse kranten het op
merkelijke nieuws dat Raif 
Wellsted, de conservator van 
het National Postal Museum, 
was geschorst; hij had deze be
langrijke functie slechts vijf 
jaar vervuld. Er waren beschul
digingen dat zeldzEiam filatelis
tisch materiaal uit het muse
um was verdwenen (lees: ge
stolen of verkocht) met een 
waarde die  afhankelijk van 
wie je daarover aansprak  tus
sen de anderhalf en negen 
miljoen gulden zou bedragen. 
Op 8 mei 1986 viel de Londen
se politie, samen met een aan
tal medewerkers van de inter
ne recherche van de posterij
en, de flat van exconservator 
binnen. Wellsted en zijn vrouw 
werden gearresteerd. Nadat 
het echtpaar was ondervraagd 
werd het weer vrijgelaten. 

TWEE JAAR CEL 
Het duurde nog eens drie 
maanden voordat Raife Well
sted formeel in beschuldiging 
werd gesteld. De aanklacht 
luidde dat hij behalve filatelis
tisch materiaal ook een aantal 
cheques had gestolen. Well
sted moest zijn paspoort inle
veren en een borgsom van 
rond de dertigduizend gulden 
betalen. Uiteindelijk, bijna op 

de kop af twee jaar nadat de 
zaak was begonnen, kwam hij 
voor de rechter; hij bekende 
schuld. Het beroemde hof van 
de Old Bailey veroordeelde 
Wellsted tot twee jaar gevan
genisstraf, waarvan hij tien 
maanden uitzat. 
Op verzoek van de Britse han
delarenorganisatie, de Philate
lie Traders Society, woonde ik 
destijds de zitting bij. Ik vond 
een plaatsje op de perstribu
ne. Óp een bepaald moment 
keek Wellsted om zich heen 
en zag hij mij zitten. Tot mijn 
verbazing glimlachte hij even 
naar me en maakte hij een dis
creet gebaar waaruit bleek dat 
hij mijn komst op prijs stelde. 
Zelfs nu, tien jaar later, voel ik 
nog een zekere bewondering 
voor de onverstoorbaarheid 
die hij aan de dag legde. 

MATERIAAL SPOORLOOS 
VERDWENEN 
Nog voor de rechtszaak plaats
had trok Raife Wellsted zich 
terug uit alle verenigingen 
waarvan hij lid was. Ook het 
jurylidmaatschap van de inter
nationale tentoonstelling Ame
npex 86 gaf hij op. Maar dat 
betekende niet dat hij ook 
stopte met de filatelie in alge
mene zin. Vanaf het moment 
van zijn detentie en ook na 
zijn ontslag uit de gevangenis 
werkte hij voortdurend aan fi

latelistische publicaties. Op 
dit moment is hij bezig met al
weer een nieuw boek  in z'n 
vrije tijd, want hij heeft inmid
dels weer een volledige baan. 
Wat het door Wellsted gesto
len of verkochte materiaal 
aangaat, daarvan werd in de 
afgelopen twaalf jaar eigenlijk 
niets meer vernomen. Naar 
verluidt werd een deel ervan 
teruggehaald bij een aantal 
gerenommeerde Londense 
veilingen. Een ander gedeelte 
zou zich onder verzamelaars 
en handelaren bevinden die 
destijds contact hadden met 
Raife Wellsted. 

REGELING 
Maar nu is er plotseling nieuws 
te melden. Ik kreeg een uimo
diging tot het bijwonen van een 
persconferentie van het Natio
nal Postal Museum. Ik verwacht
te half en half dat het museum 
zou meedelen naar welk adres 
het eind volgend jaar zal ver
huizen, als het museum het 
huidige pand verlaat, dat door 
de posterijen is verkocht. Maar 
daar vergiste ik me toch in. 

Dit ontwerp voor zegels van hoge waarden met de beeltenis van koning George VI uit 
1938 keerde ook terug In het National Postal Museum 

Nietoangenomen ontwerp voor de ze
gels ter gelegenheid van de bevrijding 
van de Kanaaleilanden van 1948 door 
John Minton 

Het museum liet de persverte
genwoordigers plaatsnemen 
achter een tafel, waarachter 
vier tentoonstellingskaders 
stonden opgesteld, afgedekt 
met wit papier. Er werd een 
korte verklaring voorgelezen 
slechts elf regels tekst  die in
hield dat het destijds verdwe
nen materiaal weer in de 
schoot van het museum was 
teruggekeerd. Er was sprake 
van 'een met wederzijdse in
stemming getroffen regeling' 
die een nieuwe rechtszaak 
had weten te voorkomen. 

KOSTBAAR MATERIAAL 
Een nogal onbevredigende 
verklaring, maar meer dan 
deze informatie wilde het mu
seum niet verstrekken. Op de 

Nietaanpenomen ontwerp voor de emis
sie 'Honderd jaar postzegels in Groot
Brittanniè' van Edmund Dulac 

Proef voor een ingedrukte zegel ten be
hoeve van een postwaardestuK (1937) 

vraag hoeveel het nu weer bi 
het museum teruggekeerde 
materiaal waard was kreeg il 
te horen 'meer dan driehon 
derdduizend pond' ofwe 
meer dan één miljoen gulden 
Daarna werd het papier van di 
kaders getrokken. Mijn ogei 
rolden bijna uit hun kassen 
daar waren ze: de proefdruk 
ken, de nietuitgevoerde om 
werpen, de kleurenproeven ■ 
in volle glorie. En nu werd oo! 
duidelijk dat het niet om maa 
vier, maar om vijflien tentoor 
Stellingskaders ging, die in ri 
en achter elkaar waren opge 
steld. Vijftien maal een viei 
kante meter vol met zeldzaan 
of zelfs uniek materiaal. En da 
zou een miljoen gulden waan 
zijn. Nonsens. In mijn ogen zi 
ten diegenen die in 1985 o 
een bedrag van anderhalf te 
negen miljoen gulden uitkw; 
men er veel dichter bij. 
Gelukkig schonk het museur 
na afloop van de persconf« 
rentie een glaasje wijn  daa 
was ik wel aan toe na de schol 
O ja, het museum deelde oo 
nog mee dat het nu 'teruggc 
vonden' materiaal niet zal wo 
den tentoongesteld. Het is g( 
lukkig wel beschikbaar voor s( 
rieus filatelistisch onderzoek. 
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ZORG VOOR OUDEREN: 
EEN ZORG VOOR DE JONGEREN 
Vergnpngisprobkm van iederm D. VEENSTRA, BUITENPOS' 

Voor het zesde achtereenvolgende jaar geeft PTT Post deze 

maand Ouderenpostzegels uit. Het onderwerp is ditmaal 

'Ouderen en zorg'. Daarmee wordt wellicht het belangrijkste 

onderdeel van het ouderenbeleid - nu en in de toekomst -

omschreven. Het nu volgende artikel, geschreven door onze 

oudere, maar gelukkig nog geen zorg behoevende thematische 

medewerker D. Veenstra uit Buitenpost, maakt duidelijk dat 

het om meer gaat dan alleen de redding van de AOW. 

DE GRIJZE GOLF ROLT VERDER 
Een paar jaar geleden leek het 
er op dat de Nederlandse toe
slagzegel snel verleden tijd 
zou worden. Het simpele feit 
dat PTT Post dit jaar voor de 
zesde keer 'op rij' Ouderen
postzegels uitgeeft, bewijst dat 
veranderingen in het uitgifte-
beleid zich minder snel vol
trekken dan indertijd werd 
verwacht. 
Met de reeks ouderenpostze
gels heeft Nederland interna

tionaal gezien een opmerkelij
ke koppositie weten te verwer
ven: met de achttien zegels die 
de afgelopen zes jaar uitkwa
men laat ons land de rest van 
de wereld ruim achter zich. 
Nu kan het emissieprogram
ma gedeeltelijk ook worden 
gezien als een weerslag van ac
tuele gebeurtenissen in het 
maatschappelijk leven. Tegen 
die achtergrond is de keuze 
voor dit thema terecht. De ver
grijzing van de bevolking is 

een nationaal probleem, waar 
niemand omheen kan, ook de 
politiek niet. De grijze golf rolt 
bij wijze van spreken maar 
door; omstreeks het jaar 2010 
valt een 'springtij' te verwach
ten. 
De forse groei van het aantal 
ouderen in de nabije toe
komst legt een zware financië
le druk op de jongere genera
ties. Toch gaat het daarbij niet 
alleen om het veiligstellen van 
de AOW, hoewel de instelling 
van een AOW-fonds wel dui
delijk maakt dat de vergrijzing 
steeds meer geld zal gaan kos
ten. De zo goed als doorlo
pende discussie over de ver
schillende vormen van zorg -
ook de gewone gezondheids
zorg staat onder grote druk -
maakt duidelijk dat er in de 
toekomst gewoon meer geld 
voor zorg nodig zal zijn. 
In dit artikel draait het echter 
vooral om de filatelie. Geluk
kig ontbreekt het niet aan ma
teriaal. Ondanks het feit dat 
we ons tot het onderwerp 
'zorg' zullen beperken, zal in 
dit artikel een mix van de on-
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Human Riehts 

' uriiTED nATions 29c 

riicle25 (1) Everyone has the 
right to a standard of living adequate 
for the health and well-being ofnimself 
and of his family includingfood. cloth 
ing, housing and medical care and 
necessary social services, and the right 
to security in the event of unemploy 
ment, sickness disability, widowhood, 
old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control 

(2) Motherhood and childhood are 
entitled to special care and assistance 
All children, whether born in or out of 
wedlock shall enjoy the same social 
protection 

UNITED / l ^ l j I 

Human Rights 

UNITED MATlOPiS 29c 

rticle25 Dibutepersotineadroil 
a un niveau de vie süffisant pour assurer 
sa same son bien être et ceux de sa 
familie notamment pour l'alimentation. 
l'habillement te logement, les soms meai-
caux ainsi que pour les services sociaux 
necessaires eile a droit a la securile en cas 
de choinaze, de maladte, d'invalidite de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres 
cas de perte de ses moyens de subsistance 
par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonte 

2) La inaternite et l'enfance ont droit a 
une aide et aune assistance speciales Tous 
les enfants qu'ils soient nés dans Is manage 
OU hors manage louissenl de la mème pro 
tecttoit sociale 

Human Rights 

UNITED PIATIOriS 29c 

rtiker 25 11) leder Mensch hat 
Anspruch auf eine Lebenshaltune, die 
seine und seiner Familie Gesundheit 
und Wohlbefinden, einschließlich Nah
rung, Kleidung, Wyhnung arztlicher 
Betreuung und dernotwendigen Leistun
gen der sozialen Fürsorge, gewährlei
stet, er hat das Recht auf Sicherheit im 
Falle von Arbeitslosigkeit, Kranftheit, 
Invalidität, Vertvtttvung, Alter oder von 
anderweitigem Verlust seiner Unterhalts 
mittel durch unverschuldete Umstände 

(2) Mutter und Kind haben Anspruch 
auf besondere Hilfe und Unterstützung 
Alle Kinder, eheliche und uneheliche, 
genießen den gleichen sozialen Schutz 

Afbeelding 1 

De drie nieuwe Ouderenzegeis die op 2 
april door PTT Post zullen worden uitge
geven 

derdelen 'wonen' en zorj 
worden toegepast. De twe 
zijn nauw met elkaar verw( 
ven, zoals blijkt uit de mee: 
actuele zorgvorm die ons lan 
kent: de thuiszorg. 

RECHT OP ZORG 
Volgens de Universele Verkl; 
ring van de Rechten van d 
Mens heeft ieder mens reel 
ten die een menswaardig b 
staan mogelijk moeten m 
ken. Voor de ouderen in c 
samenleving is vooral artik 
25 van belang; zij worde 
daarin met name genoemc 
Het bewuste artikel is te vii 
den op de vignetten van c 
drie zegels van 29 c. die c 
postadministratie van de Ve 
enigde Naties in 1993 uitg£ 
De uitgebreide tekst kan wo 
den vertaald als een recht c 
zorg (afieeldmg 1). 
Die zorg is voor de meeste o 
deren ook nodig, want ee 
Zwitsers machinestempel (c 
beelding 2) zegt: Ein schönes Al 
ist nicht selbtsverständlich ('ee 
mooie oude dag is niet vanze 
sprekend'). Er zijn maar wi 
nig hoogbejaarden die tot h t 
honderdste verjaardag ze 
standig kunnen blijven wone 
Niet ieder verlangt daarnaj 
hoewel de wetenschap - voc 
al in de Verenigde Staten 
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Fbeeldmg 2 

ch al jaren intensief bezig 
oudt met levensverlenging 
life extension). In ons land 
eldt het standpunt dat nieu-
e medische ontwikkelingen 
r op gericht moeten zijn le-
n aan de jaren toe te voegen 

n geen jaren aan het leven, 
laar de wetenschap gaat zoals 
ewoonlijk zijn eigen weg, zo-
s blijkt uit een geslaagd Ame-
kaans invriezingsexperiment 
iet bavianen, een proef die 
)t doel had het pad te banen 
)or het (tijdelijk) invriezen 
m mensen. Een actuele 
FER-spot (kraslotwinnaar 
at zich invriezen) dreigt wer-
slijkheid te worden... 

UDERENZORGINHET 
ERLEDEN 
'hisloire se répète ('de geschie

denis herhaalt zich'), zegt een 
bekend Frans spreekwoord. 
In zekere zin is het ook van 
toepassing op de manier waar
op ouderen wonen. Vroeger 
bleven oude mensen veel lan
ger zelfstandig wonen, vaak in 
familieverband. In het meer 
recente verleden werd het ene 
na het andere bejaardente
huis gebouwd, maar het be
leid is nu weer gericht op het 
zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen. Dat willen ouderen 
trouwens ook graag. 
In de Middeleeuwen en nog 
lang daarna was de zorg voor 
armlastige oude mensen een 
taak van de kerken, maar ook 
toen waren er al bepaalde vor
men van ouderdomsvoorzie
ning, zoals in 1989 gedetail
leerd in 'Philatelie' werd be-
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schreven door de heer C.J.M. 
Kramer'; dit naar aanleiding 
van de beroepenseries Für die 
Jugend die de Bondsrepubliek 
en West-Berlijn in de jaren 
tachtig uitgaven. 
In veel steden, maar ook wel 
op het platteland, komen we 
nog de 'erfenis' tegen van de 
bemoeienis die de kerk heeft 
met armen, waaronder be
hoeftige bejaarden. Voor hen 
werden talloze gods- en gast
huizen gesticht, terwijl oudere 
vrouwen vooral een onderdak 
vonden in hofjes, tegenwoor
dig bijzonder in trek bij jonge
ren en alleenstaanden. Na
men die ons herinneren aan 
dergelijke voorzieningen kun
nen we in sommige frankeer-
stempels nog terugvinden. 
Een paar voorbeelden: Amstel-
hof Anno I68I, Verpleeghuis 
en Reactiveringscentrum in 
Amsterdam (FRI4154), St. Eli
sabeth's of Groote Gasthuis in 
Haariem (FR20352, afieeldmg 
3), Sint Franciscus Gasthuis in 
Rotterdam^ (RNI342), St. Jans 
Gasthuis in Weert (FR24233), 
Oude- en Nieuwe Gasthuis in 
Delft (PR 3799), Administratie 
der Godshuizen in 's-Herto-
genbosch(FRI0993). 
In Antwerpen heeft men een 
Stuivenberg Gasthuis (F896), 
terwijl een stempelvlag uit 
1994 betrekking heeft op de 
uitbreiding van een rustoord 
aan de Gasthuisstraat in Beer-
se. 

EEN NIEUW THUIS IN EEN TEHUIS 
Vooral na de Tweede Weield-
oorlog zijn tientallen jaren 
lang ijverig bejaardentehui
zen gebouwd. Ze waren be
doeld als het eindstation voor 
bejaarden, die vooral niet te 
lang thuis moesten blijven wo
nen. Daarnaast verrezen er 
verpleegtehuizen. Met de zorg 

was meestal niets mis, maar j e 
moest het woord privacy wel 
uit je woordenboek schrap
pen. Soms werd een bejaar
dentehuis cynisch aangeduid 
als een 'gevangenis zonder 
tralies'. Uit talrijke frankeer-
stempels kunnen we echter af
leiden dat de tehuizen vooral 
de laatste jaren toch wel zijn 
gemoderniseerd. Behalve de 
gangbare functionele aandui
dingen 'verzorgingshuis' en 
'verpleeghuis' - soms in com
binatie met een afbeelding 
van het gebouw - duiken in 
deze stempels ook de nieuwe 
componenten 'revalidatie' 
(afieeldmg 4) en 'reactivering' 
{afieeldmg5) op. 
Het verzorgingstehuis Huize 
Nijeveld in Rotterdam prijst 
zich in het frankeerstempel 
(PB14378) eigentijds aan met 
de tekst Nijeueld, uw partner m 
de zorg! 
Het is een misvatting te den
ken dat in de afgelopen halve 
eeuw bijna alle ouderen in dit 
soort tehuizen terecht kwa
men. Het gaat eerder om on
geveer tien procent van deze 
bevolkingsgroep. Er werden 
namelijk - en dat is maar ge
lukkig - ook veel zogenaamde 
bejaardenwoningen gebouwd, 
terwijl nog velen gewoon thuis 
bleven wonen. Voor vrie dat 
toch te bezwaarlijk werd wenk
te een ander perspectief: de 
serviceflat. 

VERANDERING VAN KOERS 
Tijdens het laatste decennium 
van deze eeuw is de visie op de 
ouderenzorg drastisch bijge
steld. De overheid vril oude
ren het liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig laten wonen. Dat 
willen de ouderen zelf ook lie
ver en het rijk is bovendien 
goedkoper uit. 
De voorgangster van Erica 
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Afbeelding 11 

Terpstra, de huidige staatsse
cretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, was minister 
Hedy d'Ancona. Zij lanceerde 
het plan om in tien tot vijftien 
jaar alle bejaardentehuizen te 
laten plaatsmaken voor 'ver
pleeghuisachtige' voorzienin
gen. De thuiszorg kreeg een 
centrale rol toebedeeld. Een 
oudere zou alleen nog naar 
een verpleegtehuis moeten 
vertrekken als hij of zij 'de ene 
voet niet meer voor de andere 
zou kunnen krijgen'. 
Zo drastisch is het allemaal 
niet gegaan. Wel worden ver-
zorgings- en verpleegtehuizen 
aan de lopende band ver
bouwd, zodat het ideaal van 
een 'eigen huis' - met name 
in de verzorgingstehuizen -
steeds dichter kan worden be
naderd. De aloude bejaarden
woningen hebben inmiddels 
op ruime schaal gezelschap 
gekregen van aan- en inleun-
woningen, 'zorg op maat'-wo-
ningen en zelfs kangoeroewo
ningen. Het groepswonen 
heeft zo'n vlucht genomen 
dat een dergelijke voorziening 
ook in veel dorpjes al te vin
den is. Ook aan speciale senio
renwoningen is er in elke re
gio al een ruim aanbod. De 
woningbouwcorporaties ver
vullen bij zulke nieuwe woon
vormen een belangrijke rol. 
Nederland kreeg er zelfs weer 
een afkorting bij: Wozoco's of 
woonzorgcomplexen. De filo

sofie die achter dergelijke 
woonvormen steekt, komt pri
ma tot uitdrukking in de wer
vende tekst in het frankeer-
stempel (HR7672) van de 
Stichting Woonhaghe (afbeel
ding 6) in Zoetermeer: Be
schermd maar toch zelfstandig wo
nen. 

THUISZORG 
In een artikel over het Euro
pees Jaar van de Ouderen in 
1993' is er op gewezen dat de 
hulp aan ouderen nu 'thuis
zorg' heet. Zorg aan huis is het 
motto. Ondanks de enthou
siaste inzet van de huidige jo
viale staatssecretaris verloopt 
de uitbouw van de thuiszorg 
bepaald niet gladjes. De aan
tasting van het niveau van de 
totale ouderenzorg is zelfs 
structureel; dat belooft weinig 
goeds voor de toekomst. De 
populariteit van de staatsse
cretaris loopt zo nu en dan 
ook forse deuken op! 
Zorginstellingen proberen in 
hun frankeerstempels duide
lijk te maken dat zij ondanks 
de vaak grote financiële pro
blemen de gewenste deskun
digheid in de thuiszorg kun
nen bieden. Behalve de be
kende slogan Thuiszorg op 
maat gebruikt Thuiszorg Het 
Friese Land in Leeuwarden 
(PR7169, afieelding 7) de tekst 
Vertrouwd met zorg. De verande
ringen op dit gebied komen 
duidelijk tot uitdrukking in 

Dronten D R O N T E N 

1 m2.s2 i 
ruimte voor § g| 
jong en oud! ^ t T b T r f s 

8250 AB 

NE0ERLAN9 

FR 2663» 

Afbeelding 12 

jAVOID THE S I . ; 

GET AN EXTE 
T E L E P H C 

Afbeelding 13 

ir NOT DIUVIRCEI KKTl 

140 NEW MONTQOMBRY «T. 
BAN FRANCISCO ». CALIF. 

Afbeelding 14 

het stempel van een instelling 
(FM9331, afbeelding 8) uit 
Veendam: Uw kruisvereni^ng 
thuis in thuiszorg. 
In België is het begrip thuis
zorg kennelijk ook bekend, 
getuige een stempel (A7419) 
uit Oostende (afieelding 9) 
met de tekst CM: Thuiszorg 
Onze zorg. 
Een markant voorbeeld van 
het eigentijdse karakter van 
de ouderenzorg is het fran-
keerstempel (FR53862) van 
de Woonzorg Federatie in 
Zeist. Daarin wordt de aan
dacht gevestigd op Carelnfo-
Net, de elektronische snelweg in de 
zorg! Bel 030-6999388 Commu
nicatie df Informatie voor en door 
de zorgsector. 

EEN DELTAPLAN VOOR DE 
ZORG? 
Dat door de vergrijzing van de 
babyboomers van na de oorlog 
de AOW in het gedrang dreigt 
te komen, lijkt als het grootste 
probleem te worden ervaren. 
In werkelijkheid tonen de ac
tuele problemen in de oude
renzorg aan dat deze zorg in 
de volgende eeuw snel een 
veel groter probleem zal wor
den. Er bestaan wel miljarden-
verslindende plannen voor de 
economische infrastructuur 
in ons land (zoals de Betuwe
lijn), maar een plan voor de 
infrastructuur van de zorg 
ontbreekt. 
En dat is zorgelijk, want - om 
een voorbeeld te noemen -
het aantal demente bejaarden 
zal de komende jaren explo
sief toenemen. In zestig pro
cent van de gevallen gaat het 
om de ziekte van Alzheimer 
(afieelding 10), het afscheid 
van het eigen ik. Deskundigen 
houden er dan ook rekening 
mee dat de overheid straks 

toch weer verzorgingstehui 
zen zal moeten bouwen om ii 
de ergste nood te voorzien. E 
is zelfs al de suggestie gedaai 
dat vitale gepensioneerde ze; 
tig- en zeventig-plussers hui 
geestelijk gehandicapte leel 
tijdgenoten te hulp zoudei 
moeten komen. Want de ze 
genaamde mantelzorg (hul] 
door kinderen, kleinkinderei 
en anderen) heeft ook ziji 
grenzen. 
Zo stapelen de problemen ii 
de ouderenzorg zich op, we 
licht zodanig dat het volger 
de kabinet al een soort Delt; 
plan voor de ouderenzorg z£ 
moeten opstellen. Een in d: 
verband aardig voorbeeL 
komt uit Ierland. Dat land ga 
in 1993 een postzegel uit te 
gelegenheid van het 250-jari 
bestaan van het Royal Hospiü 
in Donnybrook. Het zieker 
huis heeft nu 194 bedde 
voor voortgezette zorg en de 
tig voor de revalidatie van oi 
dere mensen. Behalve een z( 
gel werd er ook een zog( 
noemde Exhibition Card uitg( 
geven (afieelding 11) met d 
tekst Stamp Collecting - A höh 
for all ages ('Postzegels verz; 
melen - een hobby voor all 
leeftijden', maar dat wist 
al). 

EIGEN HAARD IS GOUD WAARD 
Het zo lang mogelijk zelfstai 
dig blijven wonen in een ve 
trouwde woonomgevin 
klinkt mooi. Er zijn zelfs pn 
vincies/gemeenten die W' 
'brood' zien in al die fitte 01 
deren. In Drente vonden ze ( 
zelfs een nieuw werkwoor 
voor uit: Drentenieren. 
Dronten heeft ruimte voor jong < 
oud! - dat blijkt uit een frai 
keerstempel (FR26636, afie 
ding 12) van de Woningbom 
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ifbeelding 15 

ereniging 
)ok talloze 

'Oost-Flevoland'. 
andere gemeen-

en promoten het wonen in 
lun frankeerstempels. Geluk-
ig zijn er voorzieningen die 
iet mogelijk maken om tot op 
lOge leeftijd zelfstandig te 
ilijven wonen. 
)e thuiszorg is een belangnj-
e schakel, maar ook allerlei 
rijwTilligers proberen het le
en van nog thuis wonende 
'uderen te veraangenamen, 
'oorbeelden daarvan vinden 
'e vooral op buitenlandse ze-
els. De Nederlandse oude-
enzegels legden het accent 
3t nu vooral op sociale aspec-
;n. Het belang van telefoon-
irkels werd duidelijk in beeld 
ebracht op de zegels uit 
994. Uit buitenlandse stem-
els blijkt ook nog een een an-
er nut van de telefoon. In 
en Nieuw-Zeelands machine
tempel {aßeeldmg 13) wordt 
eadviseerd een extra aanslui-
ng te nemen - dan is het niet 
odig haastig de trap af te hol-
;n als er gebeld wordt {Avoid 
he stairs - Get an extension tele-
hone) . Een frankeerstempel 
in een Amerikaanse tele-
)onmaatschappij uit San 
rancisco (PB182343, apeel-
mg 14) noemt zelfs een dub-
el voordeel: Extension Tele-
hones save time and steps. 
eiligheid in en om het huis 
wam ook aan bod in het arti-
el dat de heer F.S.J.G. Herm-
; schreef naar aanleiding van 
e ouderenzegels 1994*. 
en belangrijk punt in de da-
elijkse verzorging is de war-
le maaltijd. Wie zo'n maal-
jd niet zelf meer kan verzor-
en, kan vrijwel overal een be-
)ep doen op diensten die 
arme maaltijden verzorgen, 
lak met inschakeling van vrij-
illigers voor de dagelijkse be-
)rging. Die bezorgvorm 
Meals on wheels) is fraai in 
eeld gebracht op een Austra-
iche zegel in de serie Commu-
ity Welfare uit 1980 (aßeeldmg 
5). Wie wèl zelf kookt, maar 
et bezwaarlijk vindt om 
aodschappen te doen, vindt 
;n alternatief in de SRV-wa-
;ns. Deze rijdende winkels 

beperken zich tegenwoordig 
niet meer tot zuivelartikelen. 
Uit een frankeerstempel uit 
Badhoevedorp (FR13195, af
beelding 16) blijkt dat ze ook 
Doordeweekse boodschappen dage
lijks aan huis brengen'. 
En hoewel veel ouderen er 
niets van moeten hebben, kan 
ook de elektronica op velerlei 
manieren helpen. Daar is zelfs 
een apart woord voor be
dacht: domotica, een samen
trekking van de woorden do
mus (Latijn voor 'woning') en 
elektronica. In gewoon Ne
derlands zouden we het kun
nen vertalen met 'woningau
tomatisering'. Als iedere ou
dere zo langzamerhand kan 
omgaan met een afstandsbe
diening voor de televisie moet 

DoofdavnalcM boockchappan 

BADHOEVEDORP |N£DERIAN 

03.y.73p I *40 I 

FR 131^5 
Afbeelding 16 

zoiets ook kunnen voor deu
ren, gordijnen en dergelijke. 

FAMILIE 
Dankzij het groeiend aantal 
buitenlanders in ons land ra
ken we ervan bewust dat in 
veel buitenlandse culturen de 
familie een belangrijke rol 
speelt. Een sterke familieband 
was lange tijd van groot be
lang bij de zorg voor ouderen. 

In het buitenland ontbreken 
pensioenregelingen soms ge
heel, en als ze er zijn vallen ze 
vaak karig uit. De beste pen
sioenregeling in dat soort lan
den is nog steeds... veel kinde
ren. 
Een vel met twaalf zegels van 
Palau (zes paren van twee ze
gels), uitgegeven ter gelegen
heid van het Internationaal 
Jaar van het Gezin in 1994, 

^ H ^ 1944 1944 iRienulinnal \ nir ut Ihc l-amH) 
Anim inumalènnalr dt b faniillc 
AAo InUnuckmal de b (amilla 
MeauQMipQrHkiA nMccMut 

The Story of lehnu bel stamps I 2) Tebmchel is born to loving care-givmg parents 
I 4) Tebruthel gmws up .inJ iin.els j lovely woman to be his wife 5 6) Tebruchel cares for his wife and 
awailsihc birth of iheirlirsithild 7 8) Meanwhile Tebruchel s parents gn>w old and impovenshed 
9 tO) The jovous binh of his son reminds Tcbruthtl ol his dulv lo his own parents too 
II i2tTebruLhet now Un tngly and generously tares for his parents as well as his young family 

T wn KcpuhiK Pal 11 

Afbeelding 17 
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18 Een aantal zegels die op de thema's 'ouderen' en 'zorg voor ouderen' betrekking hebben Linksboven een Duitse zegel die de 
leefti|dsopbouw in 1889, 1989 en 2000 m beeld brengt en daaronder drie voorbeelden van zegels met afbeeldingen van instellin
gen die zich met ouderenzorg bezig houden De overige zegels geven een indruk van de wi|ze waarop ouderen met zorg kunnen 
worden omringd, helzi| door professionele krachten, hetzi| door de eigen familie 



brengt dat 'systeem' in beeld 
{afieelding 17). De zegels ver

tellen het verhaal van Te

bruchel. Op de eerste twee ze

gels zien we de pasgeboren 
Tebruchel met zijn ouders. 
De laatste twee zegels laten 
zien dat Tebruchel niet alleen 
voor zijn eigen gezin zorgt, 
maar ook voor zijn ouders. 
Dat ouders niet alleen een zorg 
maar ook een zegen kunnen 
zijn, is uitgebeeld op één van 
de Nederlandse ouderenze

gels uit 1997: Een familie die een 
grijsaard in haar schoot heefi, be

zit eenjuweelhiidt de tekst. 
De mondiale vergrijzing zet 

de gebruikelijke zorgsystemen 
steeds verder onder druk. Tra

ditionele familieverbanden 
brokkelen af door oorlog, 
honger, de trek naar de ste

den en nog een rijtje oorza

ken. Ouderen zorgen dus we

reldwijd voor grote proble

men. Zo zullen in China in 
het jaar 2000 maar liefst 132 
miljoen ouderen leven. 
Het trieste is dat het vooral de 
vrouwen zijn die in de knel ko

men. Het verschijnsel 'femini

sering van de armoede' treedt 
ook bij ouderen op. Hopelijk 
zorgt het door de Verenigde 
Naties voor 1999 uitgeroepen 

'Internationaal jaar van de 
Ouderen' voor impulsen voor 
extra aandacht en activiteiten 
voor deze problemen en pro

bleemgroepen. 

Noten: 
': Bejaardenzorg Neurenberg m de lat 
Middeleeuwen door C.J.M. Krame: 
te Heemstede; 'Philatelie' van sep 
tember 1989, pagina's 548 en 549. 
:̂ Er bestaan ook aantekenstrook 

jes met deze naam. 
': Te oud? Hoezo? door D. Veenstr; 
(Sr.) te Buitenpost; 'Philatelie' vai 
april 1993, pagina's 264 tot en me 
269. 
'': Oud worden: een zegen en een zor. 
door F.S.J.G. Hermse te Sittard 
'Philatelie' van mei 1994, pagina' 
391 tot en met 393. 

Overige literatuur: 
Ouderen zijn niet van gisteren door E 
Veenstra te Buitenpost; 'Thema 
nummer 2, 1995, pagina's 4 tot ei 
met 8. 

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

SAS geeft voorrang aan 
Rotterdam boven Schiphol 
■ door ARNOU) BURUGE 

1 SAS 
Het bericht stond een de
zer dagen met grote let
ters in de krant: Scandi
navian Airways System 
(SAS) geeft voorrang 
aan Rotterdam boven 
Schiphol. Dit betekent 
dat de SAS minder vaak 
op Schiphol zal vliegen 
en dat er een nieuwe 
dienst komt op Rotter
dam en wel met ingang 
van 29 maart 1998. De 
Vliegende Hollander stelt 
alles in het v/erk om post 
mee te krijgen. 

KLM 
Er kan nog enige aanvul
lende informatie v/orden 
verschaft over de recente 
eerste vlucht van de KLM 

^ naar Nagoya en Sappo
^ ro (Japan). Piloot op 
 deze vlucht v/as gezag
■ voerder Smeets. Het ge
~ bruikte toestel, een 
% B747400 met het regi
^ stratienummer PHBFA, 
^ draagt gewoonlijk de 
2 naam Atlanta, maar spe
ï ciaal voor deze vlucht 

v/erd het omgedoopt in 
OQO Cities of Sapporo and 
too Nagoya. 

Met ingang van 1 juni 
aanstaande is er een 
nieuwe vermelding in het 

routeschema van de KLM 
te vinden: Amsterdam
Bergen. Er wordt gevlo
gen door KLM/Cityhop
per. Een speciaal stem
pel is al aangevraagd en 
er zal ook post mee
gaan. 

NWA/KLM 
Zoals eerder werd ge
meld zal Northwest Airli
nes/KLM gaan vliegen 
op Seattle en Philadel
phia (Verenigde Staten), 
in de rubriek 'Neder
landse stempels' kunt u 
zien welke stempels PTT 
Post daarvoor ter be
schikking heeft gesteld. 

EUROWINGS 
De maatschappij Euro
wings (een alliantie met 
de KLM) opende 29 
maart een nieuwe dienst 
AmsterdamMünster/ 
Osnabrück. Het is jam
mer voor de verzame
laars van luchtpost, maar 
er zal met de eerste 
vlucht van deze dienst 
geen post vervoerd wor
den, voor de volledig
heid nog even de vlucht
nummers: EW040 en 
EW041. 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart

maatschappij Lufthansa 
blijft maar vliegen naar 
nieuwe bestemmingen, 
zoals uit onderstaand 
overzichtje van 1997 
blijkt: 

6 januari: 
71 jaar Lufthansa; twee 
nieuwe eerste vluchten 
naar Bordeaux en Mar
seille. 
13 januari: 
in samenwerking met 
Augsburg Airlines een 
eerste vlucht van Frank
furt naar Augsburg v.v. 
30 maart: 
in samenwerking met 
Contact Air (F50) van 
München naar Saarbrüc
ken. 

16 juni: 
een eerste vlucht in sa
menwerking met Air Ca
nada met een B767 van 
Frankfurt naar Halifax; 
kennelijk zo'n unieke ge
beurtenis dat er maar 
liefst vier verschillende 
kaarten aan werden ge
wijd. 
30 juni: 
de laatste vlucht van Brits 
Hong Kong naar Frank
furt. 
7 juli: 
eerste vlucht van Hong 
Kong (China) R.A.S. 
naar Frankfurt. 
/ september: 
eerste vlucht van Linz 
naar Frankfurt; kaarten 
voorzien van een fran

MH LuHpocl AlT M«H P»r Avion 

FoUw FSO EratllUB 
LuttDMiSB' Conttcl Aii 
LH 1747 
Manchen Saarbrüchtn 

© 
Herrn Carsten Bel ler 
poetItgernd 
P o e t f i n a l e SaarbrOcken 1 
t d l l S A A I I B I l O C K E I I 

keerstempel (waren post 
zegels te duur?). 
26 oktober: 
weer een eerste vlucht in 
samenwerking met Augs 
burg Airlines, ditmaal 
van Frankfurt naar Dort
mund v.v. 
26 oktober: 
een eerste vlucht met eer 
B737300 van Izmir 
naar München. 
27 oktober: 
met de A319 van Frank 
furt naar Beirut v.v. 
27 oktober: 
in samenwerking met 
Augsburg Airliner een 
eerste vlucht van Leipzig 
naar Brussel v.v. en dito 
van Dresden naar Brus
sel v.v. 

ANTARCTICA 
Omdat het de vijftigste 
keer was dat een Austra 
lisch onderzoeksteam 
naar Antarctica ging 
werd op 8 januari van 
dit jaar een speciale 
luchtpostenvelop uitge
geven. 

31 maart: 
vlucht met de A319 van 
Frankfurt naar Kazan en 
Perm. 
5 opr/7; 
van München naar Elba 
v.v. 
7 april: 
in samenwerking met 
Augsburg Airlines van 
München naar Pader
born v.v. 
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VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A. Spijkman, Dr. A. Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel.: 0598393841 
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LEf OPIZZ 
GROTE 

OP VRIJDAG 14 
EN ZATERDAG 

IS APRIL 
NET KORTINGEN 
YAn 10 TOT 40«/o 

WEGENS 
VERBOUWING 

VAN ONS 
NAGAZIJN. 

DE KOFFIE STAAT 
KLAARZZZZZ 

VOLOP GRATIS 

BEL VOOR 
ROUTEBESCHRIJVING. 

LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankrijk 
Groenland 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Papua New Guinea 
Scandinavië 
Spanje 
U.SA. 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met '97 
groot assortiment veel '97 
enkel papier met '97 
goede sortering met '97 
veel nieuw veeT'97 
grote sortering met nieuw hoge waarden en toeslag 
hoge waarden frankeerzegels kleinformaat 
altijd met de nieuwste geen kerst 
greetings veel jaren met '97 
leuke mix met nieuw 
leuke sortering moeili|k 
leuk met boekjeszegels veel '97 
veel dieren en bloemen leuk 
meest '96 zeer moeilijk iets '97 
zeldzaam mooi zeer schaars 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote ass. met toeslag 
alleen toeslag veel jaren leuk 
kort geknipt met veel '97 
veel nieuw met iets '97 
veel motief leuk 
leuk met kleine landen 
laatste jaren iets '97 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortering iets '96 
veel gevraagd met '97 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag met hogere woorden 

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

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

35,00 

125,00 

30,00 
67,50 
60,00 

75,00 
55,00 
50,00 

40,00 
47,50 
160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

50,00 

60,00 
67,50 
95,00 

45,00 

65,00 

55,00 

140,00 
105,00 

75,00 
90,00 ■ 
310,00 

65,00 
75,00 
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De bedenkers van het deze maand te houden 

postzegelevenement Hobby en Filatelie 1998 hebben -

zoveel is wel duidelijk - hun best gedaan de filatelist nu eens 

een andere tentoonstelling aan te bieden. De heer G.L van 

Wely, voorzitter van de organiserende vereniging Zwolle, 

vertelt hieronder wat de bezoekers mogen verwachten. 

In congrescentrum De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle wordt op 25 en 26 april een bij
zondere postzegeltentoonstelling gehouden: Hobby en Filatelie 1998 

Op zaterdag 25 en zondag 26 
april organiseert Postzegelver
eniging Zwolle een tentoon
stelling met postzegelbeurs: 
Hobby en Filatelie 1998. Het eve
nement wordt gehouden in 
De Nieuwe Buitensociëteit, 
een gebouw dat - heel com
fortabel voor diegenen die 
per openbaar vervoer reizen -
tegenover het NS-station van 
Zwolle ligt. 

DOELSTELLINGEN 
Toen het bestuur van de Post
zegelvereniging Zwolle aan de 
slag ging om Hobby en Filatelie 
1998 op poten te zetten, wer
den twee doelstellingen gefor
muleerd. In de eerste plaats 
wilde de vereniging de hobby 
'filatelie' presenteren bij een 
algemeen publiek. De gedach
te hierachter was en is dat het 
aantal actieve verzamelaars en 
potentiële verenigingsleden 
door een leuk postzegelevene
ment kan worden uitgebreid. 
Een tweede uitgangspunt was 
dat de leden van de Postzegel
vereniging Zwolle best eens 
gestimuleerd mochten wor

den om een of meer verzame
lingen van een behoorlijk fila-
telistisch gehalte op te zetten, 
vooropgesteld dat er collecties 
zouden worden samengesteld 
die voor iedere verzamelaar 
(en iedere beurs) bereikbaar 
zijn. 

HOBBY ALS UITGANGSPUNT 
Afgesproken werd dat de ex
positie bij voorkeur zó interes
sant en gevarieerd moest zijn 
dat ook een niet-verzamelend 
(of niet zo fanatiek postzege
lend) publiek er met plezier 
een kijkje zou nemen. Boven
dien wilden we verzamelingen 
presenteren van filatelisten 
die voor het eerst het tentoon
stellingspad betraden. 
Het centrale idee van Hobby en 
Filatelie 1998 is dat verzame
laars iets van hun hobby laten 
zien. En dan niet alleen van 
de hobby die 'filatelie' heet, 
maar bij voorkeur ook iets van 
een andere hobby die ze er op 
nahouden. In het ideale geval 
leidt dat dus tot (thematische) 
verzamelingen die hobbies in 
beeld brengen. 

OOK OPEN KLASSE 
Er zal op Hobby en Filatelie 1998 
niet alleen filatelistisch mate
riaal te zien zijn. Omdat het 
gaat om een tentoonstelling 
in de Open Klasse mogen ook 
andere objecten die verband 
houden met het thema van de 
verzameling worden getoond. 
Maximaal de helft van het ma
teriaal in de kaders mag van 
niet-filatelistische aard zijn. 
Op deze manier worden de 
collecties waarschijnlijk inte
ressanter voor het algemene 
publiek, terwijl bovendien kan 
worden gedemonstreerd hoe 
leuk het kan zijn om over een 
bepaalde hobby ook eens een 
postzegelverzameling aan te 
leggen. 

FAKKEL AANWEZIG 
Overigens zullen op Hobby en 
Filatelie 1998 ook meer tradi
tionele collecties te zien zijn. 
Want al zijn er aanmeldingen 
binnengekomen van verschei
dene verzamelaars die nog 
nooit eerder aan een tentoon
stelling deelnamen, ook de 
meer gevorderden hebben 
een plaatsje op de expositie 
gevonden. 
Zo zijn er enkele topcollecties 
te zien die gebieden bestrij
ken als Antarctica, de Olympi
sche Spelen en Voetbal. Over 
Olympische Spelen gespro-

G.L. VAN WELY, ZWOLL 

ken: op Hobby en Filatelie 199 
zal de originele fakkel va 
'onze' Olympische Spelen va 
1928 te zien zijn. 
Verder is er een niet eerde 
tentoongestelde collectie kla 
siek Nederland te zien. E 
ook diegenen die belangste 
ling hebben voor Cinderella 
en stadspostzegels komen aa 
hun trekken: er zijn verzam« 
lingen van zegels van partici 
liere postdiensten van voor d 
oorlog, scheepspostzegels e 
treinbriefzegels. 

GRATIS CATALOGUS 
Elke belangstellende die o 
25 of 26 april De Nieuwe Bu 
tensociëteit bezoekt om ee 
rondje Hobby en Filatelie 199 
te maken krijgt gratis de ter 
toonstellingscatalogus uitgt 
reikt. Zo kan iedereen oo 
thuis nog eens rustig nazie 
wat hij of zij in Zwolle onde 
ogen heeft gekregen. 
De openingstijden van de tei 
toonstelling zijn als volgt: 
zaterdag 25 april van 10 tot 1 
uur 
zondag 26 april van 11 tot 1 
uur. 
Voor de volledigheid no 
even het complete tentooi 
stellingsadres: De Nieuwe Bu 
tensociëteit. Stationsplein 
Zwolle. 

SPECIALE ENVELOP TER GELEGENHEID 
VAN DE BONDSDAG 1998 IN ZWOLLE 
De tentoonstelling Hobby en Filatelie 1998 v/as voor PTT Post Filatelie 
aanleiding om een bijzonder stempel te laten vervaardigen, dat 
<I>niet<P> op de tentoonstelling in gebruik zal zijn. In de stand van 
het tentoonstellingscomité worden poststukken verzameld die van 
een afdruk van het stempel moeten worden voorzien. Deze stukken 
zullen worden doorgezonden naar PTT Post Filatelie. 
Het stempel is zowel gewijd aan de Bondsdag (die op zaterdag 25 april 
in het Postiljon Motel in Zwolle zal worden gehouden) als aan de ten 
toonstelling zelf. 
Op de envelop is de Thorbecke-zegel ('150 jaar Nederlandse Grond 
wet') geplakt die vorige maand aan de PTT-loketten kwam. Thorbec-
ke, de landelijke politicus die onder meer bekendheid verwierf vanwe
ge zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Nederlandse 
Grondwet van 1848, werd tweehonderd jaar geleden in Zwolle gebo
ren. Zijn standbeeld staat tegenover de 
ruimte waar Hobby en Filatelie 1998 wordt ge
houden. 
De speciale envelop kan worden besteld 
door f3.50 over te maken op Postbankreke
ning 325723 ten name van Postzegelvereni
ging Zwolle, p/a De Berken 38 te Koekange. 

Dit speciale stempel, ontworpen door Paul Pleijs uit 
Den Hoog (idee: Martijn van Zon), is gewijd aan de 
tentoonstelling f-1obby en Filatelie in Zwolle 



MONDIAL STAMPS B.V 
Filatelistische Makelaardij Th.C.Bakker 

BRINKGREVERWEG13 7413 AA DEVENTER 
Tel:0570-633258 Fax:0570-636293 

HoUand Londen 

De consignatie - verkooplijst voor de Mei editie is in voorbereiding. 
Hierin bieden wij grote verzamelingen, koffers, verhuisdozen en nalatenschappen aan, afkomstig 

van diverse eigenaren en erfgenamen. 

Wenst U deel te nemen als verkoper ? 
Wij treden op als makelaar / taxateur en vooraf wordt het NETTO bedrag van de opbrengst in 
overleg bepaald. Het bemiddelings courtage is afhankelijk van de waarde van het materiaal. 

Alles is bij ons verzekerd en wij bieden goede bezichtigings mogelijkheden aan op ons kantoor. 
Geen advertentiekosten uwerzijds. 

Wij hebben Wereldwijde kontakten met vele filatelisten en handelaren. 

U wilt liever direkt verkopen !! 
Dit kan natuurlijk ook. Neem dan kontakt op met onze filatelistische makelaardij. 

Tel: 0570-633258 Fax: 0570-636293 

(( Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn" 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING sa 
9 mei 1998. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 8 mei van 14.00 - 20.30 uur en op de veiiingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te beziciitigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 96, te houden op 4 juli 1998. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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^M Opgaven voor deze rubriek in 
H het juninummer 1998 moeten 
KZ uiterlijk op 1 mei aanstaande 
^ in het oezlt zijn van de redac-
^ tie van 'Philatelie', Klipper 2, 
^ 1276 BP Huizen. 

^ Hoewel deze agenda met 
E veel zorg wordt samenge-
K steld, kon de redactie niet 
K garanderen dat de genoemde 
J S evenementen ook op de aan 
R haar opgegeven data en tijd-
E stippen doorgang vinden. 
^ OOK zijn niet alle evenemen-
mM ten gratis toegankelijk. Ver-
^ 1 der is het mogelijk dat post

zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 1 0 en 11 april: 
Gouda. De Brievenbeurs, evene
ment voor verzamelaars van post
stukken en postgeschiedenis. De 
Mammoet, hoek Burgemeester 
van Reenensingei/Groen van Prin-
sterensingel. Gecombineerde ex
positie van het Belasting- en Dou-
anemuseum, het PTT Museum en 
het Spoorwegmuseum. Openings
tijden: op 10/4 van 11 tot 18 uur 
en op 11/4 van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: Postbus 474,2800 AL 
Gouda, fax 079-3311218. 
• 1 8 en 19 april: 
Venlo. Philo 75 Venia, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Thema: jeugd. Congresgebouw 
Maaspoort. Co. 265 kaders. Inlich
tingen: J. Vostermans, Schoolweg 
55,5916 PK Venlo, ©077-
3518627. 
• 25 en 26 april: 
Zwolle. Habbyen Filatelie 1998, 
tentoonstelling (propaganda en 
eenkoderklosse) georganiseerd 
ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van de Postzegelvereni-

„ ging Zwolle. De Nieuwe Buitenso-
°- ciëteit, Stationsplein 1 (tegenover 
- NS-stotion). Co 200 kaders; op za-
-; terdog 25 april fion(/s(/og; 998. 
== Openingstijaen: op zaterdag 25/4 
% van 10 tot 17 uur en op zondag 
Ï ; 26 april van 11 tot 16 uur. Inlich-
" tingen: Hobby en Filatelie 1998, 
2 Postbus 369,8000 AJ Zwolle, 
= ©038-4657588. 

- ^ - • 7 t / m 10 mei: 
nM Amsterdam, diemapbilex 98, 
» 3 * thematische tentoonstelling (cate

gorie 2/3) georganiseerd door de 
stichting Themophilex. Frans Otten 
Stadion. Nadere mededelingen 
volgen. Inlichtingen: fl.C. Salet, Zr. 

Spinhovenlaon 25,3981 CR Bun-
nik, ©030-6561965. 
• 13 t / m 21 mei: 
Tel-Aviv (Israël). Israel 98, we-
reldpostzeqeltentoonstelling geor
ganiseerd door de Israeli Philatelic 
Federation in samenwerking met 
de Israelische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. van 
Nugteren, V/esterzicht 620,4385 
BW Vlissingen. 
• 2 1 t / m 2 4 m e i : 
Donaueschingen (Duitsland). 
Sin '98, tentoonstelling (Rang 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de Bund Deutscher Philatelis
ten e.V.. Donauhallen. 1.250 ka
ders, 200 collecties. Inlichtingen: 
Bondsbureau (zie Bondspagina's). 
• 1 t / m 30 augustus: 
Uden (NB). 50 jaar Gabriel, ten
toonstelling ter gelegenheid van 
het gouden jubifeum 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 
Blocklaon 51,1241 BT Korten-
hoef, ©035-6560827. 
• 4 , 5 en 6 september: 
Rotterdam. Europese vorsten
huizen, postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door het Comité 
Dag van de Postzegel Rotterdam. 
World Trade Center, Beurs/Cool-
singel. Dubbeltjeshoek, 60 hande-
lorenstands, taxaties. Oranje-
beurs. Openingstijden: op 4/9 van 
11 tot 18 uur, 01)5/9 van 10 tot 
18uurenop6/9van10tot16 
uur. Toegang gratis; catalogus 
(niet gratis, opbrengst gaat noor 
KWF). Inlichtingen: Boterdiep 7, 
2904EDCapellea/dlJssel, 
©010-4512925. 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Portu
gal 98, wereldtentoonstelling ge
organiseerd door de Portuguese 
Philatelic Federation in samenwer
king met forre/o5 cfe Portugal. In
lichtingen: Av. Praia do Vitório, 48 
3" Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
• 1 8 , 1 9 en 20 September: 
Leeuwarden. Friphilex 5, jubi
leumtentoonstelling georganiseerd 
door de VPV Friesland ter gelegen
heid von 80 jaar VPV Friesloncl en 
100 jaar Jan Jacob Slauerhoff. 
Slouerhoff-College, Douwe Kolmo-
leane 2. Categorie 3 en éénkader-
klasse; jeugdklosse. Ca. 250 ka
ders. Openingstijden: op 18/9 van 
20.30 tot 22 uur, op 19/9 van 10 
tot 17 uur en op 20/9 von 11 tot 
16 uur. Inlichtingen en inschrij
vingsformulieren: E. Haak, Com
missieweg 2,9244 GB Beetster-
zwaog. 
• 19 en 20 september: 
Rotterdam. De Cinderellabeurs, 

tweede internationale beurs voor 
verzamelaars voor Assepoesterfi-
latelie. Belasting- en Douanemu
seum, Rotterdam. Op beide dagen 
geopend van 10 tot 17 uur. Inlich
tingen: Postbus 474,2800 AL 
Gouda. 
• 2 en 3 oktober: 
Leerdam. Jubileumtentoonstel
ling (propaganda) ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van de 
ofdeling Leerdam en omstreken 
van de NVPV. Aula Glasstad Scho
lengemeenschap, Joost de Jonge-
stroat 55. Openingstijden: op 
2/10 van 14 tot 21.30 uur en op 
3/10 van 9.30 tot 16.30 uur. Toe
gang aratis. Inlichtingen: H. Steij-
gerwalt, Voorwoartsveld 75,4142 
DE Leerdam, ©0345-619473. 
• 5 t / m 12 oktober: 
Barcelona (Spanje). Exfilna 98, 
nationale tentoonstelling van 
Spanje, georganiseerd (foor Fecafil 
(Cotalonië) en feso/i (Spaanse 
Bond). Plaats: onbekend. Informa
tie: J.P. Dekker, Moresme 2-3-3, 
Premia de Mor (Spanje). 
• 8 t / m 11 oktober: 
's-Gravenhage. Vijfde NVPH 
Postzegelshow, grote postzegel-
beurs annex -tentoonstelling, ge
organiseerd door de Nederlond-
sche Vereeniging van Postzegel
handelaren (NVPH) in samenwer
king met PTT Post en de Neder
landse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen. Nederlands Congresge
bouw. Openingstijden: op 8/10 
van13tot17uur(stripaag), op 
9/10 van 10 tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 van 10 
tot 17 uur (Dog van de Postzegel) 
en op 11/10 van 10 tot 17 uur 
(familiedag). Toegang f 10.-; cata
logus en waardebonnen gratis. 
Nadere informatie volgt in 'Phila
telie'. 
• 10 en 11 oktober: 
Horst. Umphilex XXIX 
Maashorst, tentoonstelling (cate
gorie 3) ter gelegenheid van de 
Limburgse Pnilotelistendag en het 
20-jarig bestaan van filatelisten
vereniging De Maosdorpen. Tlie-
ma: filatelie en religie. De Riet, 
Weitersweide 22. Openingstijden: 
op 10/10 von 12 tot 21 uur en op 
11/10 van 10 tot 17 uur. Inlich
tingen: Postbus 8566,5970 AB 
Grubbenvorst, ©077-3661282. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Ilsapex 98, internotionole postze
geltentoonstelling georganiseerd 
aoor de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's /Ijjoc/o-
l/on(SAPDA). Gallagher's Estate 
Exhibition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie von koningin Eliza
beth II van Engeland. Stands von 
diverse postocTministraties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei-
nestraat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 en 24 oktober: 

Boskoop. Boskofila V, propagan-
dotentoonstelling ter gelegenheid 
van het 65-jarig bestaan van de 
afdeling Boskoop van de NVPV. 
Thema: Postgeschiedenis van Bos
koop. Groencollege, Zijde 105. Co. 
100 kaders. Openingstijden: op 
23/10 van 10 tot 22 uur en op 
24/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: D. Koelewijn, ©0182-
612757. 
• 6 ,7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethal. Jon Salwoplein 1. Ca 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
von 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10tot18uurenop8/11van10 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bavel, Van Ruusbroecloon 34, 
9602 BG Hoogezand, ©0598-
326250 (na 19 uur)./nsc/iri/Ven/s 
nog mogelijk tot I mei 1998. 
• 14 en 15 november: 
Den Haag. Helvetia 30, propa-
gondotentoonstellinq van de Stu
diegroep Zwitserland. PTT Muse
um, Zeestraat 82. Openingstijden: 
op14/11 van 10 tot 17 uur en op 
15/1 Ivan 12 tot 16 uur. Inlich
tingen: W. Jacobi, Postbus 95, 
3970AB Driebergen, ©0343-
618303. 
• 20,21 en 22 november: 
Breda, frepos//^ (thema natuur 
en cultuur), tentoonstelling ter ge
legenheid van het 105-jarig be
staan van de Postzegelvereniging 
Breda. Propaganda en éénkoder-
klasse. Co. 250 kaders. Gemeen
telijk Sportcentrum, Topaasstraat 
13. Openingstijden: op 20/11 van 
19lot21uur,ap2l/l1van10 
tot 17 uur en op 22/1 Ivan 10 tot 
14 uur. Inlichtingen en inschrijf
formulieren: Tentoonstellingsse
cretariaat Brepost IV, Klaverveld 
5,4841 RJ Prinsenbeek. Inschrij
ving sluit I maart 1998. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 11 april: 
Apeldoorn. Winkelcentrum 
Oronjerie, 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, Beemsterstraot 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Leeuwarden. De Schakel, Hovin-
gastate7,10-16.30.©058-
2662932. 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan20,12-16.©010-
5915346. 
Reeuwijk. De Brug, Dunantlaan 
1,10-16. ©030-6883206. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
510607. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloan, 10-16. 

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

• 1 7 april: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardka 
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 18 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstroot 70,10-16. ©0297-
321656. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16 
©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg399a,13-17.©035-
6831172. 
Huizen. De Bun, Graaf Floris 2, 
10-16. ©035-5258133. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat, 10-16. ©0547-
363000. 
Mijdrecht. Dr J. van der Haar-
laon 6,11-15. ©0297-289322. 
Neede. De Olde Mölle, Diepen-
heimseweg 21,10-17. ©0545-
291949. 
Papendrecht. De Palm, Van de 
Palmstraat3,10-16.©078-
6411289. 
Veldhoven. D'n Bond, Ropport 
straat 29,10-16. ©040-
2534002. 
IJsselstein. IJSW, Kloosterstroo 
9,14-17. ©030-6884229. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 19 april: 
Berg en Dal. Erica, Molenboswi 
17,10-17. ©024-3220393. 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. ©013-
5332058. 
Koalbeide-Kerkrade. De Jree 
Kaalheidersteenweg 105,14-17 
©045-5415088. 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken 
burg, Meijhorst 7039,10-16. 
©024-6414855. 
• 25 april: 
Almere. Sporthal Stedenwijk, 
Kompenweg, 10-16. ©036-
5360219. 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10-16.©023-
5617279. 
Bergambacht. De Waard, Mei
doornstraat 7,13-16. ©0172-
216239. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straot 76,13.30-16.30. ©0181 
415640. 
Bussum. 't Spant, Dr. A. Kuype 
laan 3,9.30-16. ©035-525273 
Enschede. Lindenhof, Van Leeu 
wenhoekstraat215,10-16. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg399a,13-17.©035-
6831172. 



lermond. Ontmoetingscen
im. Minderbroedersstraat 15f, 
i16. ©04754995899. 
)tterdamZuid. De Laren
mp,Slinge 303,9.3016. 
0181643066 (na 18 uur). 
ienenddal. De Lampegiet, Ker
wi|kl0,1016.®0318
7569. 
ivenaar. Ons Huis, Dr. Honig
aat 7,10.3015.30. ©0316
9241. 
26 april: 
txmeer. Van Diepen, Spoor
aat74,1016. ©0485
1842. 
ithen. Dorpshuis, C.B. Kentie
0012,1116. ©0343563069. 
emen. De Schakel, Burgemees
Bickerstraat46a,1016. 

0204616886. 
ht. St. Joris, Cypresstroat 58, 
3013. ©0475483630. 
(issen. De Brink, Brinks, 11
.©0263271979. 
sterwfik. De Coppele, Willem 
Zwijgerloon 61,1013. ©013
84806. 
imeren. Prinsenhof, Boerkomp
in 169,9.3012.30. ©0493
9063. 
27 april: 
jmegen. De Klokketoren, Slo
noker de Bruïneweg 272, 
.3022. ©0263340331. 
1 mei: 
iden. 't Spoortje, Bernhordka
40,1922. ©0252230393. 

2 mei: 
nersf oort. Filatelistische con
'Jgroep Oost Europa. d'Oronje
om, Leusderweg 43,1016. In
itingen: Boomstede 424,3608 
Maorssen, ©0346572593. 

ise. 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
16. ©0252411406. 
eppel. Nijmeijer, Marktstraat 
,1016. ©0528275629 (na 
uur). 

inspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
lutloan 2,1016.30. ©0341
6163. 
thoorn. Dienstencentrum, Bil
rdijkhof 1,1015. ©0297
2862. 
}me i : 
ten. Jon Hoek, Markt 12, 
iO12.30. ©0493319063. 
tenLeur. De Nobelaer, A. van 
rchemlaan2,1016.©030
63944. 
■Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
n Roosmalenplein 32,1013. 
0736138485. 
inlo. 't Anker, Straeiseweg 83, 
■13. ©0773731188. 
ijk bij Duurstede. Feuniks, 
ifplantsoenl4, l l16.®0343
3649. 
irnei: 
«tinchem. Ketz, Houtkamp
]at 64,10.3015.30. 
onten. De Meerpaal, 13.30
.30. ©0321314305. 
lofddorp. De Jeugd von Giste
I, Beemsterstroat 4,1016. 
0235613929 (na 20 uur). 
lassluis. De Koningshof, Ui
loon 20,1216. ©010
15346. 
senwijk. De Beitel, Molen
]at24,1016.©0521

510607. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen
dorflaon, 1016. ©0725337739. 
• 1 0 mei: 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.3012.30. ©0493319063. 
'sGravenhage. Congresge
bouw, Churchillplein 10, 1016. 
©0306063944. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013. ©6413608. 
• 1 2 mei: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Roe
lants. Keldermansstraat 43a, 14
16.30. ©0402119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hend
riklaan 18a, 1921.30. ©0348
471326. 
• 15 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordko
de 40,1922. ©0252230393. 
• 16 mei: 
Hengelo. De Waarbeek, Twekke
lerweg 327,1017. 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,1317. 
©0736138485. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos
terstraat 9,1417. ©030
6884229. 
Mijdrecht. Dr J. van der Hoor
loon 6,1115. ©0297289322. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. 
©0384771726. 
• 17 mei: 
BerkelEnschot. De Schalm, Ei
kenbosch 1,1013. ©013
5332058. 
Haarlem. Die Roockse, Raaks 1, 
1016. ©0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jreets, 
Koolheidersteenweg 105,1417. 
©0455415088. 
• 2 1 mei: 
Utrecht. Oog in Al, R. Wogner
loon 22C, 1016. ©030

6063944. 
• 23 mei: 
Bergambacht. De Woord, Mei
doornstraat 7,1316. ©0172
216239. 
Brielle. Zalencentrum, Longe

straat76,13.3016.30. ©0181

415640. 
Dordrecht. Cultureel Centrum 
Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 
1017. ©0786209088 (na 20 
uur). 
Echt. Willie, Houtstraat 7,1316. 
©0475486144. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.3015. 
©0553667769. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,1017. ©0252

212080. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Honig

straot 7,10.3015.30. ©0316
529241. 
• 24 mei: 
Amsterdam. OCA, Korel Klinken
bergstraat 1,1016. ©030
6063944. 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie
stroat 2,1116. ©0343563069. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46a, 1016. 
©0204616886. 
Echt. St. Joris, Cypresstroat 58, 
9.3013. ©0475483630. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11

16. ©0263271979. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,1013. ©013
5284806. 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp
laan 169,9.3012.30. ©0493
319063. 
• 25 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruïneweg 272, 
19.3022. ©0263340331. 
• 30 mei: 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33fl, 1016. 
©0235613929 (na 20 uur). 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraot 15f, 
1316. ©04754995899.. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 16aprih 
Londen (GrootBrittannië). 
Hoi}gkong, Maleisië, Gemenebest. 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS (GrootBrittan
nië). 
• 22 t / m 25 april: 
Hamburg (Duitsland). Honse
otische Briefmarkenauktionen, 
Wendenstrasse 4, D20097 Ham
burg (Duitsland). 
• 30 april: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(GrootBrittannië). 
• 5 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
Zeldzame zegels en poststukken. 
Spink & Son, King Street, St Ja
mes's, London SWIY 6QS, Groot
Brittannië. 
• 28 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(GrootBrittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

21 april: 
Ouderenpostzegels. Thema: 'Ou
deren en zorg'. Drie zegels van 
80140 cent. Velletje van zes ze
gels van 80140 cent. 
8 mei: 
Brieven aan de toekomst. Zegel 
van 80 cent. 
19 mei: 
Sportzegels. Onderwerpen: 100 
jaar KNHB en het wereldkam
pioenschap voetbal in Frankrijk. 
Twee zegels van 80 cent plus een 
velletje van 10 zegels. 
19 mei: 
Rabobankzegei Aanleiding: 100 
ioor lokale Roiffeissen en Boeren
leenbanken in Nederland. Zegel 
van 80 cent. 
9 juni. 
Nederland Waterland Themo: Wa
terbescherming in Nederland. 
Twee waarden: 80 en 1 Weent. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 100 cent. 

frieslandzegel Aanleiding: 500 
ioor centraal bestuur voor Fries
land. Een zegel van 80 cent. 

7 juli: 
Cultuurzegels. Onderwerpen: 100 
jaar Koninklijke Bibliotheek, hon
derdste geboortedag M.C. Escher 
en honderdste geboortedag Simon 
Vestdijk. 
1 september: 
Verrassing. Waarden en onder
werp: voorlopig een verrassing. 
I september: 
Gouaen Koets. Aanleidingen: in
huldiging koningin Wilhelmino 
(1898) en aanbieding Gouden 
Koets (1898). Velletje met twee 
zegels van 80 cent. 
22 september: 
Flora en Fauna. Thema: 'Huisdie
ren'. Woorden: 80,100 en 
160 cent. Tevens een velletje van 
10 zegels van 80 cent. 
6 oktober: 
Stripoostzegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd aon 
een Nederlandse striptekenaar. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent. 
I I november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 
80H40 cent. Verder een velletje 
van zes zegels von 80f40 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze
gels. Waarde: nog onbekend. 

Aruba 

29 mei: 
Solidariteit. Twee zegels (60f 30 
en 100150 cent). 
10 jul i : 
Aruhaanse vogels (1). Vier zegels 
(50,60,70 en 150 cent). 

Nederlandse Antillen 

29 april: 
/sfoe/98. Drie zegels (40,75 en 
110 cent) en een souvenirvelletje 
(225 cent). 
8 mei: 
75 jaar Moreno Brandao & In. 
Thema: auto's. Zes zegels (40,55, 
75,110,225 en 500 cent) plus 
een bijzonder postzegelboelcje 
(prijs onbekend). 
24 juni: 
Bekende personen. Vier zegels 
(40,75,85 en 110 cent). 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

4 juni: 
Tempels van de wereld, les zegels 
en een blokje, f 10.. 
4 juni: 
125 iaar Hinduimmigranten. 1 
zegel, f 2.50. 

20 april: 
Natuur: wild uit de Ardennen [vier 
zegels); 75 jaar postzegelhandel 
(1 zegel); 75 joar Sabena (1 ze
gel); hommage oon René Mogritte 
(1 zegel, gemeenschappelijke uit
gifte met Frankrijk). 
4 mei: 
Dog van de Postzegel: Edmond 
Struyf, stichter van de vzw Pro

Post {\ zegel); Europa (nationale 
festivals): Torhout en Werchter (1 
zegel) en Festival de Wallonië (1 
zegel). 
8 juni: 
Balsporten: kaatsbal (1 zegel, 
1714 f.), handbal (1 zegel, 
17H4 f.) en voetbal (1 velletje, 
20+71). 
6 jul i : 
Toerisme (monumentendagen): 
velletje met 12 zegels. 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 82,2518 AD's 
Gravenhage 
©0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: http:Viwww.ptt
museum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag von 1017 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 1217 uur; op 25 
december en 1 januari geslo
ten 

Zool Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwoorde
stukken Nederland en de Over
zeese Rijksdelen 18711912 
• Vernieuwde diapresentatie: 
Vormgeving van de Nederlandse 
postzegels 

Tijdelijke exposities: 
•Portretvan PTT 
• Collectie Ricardo: Joponse bezet
ting van ZuidOost Azië 1941
1945 

Zaal Postzegels Buitenland 

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

. (e expositie: 
rijen, telecommunicatie en geld
diensten. 
• 'Vogels onder de loep', een the
maverzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerstedag
enveloppen, moximumkoarten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven 
met net thema voqels. De geschie ^ 
denis en ontwikkeling van net the °
matisch verzamelen. Te zien tot ^ 
medio 1999. . 

Studiezalen % 

Belangstellenden wordt om de ^ 
week, op donderdag, gelegenheid < 
geboden moteriool uit het depot z 
van de afdeling Post op te vragen 
en te bekijken. ©0703307560. flM 
Op de algemene studiezaal in de ^ » u 
bibliotheek kunt u, ook op af
spraak, elke dog tijdens openings
uren terecht. ©0703307581. 

http:Viwww.ptt
http://museum.nl


op bezoek bij Walsall Security Printers 
in Wakall (öroot-Brittannie) 
DANKZU INVESTERINGEN IN DE EUROPESE DRUKKERUEN-TOPTIEN 
R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEN 

Tot Ieders verbazing - Thilatelie' schreef er eerder over - waren de vier-jaargetijdenboekjes 

die op 17 februari verschenen niet vervaardigd door de 'huisdrukker' van PTT Post, Joh. 

Enschedé Security Printers'm Haarlem. In plaats daarvan bleek te zijn gekozen voor de in de 

Nederlandse filatelie vrijwel onbekende Engelse drukkerij Walsall Security Printers. 
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y oor de verzamelaars 
van de zegels van het 
Verenigd Koninkrijk 

en zijn overzeese gebieden 
daarentegen was de naam van 
Walsall al jaren geen onbe
kende. Het lijkt daarom hoog 
tijd om ook de andere lezers 
van Thilatelie' wat meer te 
vertellen over deze drukkerij, 
ook al omdat - zoals in het vo
rige nummer van dit blad 
werd geconstateerd - zich een 
trend lijkt te ontwikkelen 
waarbij er sprake is van de 
'globalisatie' van de postzegel-
vervaardiging. 

Aanvankelijk was er enige ver
warring over het antwoord op 
de vraag wie de vier-jaargetij
denboekjes nu eigenlijk had 
gedrukt. Het PTT-blad Profil 
vermeldde als maker Joh. En
schedé Security Printers, hierna 
'Enschedé' te noemen. Toen 
ik daarover contact zocht met 
de PTT kreeg ik niet alleen de 
bevestiging dat Walsall ze had 
gedrukt, maar meteen ook 
naam en telefoonnummer 
van de contactpersoon bij 
deze Engelse drukkerij. Een 
telefoontje leverde meteen de 
uitnodiging op, eens een kijk
je te komen nemen in deze 
drukkerij. Aan die invitatie 
kon ik natuurlijk geen weer
stand bieden. Na enige voor
bereiding kon de krokusva
kantie worden benut om op 
stap te gaan naar Engeland. 
Voor ik verslag doe van mijn 
bezoek ter plaatse zet ik eerst 
even enkele historische gege
vens voor u op een rijtje. 

ZEGELS VOOR LANP.EN BUITEN 
GROOT-BRITTANNIE 
In het Engelse plaatsje Walsall 
(het ligt even - om precies te 
zijn vijf mijl - ten noordwesten 
van Birmingham) richtte de 
familie Aspinall in 1894 de 
Walsall Lithographic Company 
op. Bijna zeventig jaar later 

De verschijning van 's werelds eerste zelfklevende postzegel, uitgegeven door Sierra 
teone, werd in het januarinummer 1964 van het maandraad 'Philatelie' gemeld 

kon de drukkerij, dit dankzij 
zijn slagvaardigheid als fami
liebedrijf en het feit dat het 
bedrijf goed wist in te spelen 
op de wensen van de klant, ge
bruik maken van een aanbeve
ling van postzegeldrukkerij De 
La Rue toen de postadmini-
stratie van het Stille-Zuidzeeëi-
land Tonga een postzegelma
ker zocht. 
Het resultaat was een voor die 
tijd spectaculaire serie postze
gels, die werd uitgegeven op 
15 juli 1963. Deze emissie, 'De 
eerste gouden munten van 
Polynesië', werd door Walsall 
uitgevoerd in reliëfdruk op 
bladgoud (op papier beves
tigd) waarbij de op de ronde, 
ongetande zegels afgebeelde 
munten er uit moesten zien 
als echte gouden munten! 
Een tweede primeur van Wal
sall bestond uit een serie die 
voor de Afrikaanse staat Sierra 

Leone werd vervaardigd. Deze 
reeks, die op 10 februari 1964 
verscheen, bestond uit de eer
ste zelfklevende zegels ter we
reld. Thema van de zegels was 
de wereldtentoonstelling in 
New York. De zegels waren ge
stanst in de vorm van een 
landkaart. 
Walsall wist de vervaardiging 
van zegels op (al dan niet zelf
klevend) papier dat voorzien 
was van bladgoud of bladzilver 
- en dat dan met gebruikma
king van 'vrije vormen' zoals 
landkaarten, munten en 
vruchten - steeds verder te ver
volmaken. 
Dat Walsall een inventieve 
drukkerij was en is blijkt wel 
uit het feit dat het idee voor 
een handzaam doosje met 
daarin zelfklevende rolzegels -
iets meer dan een jaar gele
den voor Nederlandse zegels 
geïntroduceerd - door Walsall 

al in 1969 werd verwezenlijk 
de op 21 april 1969 versch« 
nen 'bananenzegels' van Tor 
ga werd op die wijze verpakt. 
De zegels van Sierra Leon 
werden van 1964 tot 1971 ui 
sluitend geproduceerd doo 
Walsall. Tonga is een no 
trouwere klant: de zegels va 
dat land worden ook teger 
woordig, ruim dertig jaar n 
de verschijning van de 'mur 
tenzegels' nog steeds exclusi« 
door Walsall vervaardigd. I: 
1994 werd ten behoeve va: 
een postzegelboekje van Tor 
ga de eerste zelfklevende pos 
zegels met hologrammen g( 
maakt. Met dat postzegelboel 
je wordt onder meer ook he 
honderdjarig bestaan van d 
drukkerij gevierd! 

EEN NIEUWE DRUKKERIJ 
In 1964 bouwde Walsall naa; 
de oorspronkelijke drukkerij 
die gelegen is aan de Midlan* 
Road in de plaats Walsall - eei 
aparte waardepapierdrukke 
rij: Walsall Security Printers. 
In 1969 werd Walsall de kan 
geboden om zegels te drul 
ken in opdracht van de Crow 
Agents (Sutton, Engeland) e: 
de Inter-Govemmental Philatel 
Corporation (New York, Ve: 
enigde Staten). Het ging or 
uitgiften voor (voormalige 
Engelse koloniën en ander 
gebieden die voor het op d 
markt brengen van hun emi; 
sies gebruik maken van de g< 
noemde filatelistische agen 
schappen. 
De eerste zegels voor de Crow 
Agents \erschenen in 1970: d 
Charles-Dickensherdenking 
zegels voor Antigua en Bot 
wana. Anders dan tot dan g< 
bruikelijk was - voor Sierra L< 
one en Tonga werd immei 
vrij futuristisch gewerkt - we 
den de zegels voor deze lar 
den op 'traditionele' wijz 
door Walsall gedrukt: in mee 
kleuren-offset en met ee 
kamtanding in rechthoekig 
formaten. 
Met ingang van 1974 kome 
we de zegels die voor de Crow 
Agents werden gedrukt vaak i 
twee uitvoeringen tegen: 'no 
male', in loketvellen gedrukt 
zegels en postzegelboekjes. B 
de postzegelboekjes gaat h( 

file:///erschenen


an vaak om zelfklevers 
dickers) die zijn vervaardigd 
j Walsall Security Printers 
A^SP). De bijbehorende lo-
ïtzegels zijn meestal ook 
3or WSP verzorgd, maar niet 
tijd. In het laatste geval is 
in gebruik gemaakt van een 
idere postzegeldrukker, bij-
)orbeeld House ofQuesta. 
1 1974 drukte Walsall de 
PU-zegels van Gibraltar met 
leen op gegomd papier met 
imtanding, maar ook als zelf-
evers die in postzegelboek-
s werden ondergebracht. Gi-
raltar kan zich beroepen het 
;rste Europese postzegelland 
zijn dat zelfklevende zegels 

eeft uitgegeven, 
o nu en dan werden er nog 
;lfklevers met een vrije vorm 
ïproduceerd, zoals de in 
)74 en 1975 verschenen ze-
:ls van Norfolk Island in de 

de productie van zegels in rasterdiepdruk maakt Walsall sinds vorig |aar gebruik van deze moderne pers van het fabrikaat Ches-
t, deze investering maakte van het bedri|f - mede dankzi| de invoering van net EME procédé - een toonaangevende drukkerij 

)rm van een eiland, 
ehalve reliëfdruk en het zo-
moemde foil-blocking (het 
et bladgoud en bladzilver 
3 een papieren ondergrond 
srken) werd gedurende de-
;nnia uitsluitend offsetdruk 
bruikt. Deze laatste druk-
chniek werd vanaf de jaren 
:stig met een voor die tijd bij-
)nder hoge resolutie (300 
Dl, R120) uitgevoerd. 

1990 werd het machine-
irk uitgebreid met een Duit-
vijfkleuren ofFsetpers en in 

)97 met een zeskleuren Man 
oland 300 offsetpers. 

GELSVQORGROOT-
tlTANNIE 
i 1988 werd Walsall voor het 
Tst ingeschakeld bij de ver-
ardiging van postzegelboek

jes voor Groot-Brittannie. Op 
11 oktober 1988 verschenen 
er boekjes met vier, respectie
velijk tien zegels van 14 en 
19 p. De zegelinhoud van die 
boekjes was nog door Hamson 
and Sons in rasterdiepdruk 
vervaardigd, maar de kaftjes 
werden door Walsall verzorgd. 
Al snel werden de postzegel
boekjes in hun geheel door 
Walsall gedrukt (in offset) en 
ook afgewerkt. 
In april 1989 verschenen er 
postzegelboekjes met gesne
den (niet meer geperforeer
de) zijranden van de ingeslo
ten zegels. Dit hield verband 
met de vele klachten in die 
tijd over de slecht doorge-
scheurde tanding van eerdere 
boekjes. De inhoud - zegels 
van 14 en 19 p. in offsetdruk -

was vervaardigd door Walsall. 
Bij de introductie op 22 au
gustus 1989 van non value indi-
cator-zegeh (zegels zonder 
waarde-aanduiding, maar met 
de vermelding 1st of 2nd) was 
ook Walsall van de partij met 
boekjes van vier zegels met het 
Inschrift 1st en 2nd, gedrukt in 
tweekleurenoffset op een Ro
land Favorit pers. Ook werden 
'NVI'-boekjes gedrukt met 
tien zegels. Voor een ziantal 
oplagen werd drie- in plaats 
van tweekleurenoffset ge
bruikt. Op 2 oktober 1989 ver
schenen er postzegelboekjes 
met vier zegels van 29 p. en op 
30 januari 1990 volgden de 
Penny Black zegels van 15 en 
20 p. in boekjes, eerst met vier 
zegels en later ook met üen 
zegels. Ook nu werd zowel 

Links enkele voorbeelden van typische 
Walsall-producten, in dit geval oestemd 
voor Tonga en Sierra Leone De zegels 
kenmerken zich door hun 'vri|e vorm' en 
het feit dot ze zelfklevend zi|n De zegels 
rechtsonder ziin stickers die op een ge
tand dragervel zi|n aangebracht 

twee- als driekleurenoffset toe
gepast. Vlak daarvoor - in de
cember 1989 - werd er overi
gens nog samengewerkt met 
Hamson and Sons voor postze
gelboekjes met 1st- en 2nd-ze-
gels; dat was ook het geval in 
april 1990, bij de produktie 
van de zegel van 20 p. in het 
type Penny Black. 
Tot augustus 1990 werden de 
'zegelpaneeltjes' in de boekjes 
aan drie zijden gesneden, 
daarna slechts aan de twee 
lange zijden. Op 17 septem
ber 1990 verschenen er boek
jes met vier zegels van 31 p. 
De vervaardiging van boekjes 
voor Royal Mail ging gewoon 
door, meestal met varianten 
van de 1st- en 2nrf-zegels, maar 
ook met hogere waarden van 
het type-Machin: 33 p., 39 p., 
enzovoort. 
Omdat er kennelijk klachten 
waren geweest over manipula
ties met gebruikte, vierzijdig 
getande zegels (door het af
knippen van een stempel dat 
uitsluitend een getande rand 
had geraakt kon een schijn
baar ongebruikte zegel wor
den gefabriceerd) stelde Royal 
Mail in april 1993 als eis dat er 
weer volledig getande zegels 
in de boekjes moesten worden 
ondergebracht. 
Op 19 oktober 1993 werden 
de eerste zelfklevers van 
Groot-Britannie uitgebracht: 
twintig Ist-zegeh in een boek

je, door Walsall in offset ge
drukt. Het staande formaat 
van de Machin-zegels werd 
verlaten en er werd een lig
gend zegelformïiat geïntrodu
ceerd. 
Op 21 maart 1995 werden de 
eerste gelegenheidszegels 
voor Royal Mail gedrukt: de 
emissie Greetings - The Art of Gi
ving, postzegelboekjes met 
tien verschillende groetenze-
gels. O p 8 augustus 1995 volg
den de zegels gewijd aan 
Shakespeare's Globe Theatre: lo
ketvellen met tienmaal vijf ver
schillende zegels in offset-
druk. 
De Engelse zegelproductie die 
Walsall in de periode 1989-
1995 vervaardigde bestond 
uitsluitend uit boekjes; de 
hiervoor genoemde Shake-
speare-zegels waren de eerste 
die door Walsall in loketvellen 
werden gedrukt. Het druk-
procédé was steeds offset. 
Voor de levering van het ze
gelpapier kwamen in die pe
riode slechts twee grote leve
ranciers in aanmerking: Har
rison and Sons en Coated Paper 
Limited. Aangezien Harrison 
ook Walsalls grootste concur-



Voor die producten die in offset moeten worden vervaardigd nnookt Walsall gebruik 
van deze Man Roland 300-pers, hier is duidelijk de 'menselijke maaf waarneembaar 

Het feitelijke hort van Walsall is deze afdeling, waar op de nieuwe Bickel-boek|esma-
chine zegelpaneelt|es, kaftjes e.d. worden geassembleerd tot het uiteindelijke product 

rent was als zegeldrukker, was 
het niet zo vreemd dat het pa
pier dat Walsall gebruikte be
trokken werd bij Coated Papers 
Ltd. Slechts heel incidenteel 
werd ook papier van Harrison 
and Sons gebruikt. 

RASTERDIEPDRUK BIJ WALSALL 
VOOR GROOT-BRIHANNIE 
In 1996 waren voor het druk
ken van Engelse postzegels in 
rasterdiepdruk twee drukke
rijen in beeld: Harrison en 
Enschedé. De eerste drukkerij 
maakte zijn cilinders nog op 
de traditionele manier, de 
tweede was al enkele jaren 
eerder overgestapt op het 
computergestuurd graveren 
van drukcilinders. 
Midden 1996 stapte ook Har
rison over op electro-mechanical 
engraving, kortweg EME. Eerst 
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werd er 'stiekem' een Machin-
rolzegel met behulp van deze 
techniek gedrukt, maar al snel 
kwamen ook enkele bijzonde
re uitgiften aan de beurt. Om 
de concurrentie aan te kun
nen kon Walsall uiteraard 
moeilijk achterblijven. Er 
werd in de Verenigde Staten 
een negenkleuren rasterdiep-
drukpers besteld bij Dick 
Chesnut in Fairfield (New Jer
sey) . De vervaardiging van de 
cilinders werd uitbesteed aan 
Keating Gravure Ltd in Mold. 
Bij Keating was EME al de nor
maalste zaak van de wereld. 
Inmiddels waren ook de druk-
opdrachten voor Royal Mail 
anders geschud. Enschedé 
maakte de Machin-zegels met 
waarden buiten de 1st- en 2nd-
tarieven; die opdracht raakte 
het bedrijf kv«jt aan Harrison. 

Hierboven, een voorbeeld van een zelf
klevende Mochin-zegel in liggend for
maat 

Links' een postzegelboekje (van niet al te 
recente datum) van Walsall met schoon-
gesneden verticale zegelranden Op dit 
voorbeeld is goed te zien wat de Neder
landse PTT de verzamelaars van velrond-
bi [zonderheden meent te moeten onthou
den op de plakrand staan de drukvorm-
nummers (in dit geval W3 in vier verschil
lende kleuren) 

De Haarlemse drukkerij kreeg 
ter compensatie de in plaat-
druk te vervaardigen hoge 
waarden; de Nederlandse gra
veur Inge Madlé stak de gravu
re voor deze zegels. 
Walsall kreeg nu drukorders 
voor non value indicators in vel
len en diverse boekjes en bo
vendien voor de regionale ze
gels van Wales, Schotland en 
Noord-Ierland in loketvellen. 
Op 21 april 1997 verschenen 

de eerste Machin-zegels die 
door Walsall waren vervaar
digd op de nieuwe rasterdiep-
drukpers. Op 13 mei 1997 
volgden de eerste gelegen-
heidszegels: de /foïTor-emissie. 
Bij de eerste - in april versche
nen - zegels in het Machin-
type was het streven er nog op 
gericht om wat uitvoering be
trof zo dicht mogelijk bij het 
voorbeeld van Harrison te blij
ven. Omdat deze nog niet ge
heel was overgestapt op de 
EME-techniek kreeg Keating 
de instructie dat de cilinders 
zodanig moesten worden ver
vaardigd dat het resultaat zo 
veel mogelijk moest lijken op 
zegels die met traditionele ras
ters waren vervaardigd. 
De non value indicators met in
scriptie 1st in goudkleur en 
2nd in blauw hebben dan ook 
rastermaat 100 en rasterhoe-
ken van 45 graden. Curieus 
genoeg hebben de in dezelfde 
tijd door Harrison vervaardig
de goudkleurige zegel van 
26 p. en de NVI-zegel met in
scriptie 1st nu juist de beken
de liggende 'wybertjes' die we 
ook al kenden van de produc
tie bij Enschedé. 
Bij Horror-zegels zijn wel 'wy
bertjes' zichtbaar bij de kleu
ren, maar het zwart voor de 
tekst laat daarentegen een 
contour zien met daarbinnen 
een grof patroon - er is dus 
geen sprake van een regelma
tig raster. Dit wijkt af van de 
bijvoorbeeld door Enschedé 
gebruikte methode om het 
zwart van de tekst met een 
veel fijner 'wybertjes'-raster te 
drukken. 

De hierna verschenen Ma
chin-zegels in boekjes, respec
tievelijk de Regionals in loket-
vellen vertonen alle de beken
de liggende 'wybertjes', inclu
sief de op 26 augustus 1997 
verschenen boekjes met blau
we NVI-zegels met het in-
schrift 2nd. De door Walsall in 
rasterdiepdruk vervaardigde 
blauwe NVI-zegel met de tekst 
2nd komt dus qua rastering in 

twee varianten voor! In de pi 
blicaties van de Engelse M 
chin-specialist Douglas Mya 
heb ik hierover nog niets kui 
nen lezen. 

EEN BEZOEK AAN WALSALL 
Op 24 februari is het dan z( 
ver: ik zit tegenover lan Brii 
ham, verkoopdirecteur va 
Walsall. Na een inleidend ve 
haal over de drukkerij - waari 
lan zijn Nederlands, opg 
daan in een vorige baan i 
Brussel kan ventileren - kon 
een postzegelalbum op taf 
met daarin de vele zegels di 
Walsall voor een groot aant 
landen heeft gedrukt. Daarn 
is het tijd voor een rondk 
ding. Omdat Walsall een sec 
rity printer is - dat wil zegge 
een drukkerij van waardep 
pieren - worden vooraf enke! 
afspraken gemaakt. Ze ligge 
voor de hand en ze zijn duid 
lijk: foto's die ik eventuei 
voor mijn bijdrage in 'Philat 
He' nodig heb moeten doe 
Walsall zelf worden gemaak 
zelf fotograferen is er niet b 
Bovendien moet de tekst va 
het artikel eerst even worde 
voorgelegd. 

MENSELIJKE MAAT 
Het eerste wat me opvalt b 
Walsall - en ik vergelijk mij 
ervaringen nu met die va 
een rondleiding bij de Zeg« 
drukkerij in Mechelen in d 
cember vorig jaar - is de me: 
selijke maat. Qua afmetinge 
is alles te overzien en vo( 
mensenhanden bereikbaa 
Voor een deel is dat ma; 
schijn omdat de moderne pe 
sen bijzonder compact zijn; 
ziet in feit alleen maar het ( 
dan niet tijdelijke) eindresi 
taat. Wie bijvoorbeeld ni 
weet dat er ergens op de n 
genkleuren Chesnut raste 
diepdrukpers een voorzienir 
is voor het aanbrengen van in 
^e^nummers zal het desb 
treffende onopvallende 'sta 
getje' wellicht helemaal ov( 
het hoofd zien. In mindei 



ate geldt dat ook voor het 
echanisme dat het scheer-
rforaat moet aanbrengen, 
oewel de belangrijkste blik-
ngers van de postzegeldruk-
rij bestaan uit de twee mo-
Tne drukpersen - de al ge-
)emde negenkleuren Ches-
it rasterdiepdrukpers en de 
skieuren Man Roland 300 -
)rdt het hart van de zegel-
ukkerij in feite gevormd 
)or de ruimte waar de boek-

worden 'geassembleerd'. 
1 dat is niet zo gek, gezien 

belangrijke positie die de 
)ekjes binnen de totale pro-
ictie van Walsall innemen, 
ok het feit dat Walsalls tech-
)logische voorsprong en 
xibiliteit om op speciale 
;nsen van de klant in te 
ringen zich juist op deze 
aats in het bedrijf manifeste-
n speelt een rol. 

ODUaiELIJNEN 
de assemblage van de 

)ekjes wordt van twee soor-
n productielijnen gebruik 
maakt: 

'e 'crude'productielijnen 
j deze productiewijze wor-
n de drukvellen na een per-
ratieslag eerst machinaal op
splitst tot losse eenheden 
e in de kaftjes moeten ko
en. Voor een deel kan er ge-
eden worden, maar op het 
ld worden de eenheden uit 
iaar getrokken - met een 
kterm: geburst. Dit bürsten is 
feite een gevolg van de ei-

Q die Royal Mail in het voor-
ir van 1993 formuleerde ten 
nzien van de Machin-boek-

rhe Hound of the BaskerviUcs 

ilsall produceert sinds enkele jaren 
: Engelse zegels in vellen, ditvoor-
lid is afkomstig uit een serie met 
ifdpersonen uit Horro/^romans 

die immers volledig ge
ld dienden te zijn. Bij deze 
thode behoeven er tussen 
eenheden - de boekjespa-

len - geen extra (schoon-
j)ruimte te zitten. De pane-

worden met de hand in 
issettes' gelegd, waarbij me-
n gecontroleerd wordt of 
paneeltjes bruikbaar zijn. 
worden twee of drie 'sta-

Is' naast elkaar in de casset-
geplaatst. In een ander ap-
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Dit boekje met vier zegels van 63 p kwam tot stand met behulp van de typische Walsall-werkwijze: zegelpaneeltjes (die in een eer
dere fase met behulp van de bursft'ng-techniek uit grotere veldelen werden losgemaakt) zijn samen meto/ air mail/Par ovion-stickers 
in een kaftje aangebracht. Dankzij het bürsten zijn alle zegelranden getand 

paraat worden de panelen 
weer uit de cassettes getild; na 
met rollers bevochtigd te zijn 
worden de panelen aan de 
kaftstroken bevestigd. Kaft-
stroken met inhoud gaan op 
weer een ander apparaat ver
der, waarbij ze op maat wor
den gebracht en er ook een 
puntje lijm wordt aangebracht 
om de dichtgevouwen boekjes 
ook 'dicht' te houden. 

- productie op de 'nieuwe' Bickel-
machine 
Bij deze productiewijze blijft 
onder meer de fase met de 
cassettes achterwege. Grotere 
drukeenheden gaan hier tege
lijk met de kaftstroken de ma
chine in, die ze tegen elkaar 
plakt - nadat het aldus verkre
gen halffabrikaat letterlijk 
'het hoekje' is omgegaan tot 
losse boekjes wordt versne
den. Hierbij kan - om aange
sneden perforatieranden te 
voorkomen - tussen de pane
len extra snijruimte worden 
aangebracht. 

ÉÉN EN TWEE PUNTJES LIJM 
De Nederlandse vierjaargetij-
denboekjes zijn, zo wordt in 
de drukkerij nog eens beves
tigd, met behulp van de eerste 
('oude') productielijn ver
vaardigd. Ook mijn gastvrouw 
in Birmingham, Maureen 
Robson, ex-conservator van 
het Victoria isf Albert Museumin 
Londen, neemt deel aan de 
rondleiding. Maureen is ge
specialiseerd in keramiek en 
heeft veel belangstelling voor 
het conserveren van postze
gelpapier; dat roept bijvoor
beeld de vraag op hoe de zelf
klevende postzegelproducten 
er over een aantal jaren zullen 
uitzien. Verder komt de werk
gelegenheid ter sprake: de 
nieuwe machine, zo opperen 
we, moet wel veel personeels
leden van Walsall werkloos 
maken. Onze gastheer, lan 
Brigham, is op dat punt niet 
zo somber; hij zegt dat Walsall 
vooralsnog zoveel opdrachten 
voor de vervaardiging van 
boekjes heeft dat beide pro
ductielijnen voorlopig volop 
in gebruik zullen blijven. 
Tot onze verrassing merken 

we dat de produc
tie van de vier-
jaargetijdenboek-
jes nog niet ge
heel is afgerond. 
Er blijkt op die
zelfde ochtend 
(een volle week 
na de verschij
ningsdatum van 
het boekje) nog 
een partij te zijn 
verwerkt; jammer 
genoeg gebeurde 
dat net te vroeg 
om het met eigen 
ogen te kunnen 
zien. 
Een nieuw feit -
en dat is interes
sant voor de Ne
derland-verzame
laars - is de mede
deling van Brig
ham dat men er 
productie achter 

Hoekblokje van vier Machin-zegels voor het ïst-tarief; 
linksonder wordt het visitekaarde afgegeven van de produ
cent van deze zegels Wakall Security Printers Ltd 

tijdens de 
kwam dat 

het aanbrengen van één lijm-
puntje niet voldoende was: 
soms sprongen er boekjes tij
dens de assemblage open. Er 
werd daarom besloten om twee 
puntjes lijm aan te brengen. 
De later afgeleverde partijen 
boekjes moeten dus op dat 
punt afwijken. 

APARTE PERFORATIEKOP 
Voor de in offset vervaardigde 
zegels worden bij Walsall kam-
perforaten gebruikt. Er is een 
groot aantal perforatiekoppen 
beschikbaar om te worden in
gezet op de perforeermachi-
nes. Voor de Nederlandse 
vier-jaargetijdenboekjes moest 
een aparte 'kop' gemaakt wor
den. Aanvankelijk ging het 
mis, omdat men er niet bij 
had stilgestaan dat de hori
zontale en verticale perforatie
maat verschillend moest zijn. 
Immers, het Y-formaat van En
schedé (12^/4:13V4) moest zo 
nauwkeurig mogelijk worden 
nagebootst. 

TOT BESLUIT 
Walsall Security Printers is een 
bedrijf dat nogal afwijkt van 
de standaard-postzegeldruk
kerij. De Engelse drukkerij is 
gewend in te spelen op speci
fieke - vaak op novelties gerich
te - wensen. En deze novelty-

producten moeten het in de 
filatelie helemaal 'gaan ma
ken'. Dat is iets - of de filatelis
ten dat nu leuk vinden of niet 
- dat ook is doorgedrongen tot 
de Nederlandse post. 
Maar ook voor de grote-opla-
gedrukken is Walsall volledig 
geoutilleerd geraakt, getuige 
het groeiend aandeel dat het 
bedrijf in de Engelse post-
waardenproductie inneemt. 
Dankzij een combinatie van 
faciliteiten - rasterdiepdruk 
aan de rol en de computerge
stuurde vervaardiging van ge
graveerde drukcilinders 
heeft Walsall zich bij het zo'n 
tien leden tellende clubje 
toonaangevende Europese 
postzegeldrukkerijen weten te 
voegen. Met die wetenschap 
ligt het voor de hand dat een 
tweede Nederlandse postzegel
opdracht geen jaren op zich 
zal laten wachten. 
Tenslotte wil ik de staf van 
Walsall danken voor de gebo
den gastvrijheid, en dan met 
name sales manager lan Brig
ham. Voor het ter beschikking 
stellen van informatie en illus
traties ten behoeve van dit ar
tikel ben ik hem en zijn colle
ga's bijzonder erkentelijk. 
R.C. Bakhuizen van den Brink 

De foto's bij dit artikel werden gemaakt 
door Wo/sa// Security Printers Ud (CBj. 
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LAUIK 
et verschil in de ver
)opprijs van de ene pu
icatie en die van een 
idere kan verbazing 
ekken. Van verbazing 
gunstige zin is zeker 

)rake als de aspirant
sper van Welfehro
ilc in Briefmarken 
srneemt dat de prijs in 
uitsland slechts vijren
^intig mark bedrogt. 
oor dat bedrag krijgt 
\ of zij een ruim zes
3nderd pagina's tel
nd, stevig gebonden 
3ek met ruim 800 illus
□ties in kleur. En nog 
jn leuk en interessant 
3ek ook; dat wil zeg
in, als het feit dot de 
kst in het Duits is ge
ld niet als een be

zwaar wordt gevoeld. In 
dit eerste deeHin sep
tember volgt deel II) be
handelt de auteur de pe
riode vanaf het ontstaan 
van de aarde tot aan het 
hoogtepunt van de Mid
deleeuwen. Het gaat in
derdaad om  zoals op 
de omslag valt te lezen 
'een boek dat niet alleen 
voor filatelisten en post
zegelliefhebbers geschikt 
is, maar ook voor jonge 
lezers en voor iedereen 
die belangstelling heeft 
voor geschiedenis'. Aan 
de hand van honderden 
postzegels wordt de we
reldgeschiedenis ge
schetst. Het boek bevat 
behalve overzichtjes van 
jaartallen en gebeurte

nissen een vlot geschre
ven, doorlopend verhaal 
over de wederwaard igen 
van en op onze aardbol 
gedurende de afgelopen 
4.6 miljard jaar. want zo 
oud is de wereld volgens 
de recente schattingen. 
Alleen al door te blade
ren en de zegelbijschrif
ten te lezen kan de lezer 
van deze kroniek het no
dige opsteken. We zijn 
benieuwd wat het twee
de deel ons te bieden 
heeft. 

Weltchronfk in Briefmarken (Ij 
door Joachim Gabka, Ó32 pp , 

8ei1l (kleur), formaat 17x24 cm 
itgeven door Edition q, Berli|n 

In Nederland verkri|gbaar bi| de 
betere boekhandel Pri|s in 
Duitsland DM 25 , priis m Ne
derland waarschi|nli|kr35 

U VINDT THILATELIE'OOK 
OP HET INTERNET! 

Toegegeven: er gaat voorlopig niets boven 
'papieren informatie' 

Maar dat hoeft natuurlijk niet te verhinderen 
dat u ook eens kennismaakt met een 
medium van de toekomst; Internet. 

Op de site van het maandblad 'Philatelie' vindt 
u elke dag een nieuwsfeitje of iets anders dat het 

weten waard is. 

Neem daarom eens een kijkje: 

HTTP:\\WWW.TIP.NL\USERS\PHILATELIE 

Behalve het dag[elijkse nieuws vindt u op de 
'Philatelie'site ook tientallen verwijzingen naar 

andere filatelistische websites. 

Bovendien kunt u met de emailfunctie 
elektronische brieven schrijven aan de redactie. 

Kortom, kom eens langs l 

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

Wij hopen u te zien op 8 en 9 mei op 
de Themaphi lex 9 8 in Amsterdam. 

Rostzegelhandel R. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel.: 0356013706 

 grote sortering  Icwaiiteit  lage prijzen 

doorlopend aanbiedingen 
in onze gratis 

VERZAMELINGEN EN 
RESTANTENLIJST 

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

landen: 
Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.Duitsland, 
Berlijn, D.D.R 
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Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, ^ 

Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
Liechtenstein, 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, sctiilderljen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 
Jullanasingel 1  5802 AS Venray 

tel./fax: 0476  531717 prijslijsten/bestellingen 
j . tel. 0478  586391 winkel 
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POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

Denemarken 
Postftis 
55/61 
62 
63 
64 
85 
86 
105/16 
127/29 
130/31 
165/67 
174/80 
197/06 
190/92 
222/26 
229/34 
241/45 
246/48 
267/Ü 
276 
304/06 
332/33A 
372/74 
375/76 
398/06 
406/V10 
418/25 
518/23 
534/35 
613/16 
619/22 
623/28 
632/35 
LP 
1/5 
6/10 
Dienst 
3 
8 
10 
21 
Port 
19 
20/21 

2 4 5 

2150 
29 50 
29 50 
4 0 
4 5 

4 6 0 

12 50 
62 50 
1150 

1 0 5 

3 4 5 

49 50 
5 5 
78 50 
43 50 
12 50 
8 50 
3 

13 50 
24 50 
7 25 
3 50 

1 5 
66 50 
6 75 

12 50 
8 50 
5 50 
3 50 
7 75 
2 50 

4 5 0 

32 50 

6 
7 25 

32 50 
2 0 

2150 
2 5 

22/26 

Nummering volgens Yvert et Tellier 

6 5 
Noorwegen 
84/87 
88/90 
92/96 
97/00 
108/11 
112/23 
128/31 
132/40 
147/50 
155/58 
164/67 
173/82 
183/86 
187/89 
195/98 
203/06 
220/35 
235S/35V 
249/52 
261/68 
285/88 
289/92 
293/03 
311/13 
309/10 
322/31 
332/34 
337/39 
344 
345/47 
349/51 
352/54 
358/60 
361/66 
369/70 
373/75 
376/78 
381/90 
392/93 
394/395 
396/97 
398/99 
400/01 

18 50 
2 5 

1 8 0 

1 5 0 

42 50 
3 2 0 

43 50 
43 50 
33 50 
27 50 
22 50 
7 5 
1150 
18 50 
3 75 

16 50 
27 50 
42 50 
2 
6 

52 50 
3 5 
23 50 
5 50 
3 50 

8 0 
7 75 

1 8 
2 50 

47 50 
3 50 
2 25 

39 50 
32 50 
7 75 

1 8 
3 

97 50 
3 25 
2 50 

1150 
3 

14 50 

402/06 
409/12 
419/20 
426/27 
428/32 
435/49 
452/55 
456/57 
460/61 
462/64 
465/68 
471/72 
475/76 
477 
478/79 
484/85 
491/94 
503/04 
505/06 
507/08 
509/10 
515/17 
520/25 
528/29 
540/41 
545/50 
551/53 
558/61 
562/63 
564/66 
567/68 
569/72 
583/84 
585 
589/93 
598/01 
602/03 
606/08 
616/17 
618/19 
624/26 
632/36 
641/42 
643/46 
665/67 

1150 
5 50 
2 50 
6 50 

23 50 
5150 
3 50 
4 25 
3 
2 50 
2 50 
2 75 
3 
3 
3 
4 25 
5 50 
3 50 
3 

3 
2 25 
3 50 
4 75 
4 25 
3 

1150 
1 8 
7 25 
3 50 
6 
4 25 
5 50 
2 25 
3 50 
3 50 
4 75 
3 50 
4 75 
4 75 
3 
2 50 
5 50 
3 25 
3 50 
4 25 

670/73 
674 
675/77 
703/06 
731/38 
739/42 
746/48 
758/60 
773/76 
794/96 
797/00 
811/15 
820 
821/22 
834/36 
837/38 
841/42 
843/44 
855/57 
858/59 
86061 
864/65 
867/68 
869 
870/71 
874/75 
877/78 
880/81 
884/85 
886/89 
890/91 
892/93 
894a/95a 
898/99 
900/01 
902/03 
905/05 
906/09 
910/13 
914 
915a/16a 
917/18 
921/22 
923 
926 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C. den Oudsten 

2 25 
3 
2 
4 25 
8 75 
4 75 
2 
4 75 
5 50 
2 25 
2 50 
4 25 
4 25 
3 50 
3 
2 25 
3 50 
2 25 
3 50 
3 25 
2 50 
2 25 
2 25 
3 50 
3 
2 50 
3 
2 25 
2 25 
8 25 
4 50 
3 
6 
2 25 
2 25 
2 25 
2 50 
7 25 
4 25 
5 50 
4 50 
2 50 
3 
4 25 
175 

927/28 
929/30 
931/32 
933/36 
937/39 
940a/41a 
942/43 
944/45 
948 
949/51 
952/53 
955/57 
958/59 
960a/69a 
964/65 
966a 
968/70 
972ff3 
974/75 
976/77 
978/79 
980/83 
984/87 
988/89 
990/91 
993a 
1073/75 
1076/76 
1080/81 
1082/83 
1084/85 
1086/87 
1088/89 
1090/91 
Bloks 
2 
3 
4 
7 
8 
10 
13 
14 
17 
18 

2 25 
2 25 
2 25 
7 25 
3 75 
4 75 
2 25 
5 50 
8 50 
3 75 
3 
5 
4 50 
3 75 
2 75 
2 25 
3 25 
2 50 
2 25 
3 
2 25 
7 25 
7 25 
9 
2 
2 25 
3 25 
7 25 
3 
3 25 
2 75 
2 75 
7 20 
5 50 

6 
7 75 
6 
175 
7 75 
7 75 
5 75 
7 75 
7 75 
7 25 

19 7 75 
20 725 
LP 
1 76 50 
IA 1 8 

2 275 
3 075 
Bund Mich cal 
Poslfris 
101/02 16 — 
148 150 
153/54 52 50 
152 2150 
165 8 

166 6 5 

167/70 1 1 0 

177/96 3 5 0 

198 150 
204 6 75 
211 13 75 
212/13 13 75 
214 12 50 
215 5 50 
216 13 75 
221 5 

222/25 6 0 

227 1 0 

229 3 75 
230 1150 
232/33 1150 
235/36 1 0 

237 3 50 
238 3 

239 3 25 
240 3 25 
241/42 1150 
244/46 2 5 

247 150 
250/51 5 25 
268/69 5 75 
270/73 2 5 

286/87 5 75 
294 8 50 

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

Bondsbureau 
Zeelontloan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fax 030-2800128 
Internet http//www nbfv nl 
E-moil nbN@euronet nl 

Waarnemeiid voonitter 
GA Geerts 
Steeckterpolderstraot 21 
2807MKGoudo 
Telefoon 0182 550093 

Waarnemend secretoris 
P Doverschot 
Nossoulaon 7,3851 XZ Ermelo 
Telefoon 0341-563540 

Penningmeester 
Mevr ClWeeber Kortekaos 
Timorstraot 27,2612 EH Delft 
Telefoon015 2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C Loth, J van Eyckgraciit 191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040-2119654 

Juryzaken 
C B van Nugteren, Westerzicht 620 
4385BWVlissingen 
Telefoon 0118-463711 

Doiumentatie en publicaties 
R H M Faust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 046-4743076 

Commissarissen 
P Alderliesten Van Kiifhoekstraot 63 
33415KHendirikidoAmba(ht 
Telefoon 073-6812576 

S Turn, Nieuweweg 115 
9649ACMunlendom 
Telefoon 0598 626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secrelaris 
i J M Pieters, Ston Kenlonstroot 35 
2324 LI Leiden 
Telefoon 071 5761726 
UatemakommKimii 
Drs H C Sloop 
Nouhuysstroat13 
2024 KI Haarlem 
Telefoon 023 5262062 

Bondsbibliotlieek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boom 
Telefoon 035-5412526 
Bonébéliothecans C Spoelman 
Dpeningsti|den elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
1730uurenvan1830tot20 30u 

Bondsdocumentatiecentrum 
Secretans/pemingmeester 
J Vellekoop, Pres Steynstraot 21 
2312 ZP Leiden 
Telefoon 071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr drs S U Ottevangers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
co l'oofziffer PFA vandeLoo 
=- BerQweg43,1217 SB Hilversum 
^ Telefoon 035-6245169, tax 035 6233603 
~ Keurzendingen uitsluitend aongetekend 
^ naar de secretaris 
= AWASleegh,Postbus220, 
=- 1180 AE Amstelveen, telefoon 
" 023 5384212 (na 20 00 uur) 
ut 
u Service-afdeling 
5 Directeur H H von Megen 
^ Rigterskomp 8 
I 1261TNBIoricum 
•^ Telefoon 035 5314399 

3 /kn Bestellingen Bondsbureou 

nn Postbankrekening 2015960 
Directeur Verzekeringen 
J Spijker 
Verdistraat133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-5761720 

EENKADERKLASSE ('KI-KLASSEO: REGLEMENT 
NA EEN JAAR ERVARING AANGEPAST 
N a eva lua t ie v a n het eerste j aa r tentoon
stellen v a n éénkader inzend ingen is een 
aanpass ing v a n het reglement gerecht
v a a r d i g d . Z o is het a a n t a l categor ieën te
ruggebracht n a a r t^/*ee en kennen w e nu 
thematische en niet-thematische inzendin
g e n . V e r d e r zijn er overigens geen beper
k ingen aangebracht . 

Thematische 
inzendingen 
Een thematische inzen
ding gaat over een the
ma; de heer W.E.J. van 
den Bold heeft hierover 
in 'Philatelie' nummer 6 
van 1995 op bladzijde 
401 en verder uitgebreid 
geschreven. Zijn artikel 
was toen bestemd voor 
meerkoderi nzend i ngen; 
voor de éénkaderinzen
dingen gelden dezelfde 
spelregels, echter met als 
beperking een beschik
bare ruimte van 
100x100 cm en een 
maximum aantal te be
halen punten van 40. 

Niet- thematische 
inzendingen 
Alle andere inzendingen 
bij de éénkaderklasse 
behoren tot de niet-the
matische inzendingen. 
Voor deze inzenders 
hebben de heren H. Bui
tenkamp ('Philatelie' 
nummer 9 van 1994, 
bladzijde 625 en ver
volg) en F.S.J.G. Hermse 
('Philatelie' nummer 1 
van 1996, bladzijde 16 
en vervolg) artikelen ge
schreven. Verzamelaars 
die fotokopieën van deze 
bladzijden willen ontvan
gen, kunnen deze tegen 
Kostprijs verkrijgen bij 
C.B. van Nugteren, 
Commissaris Juryzaken, 
Westerzicht 620, 4385 
BW Vlissingen. 
Verder organiseert de 
Bond een cursus Begelei
ding bij Filatelie (BBF). 
Informatie over deze cur

sus kan het bestuur van 
uw vereniging verkrijgen 
bij de heer C. Loch, p/a 
Bondsbureau, PB 4034, 
3502 HA Utrecht. 

Reglement 
Het aangepaste regle
ment voor éénkaderin
zendingen ('KI -Klasse') 
luidt als volgt: 

Aff/|ice/ ; 
Alle leden van verenigin
gen aangesloten bij ae 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
kunnen deelnemen aan 
een tentoonstelling waar
in een KI -klasse is opge
nomen. Hetzelfde gerat 
voor buitenlanders aan
gesloten bij een Bond, 
aie een overeenkomst 
heeft met de NBFV. 
Aiiikel 2 
De KI -klasse bestaat uit 
thematische en niet-the
matische inzendingen. 
Artikel 3 
De inzendingen worden, 
indien gewenst, geju
reerd door juryleden die 
worden uitgenodigd 
door de Commissaris Ju
ryzaken van de NBFV. 
Tegen de uitslag van de 
jury is geen beroep mo
gelijk, omdat de inzen
der door het onderteke
nen van het definitieve 
aanmeldingsformulier de 
regels aanvaardt die 
voor de desbetreffende 
tentoonstelling gelden. 
Artikel 4 
De kaderkosten worden 
vastgesteld door het or
ganisatiecomité. 

Artikel 5 
Op een bij de NBFV te 
verkrijgen diploma wor
den beoordeling en be
kroning vermeld. Het or
ganisatiecomité reikt de 
bekroningen uit. 
Artikel 6 
Een inzender wordt ge
rechtigd een 'speld' te 
dragen van de soort 
waarmee haar of zijn in
zending bekroond is. 
Artikel 7 
Aan een inzender wordt 
maximaal één speld per 
soort verstrekt, ledere in
zender kan dus maxi
maal drie spelden bezit
ten, namelijk één brons-, 
één zilver- en één goud
kleurige. 
Artikä 8 
De bekroningen worden 
bijgehouden onder ver
antwoording van de 
Commissaris Juryzaken 
van de NBFV. 
Artikel 9 
De juryadviescommissie, 
die de Commissaris Jury
zaken adviseert, bestaat 
uit drie personen. 
Artikel 10 
Het maximaal aantal te 
behalen punten is 40, 
onderverdeeld zoals 
hieronder genoemd. 
Artikel 11 
Eén speld wordt verstrekt 
bij het behalen van de 
volgende punten: brons 
20-26 punten, zilver 27-
33 punten, goud 34 of 
meer punten. 
In alle gevallen waarin 
dit regfement niet voor
ziet, geldt het Bondsten-
toonstellingsreglement 
en beslist de voorzitter 
van het organisatieco
mité. 

Puntenverdel ing 
De puntenverdeling bij 
de éénkader-inzendin
gen is als volgt: 

Thematische 
éénkaderinzendingen 
L Ti tel/plan: 
originaliteit en duidelijk 
heid; maximaal 9 pun
ten. 
2. Uitwerking: 
verhouding ten opzichte 
van plan. bijschriften, 
voldoende kennis van h( 
thema, aanwezigheid 
van filatelistische elemet 
ten; maximaal 10 pun 
ten. 
3. Indeling: 
verdeling postzegels en 
overige filatelistische ele 
menten; maximaal 7 
punten. 
4. Kwaliteit: 
staat van poststukken, 
keuze en leesbaarheid 
van stempels, frisheid et 
centrering van zegels; 
maximacjl 6 punten. 
5. Presentatie: 
bladindeling, taal- en 
schrijffouten, algemene 
indruk, kaderlijnen en 
overzichtelijkheid; maxi 
maal 8 punten. 

Niet-thematische 
éénkaderinzendingen 
1. Titel/plan: 
originaliteit, duidelijk
heid, periode en omvan 
van het getoonde; maxi 
maal 6 punten. 
2. Uitwerkinq: 
bijschriften, (extra) filate 
listische kennis; maxi
maal 8 punten. 
3. Compleetheid: 
evenwichtige spreiding 
van materiaal, overeen 
komstig titel en plan; 
maximaal 6 punten. 
4. Stempels: 
kwaliteit van de stem
pels, b.v. niet alleen 
vlagdelen op zegels; 
maximaal 6 punten. 
5. Kwaliteit: 
poststukken en zegels, 
maximaal 6 punten. 
6. Presentatie: 
bladindeling, taal- en 
schrijffouten, kaderlijne 
overzichtelijkheid, ver
houding tekst/poststuk
ken en zegels; maximac 
8 punten. 

'DE NEDERLANDSE SCHEEPSPOST 
NEDERLAND-OOST INDIE1660-1900' 

Het boek De Nederland
se scheepspost Neder
land-Oost Indië 1660-
1900, geschreven door 
ir. Cl. Delbeke, verschijnt 
in juni 1998. Het boek 
omvat ca. 320 bladzij
den en bestaat uit vijf de

len: /. De Vereenigde 
Oostindische Compagnie 
1602-1800,// .De 
scheepsgelegenheden 
1810-1900,///. Over-
landmail 1837-1900,/V. 
Stoomvaartmaatschappij 
Nederland 1871-1906 

en V. Rotterdamsche 
Lloyd 1883-1904. In elk 
deel wordt aandacht ge
schonken aan de thema's 
ontwikkeling, reglemen
ten, tarieven, stempels en 
reistabellen; ook bevat 
het boek een catalogus 
van de stempels. De ge
gevens werden voor het 
grootste deel geput uit 
originele archieven en 

werden nooit eerder ge 
publiceerd. Tot 15 mei 
1998 is de intekenprijs 
f 90.-, inclusief portoko 
ten. Dit bedrag dient u 
over te schrijven op Pos 
banknummer 2015960 
t.n.v. NBFV te Utrecht, 
onder vermelding van 
Delbeke II. Na 15 mei 
bedraagt de prijs f 100 
plus f 10.- portokosten 



EGLEMENTOPEN 
LASSE OPGESTELD 

)t nu toe was er voor de 
pen Klasse geen regie-
ent Het standaardant-
oord op de vraag 'wat 
aq er op een tentoon-
älling in de Open Klas-
i2' luidde steeds 'Alles 
ag, het is uw inzen-
ng, u presenteert uw 
irzameling en laat zien 
at u wilt' Na veel aan-
ingen van verzame 
ars die willen deelne 
en aan de Open Klasse 
nu een reglement op-
ïsteld Daarin is een 
perking gemaakt voor 

5ze inzendinqen Het 
glement, dat wordt op-
snomen in het Bonds-
ntoonstellingsregle-
ent, IS hieronder afge-
ukt 

7 Bi| elke postzegel-
ntoonstelling onder ver-
itwoording van de 

NBFV kan een Open 
Klasse worden ingericht, 
1 2 Het organisatieco
mité van een wedstri|d-
tentoonstelling kan, in
dien gewenst, een Open 
Klasse inrichten, 
1 3 Erzi|n geen voor
schriften wat betreft op
bouw en vormgeving van 
de verzameling Voor de 
inhoud geldt dat het niet-
filatelistisch materiaal 
van de inzending mini
maal 10% en maximaal 
50% moet bestrijken van 
het oppervlak van de ka
ders, 

2 / De verzamelingen 
moeten geheel in de ka
ders kunnen worden on
dergebracht In overleg 
en met goedkeuring van 
het organisatiecomité 
kunnen verzamelingen 
getoond worden die niet 
in de kaders passen De 
inzender dient daarbij 
zelf voor een 'uitstalmo-
geli|kheid' te zorgen In 

voorkomende gevallen 
kan de NBFV een be
perkt aantal kaders met 
bolle ramen voor deze 
verzamelingen ter be
schikking stellen, 
2 2 In een Open-Klas-
severzameling kan be
halve puur filatelistisch 
materiaal ook niet-filate-
listisch materiaal worden 
getoond, zoals vignetten, 
ansichtkaarten, munten, 
penningen, telefoonkaar
ten, documenten, schil
derijen, foto's, tekenin
gen, enz 

3 1 Aan een inzender 
worden maximaal 7 ka
ders van ] 00x100 cm 
ter beschikking gesteld, 
3 2 De inzender dient 
zich door middel van 
een voorlopig aanmel
dingsformulier aan te 
melden en vervolgens de 
door het tentoonstellings-
comité bepaalde proce
dure te volgen, 
3 3 Het tentoonstellings-

comité beslist of een in
zending aangenomen 
wordt en bepaalt de 
hoogte van de kaderkos-
ten 

4 1 Hettentoonstellmgs-
comité bepaalt of oor
konden en ereprijzen 
worden uitgereikt, 
4 2 Het tentoonstellings-
comité bepaalt of een 
jury wordt aangesteld In 
voorkomende gevallen 
dient de jury uit minstens 
drie personen te be
staan Ook kan het co
mité voor een publieksju-
rering kiezen of voor een 
combinatie van deze 
twee jury's 

5 Bij tegenstrijdigheden 
en meningsverschillen 
beslist de juryadviescom-
missie van de NBFV on
der verantwoording van 
de Commissaris Juryza
ken 

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 

De jaarlijkse Algemene 
Vergadering van de 
Bond wordt gehouden 
op 25 april in het Postil
jon Motel aan de A28, 
afrit 18, in Zwolle Vanaf 
10 15 uur staat voor de 
bezoekers de gratis kof
fie klaar, de vergadering 
begint om 11 uur 
Meer informatie zie 
'Philatelie' van maart jl 
We willen de bezoekers 
er graag aan herinneren 
dat zij die dag de gele
genheid hebben de 
NBFV-stropdas en/of de 
Bonds-'choker' te kopen 
c i f 2 5 -
Na afloop van de verga
dering IS er, in plaats 
van het gebruikelijke 
Bondsdiner, een gezelli
ge bijeenkomst met een 
Tiapje en drankje' voor 
alle bezoekers van de 
vergadering 

.DENWERF-
EMINAR1998 

=t ledenwerfseminar 
in de Bond op 9 mei 
]| worden gehouden tij-
ns de thematische ten-

onstelling Themaphi-
X 98 in het Frans Otten 
adion in Amsterdam 
3t seminar vindt plaats 
eén van de zalen van 
t Stadion, het begint 
n half elf 's morgens en 
jurt tot ongeveer een 
ir 's middags De lei

ding berust bij de heer 
C Loch, Commissaris 
Evenementen van de 
NBFV, verder zullen en 
kele bekende filatelisten 
hun medewerking verie 
nen 
Bestuursleden of andere 
door het bestuur aange
wezen leden van de ver
eniging, die dit seminar 
willen bijwonen, wordt 
verzocht zich zo spoedig 
mogelijk op te geven bij 
het Bondsbureau, tele
foon 030-2894290 

ROTE BELANGSTELLING VOOR '5 IN 9 8 ' 
I DONAUESCHINGEN (DUITSLAND) 

3or de tentoonstelling 5 
'98 in Donaueschin-

in, in het zuiden van 
jitsland, bestaat van de 

Ie van de inzenders 
ote belangstelling 
3ze tentoonstelling 
Drdt georganiseerd met 
edewerking van de fi-
felistenbonden van 
chtenstein, Zwitser-

i d , Oostenrijk, Duits-
id en Nederland 5 in 
'8 wordt gehouden 
n 21 tot en met 24 mei 
'98 
)oral van de zijde van 
jitse inzenders is er 
rake van een grote be-
igstellmg deze ten 
anstellinq is voor hen 
: laatste geleaenheid 
n zich te Kwalificeren 
or de wereldtentoon-
illing ;B/?A 99 die van 
l april tot en met 4 mei 

1999 in Neurenberg zal 
worden gehouden Van 
de door 366 inzenders 
aangevraagde 2 258 
kaders konden vanwege 
de beschikbare ruimte, 
'slechts' 1 106 kaders 
(van 186 inzenders) 
worden toegewezen In 
dit aantal zijn 121 ka
ders (35 inzendingen) 
van de jeugd begrepen 

DONAUESCHINGEN T 
l ï l MULTILATERALE pß 
BRIEFMARKENAUSSTELLUNG 

5 i n ' 98 ^ RANG I 

Ti|dens de vijflandententoonstel 
ling 5 in 98 in het Duitse Donau 
eschinqen wordt dit algemene 
stempel gehanteerd 

De vier gasHandenstempeU die tijdens de tentoonstelling m Donaueschingen verkri|gbaar zullen zi|n 

De Nederlandse inbreng 
IS 244 kaders (43 inzen
dingen), waarvan 27 ka
ders (8 inzendingen) van 
de jeugd Van de 26 
aangenomen literatuur-
inzendingen komen er 
twee uit Nederland 
Op verzoek van de 
NBFV wordt ter gelegen
heid van deze tentoon
stelling door PTT Post een 
bijzonder poststempel 
beschikbaar gesteld Als 
afbeelding voor dit stem
pel IS gekozen voor de 
kaart van Nederland met 
een bijpassende tekst 
(zie de rubriek Neder
landse sfempels) Gedu
rende de openingstijden 
van de tentoonstelling 
zal dit stempel worden 
gebruikt m een informa-

tie/verkoopstand van de 
Verzamelservice van PTT 
Post 
Deutsche Post ag heeft 
vier speciale stempels la
ten maken voor de Tag 
der Schweiz op 21 mei, 
de Tag der Niederlande 
op 22 mei, de Tag des 
Fürstentums Liechtenstein 
op 23 mei en de Tag der 
Republik Osterreich op 
24 mei Deze stempels 
zullen hun weg wel vin
den naar de thematische 
verzamelaars 
Tevens is er door de 
Duitse posterijen een ten-
toonstellingsstempel voor 
21 mei 1998 gemaakt 
Ook de postdiensten van 
Liechtenstein, Zwitser
land, Oostenrijken 
Duitsland zullen op de 

tentoonstelling met een 
informatie/verkoopstand 
aanwezig zijn Verder 
zijn ook de postdiensten 
van andere landen uitge
nodigd De handel zal 
ook goed vertegenwoor-
digdzi jn De prachtige 
omgeving en de bekende 
gastvrijheid in en om Do
naueschingen zullen er 
zeker toe bijdrag^en dat 
uw bezoek aan deze in
teressante tentoonstelling 
een onvergetelijke bele
venis wordt Een lijst met 
overnachti ngsmogel i j k-
heden en informatie over 
de tentoonstelling zijn 
verkriigbaar bij de heer 
P Alderliesten, Van Kijf-
hoekstraat 63, 3341 SK 
Hendrik Ido Ambacht, te
lefoon 078-6812576 
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NEDERLAND 
Kaart voor expostbus
houders 
Het nieuwe postbussen
beleid van PTT Post kost 
de postbushouder veel 
geld: een dienst die  af
gezien van een waar
borgsom  gratis was, 
gaat nu maar liefst 
f 250. per jaar kosten. 
Voor veel houders van 
'slapende' postbussen is 
dat een reden om hun 
postbus dan maar op te 
zeggen. 
Om net hun gemakkelijk 
te maken geeft PTT Post 
deze klanten de moge
lijkheid, vijftig gratis 
briefkaarten te bestellen 
waarmee ze hun relaties 
van de verandering op 
de hoogte kunnen bren
gen. Deze briefkaarten 
zijn net als de in omloop 
zijnde briefkaart voor
zien van een ingedrukte 
zegel van 80 cent, type 
'Tien voor uw brieven', 
maar ze hebben een ge
heel andere opmaak. De 
kaarten worden namelijk 
door PTT Post aan de 
achterkant bedrukt met 
het oude en het nieuwe 
postadres van de ex
postbushouder. Daarom 
is op de voorzijde van de 
briefkaart geen ruimte 
gereserveerd voor afzen
dergegevens en is de 

keerzijde ook vrijwel 
blanco. 
Het nieuwe postwaarde
stuk is sinds januari ook 
bij de Verzamelservice in 
Groningen te koop, ui
teraarcTzonder bedruk
king op de keerzijde. Als 
er lezers in het bezit zijn 
van een gebruikte kaart 
met een Stempeldatum 
van vóór december 
1997, dan ontvangen 
wij graag een melding. 

Verhuiskaart: fosforbalk 
rechts 
Van de verhuiskaart van 
80 cent in het typeVer
huisdoos is een nieuwe 
oplage verschenen, die 
zich onderscheidt door 
een wat geliger gekleur
de voorzijde en een ver
anderde plaatsing van 
de fosforbalk. 

Bij de eerste verhuiskaart 
van dit lype stond de fos
forbalk (afmetingen: 6 
bij 22 millimeter) links 
naast het zegelbeeld, ter
wijl deze bij de nieuwe 
kaart rechts staat en bo
vendien een ander for
maat heeft: 5 bij 25 milli
meter. De eerste melding 
ontvingen wij van de 
heer S. Koops, die hem 
medio november aantrof 
op het hoofdpostkantoor 
te Leeuwarden. A6kaar

A D R E S W I J Z I G I N G 
r t ( A N G F M F N 7 Ü A f J H t ^ S t 

ten met fosforbalk rechts 
zijn nog niet gemeld. 

Indische postwaarde

stukken en tarieven 
De postwaardestukken 
van Nederlondslndië 
vormen een verzamelge
bied dat sinds 1949 at
gesloten is, maar waar
op filatelisten nog lang 
niet uitgestudeerd zijn. 
Een belangwekkende 
studie op dit gebied ver
scheen onlangs als bijla
ge van ZWP, net mede
delingenblad van de Stu
diegroep ZuidWest Pa
cific. In Binnenlandse en 
buitenlandse posttarie
ven van Nederlondsln
dië 18641949: Post
waardestukken beschrijft 
Peter Storm van Leeuwen 
de ontwikkeling van de 
tarieven voor envelop
pen, postbladen, brief
kaarten en verhuiskaar
ten in onze toenmalige 
kolonie. De auteur heeft 
bij zijn onderzoek be
wust afgezien van het 
gebruik van eerder ver
schenen filatelistische pu
blicaties: alle gegevens 
zijn afkomstig uit officiële 
documenten. Hierdoor is 
een hoogst informatieve 
en betrouwbare leidraad 
voor verzamelaars ont
staan, vooral voor dege
nen die bij gebruikte 
stukken prijs stellen op 
correct gefrankeerde 
exemplaren. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Het thema 'Olympische 
Winterspelen' komt in 
deze rubriek verscheide
ne malen aan bod. Aus
tralië bracht op 5 febru
ari een luchtpostenvelop 
uit (Postage Paid] met in 
het zegelbeeld een ski
springer en linksonder 
een bobslee. Beide foto's 
suggereren veel vaart, 
met name door de bewe
gingsonscherpte. Op de 
envelop staat uiteraard 
ook het logo van Na
gano 1998. Zelfklevende 
sluitklep, prijs $ 1.35. 

Vijf enveloppen die op 
26 februari verschenen, 
tonen de schoonheid van 
evenzovele botanische 
tuinen: Mt Coottha Bota
nie Garden in Brisbane, 
de Mf Lofty Botanie Gar
den ins South Australia, 
de Royal Botanie Garden 
in Cranbourne, de Mt 
Annan Botanie Garden 

nabij Sidney en King's 
Park and Botanie Gar
den in Perth. De envelop
pen, formaat DL met een 
rrankeerwaarde van 
45 c , kosten 55 c. per 
stuk. 

China (Taiv/an) 
Op 4 februari 1998 we 
den in China (Taiwan) 
twee postwaardestukker 
uitgebracht ter gelegen
heid van de tentoonstel
ling OsloTaipei, die op 

België 
De Olympische Winter
spelen in Nagano waren 
voor de Nederlandse 
schaatscoryfeeën een 
groot succes, maar 
dankzij de prestaties van 
Bart Veldkamp wist ook 
België een medaille te 
behalen. Puur toeval 
waarschijnlijk, maar een 
mooi toeval, dat de op 
16 februari verschenen 
Naganobriefkaart (ko
ning Albert II, 17 f.) een 
afbeelding van een 
schaatser toont! 

• ^ 
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Cayman Eilanden 
Een luchtpostblad ('Ko
ningin Elisabeth II opent 
de Wetgevende Verga
dering) dat vorig jaar 
werd uitgegeven, toont 
een aantal kenmerkende 
aspecten van deze Britse 
kroonkolonie in de Paci
fic: de vlag, een toestel 
van de nationale lucht
vaartmaatschappij, een 
bankbiljet en enkele in
heemse planten en die
ren. 

i " CAVMAN 
•m ISLANDS 

.m. 
die datum begon: 
a. een luchtpostblad 
[Bougainvillea, NT$ 14 
voorbestemmingen bui 
ten Azië en Oceanië, 
met op de voorzijde on 
der meer de vlaggen va 
Noorwegen en Taiwan 
en informatie over de 
tentoonstelling; 

"rfe; 

b. een briefkaart (Man
darijneend, NT$ 2.50) 
het gebruikelijke verticc 
Ie formaat, met in de 
rechte rbenedenhoek 

j | ^ 
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eneens de tentoonstel-
gsgegevens. 

>orwegen 
t een set van tien 

ootformaat-briefkaar-
1 werd de opening van 
t Noors Olympiscn 
jseum op 27 novem-

1997 luister bijgezet. 

fotocollages met betrek
king tot de geschiedenis 
van de Olympische (win-
ter)spelen en de rol die 
Noorwegen daarin ge
speeld heeft. 

Rusland 
Behalve luchtpostbladen, 
enveloppen en briefkaar
ten verschijnt in Rusland 

EH 

het zegelbeeld ('Port 
taald') zien we de 
idsnaam, de Olympi-
ie ringen en een stukje 
n de Noorse driekleur, 
imede een wapperen-
Olympische vlag. De 

eldzijde van de brief
arten toont foto's en 

nog een vierde soort 
postwaardestuk: de geïl
lustreerde briefkaart of 
prentbriefkaart. We ont
vingen er zeven, die alle 
uitgegeven werden ter 
gelegenheid van nieuw
jaar 1998. 

De kaarten zijn voorzien 
van de waardecandui-
ding ß,die uitsluitend voor 
dit soort binnenlandkaar-
ten wordt gebruikt. De il
lustraties op de beeldzij-
de zijn tamelijk traditio
neel: cadeautjes, kerst
stukjes en dergelijke. De 
meest opvallende illustra
tie vinden wij een kerst
mannetje en een tijgertje 
die samen een kerstboom 
versieren. Is dit een ver
wijzing naar het Chinese 
'Jaar van de tijger'? 

Verenigde Staten 
Het jaarprogramma van 

de Verenigde Staten 
voor 1998 bevat tenmin
ste vier briefkaarten, alle 
uit de reeks Historie Pre
servation. De kaarten 
zijn gewijd aan de vol
gende jubilerende on
derwijsinstellingen: Gi-
rard College (150 jaar). 
Northeastern University 
(TOO jaar). Brandeis uni
versity (50 jaar) en de 
University of Mississippi 
(150 jaar). 

Zuid-Afrika 
Kaapstad se meisies vor
men het onderwerp van 
een Zuidafrikaanse serie 

van zes nostalgische 
briefkaarten die werd 
uitgegeven in oktober 
1 9 9 A Het gaat hier om 
reproducties van prent-
briefkaarten die oor
spronkelijk verschenen in 
1904. Op de beeldzijde 
staat telkens een teke
ning van een jongedame 
gekleed volgens de 
mode van rond 1900; op 
de adreszijde van de 
kaarten vindt men de 
moderne neushoornze
gel (standaardtarief). De 
set van zes kaarten 
wordt verkocht voor 12 
rand. 

Zwitserland 
Op 12 februari kwam 
ook Zwitserland met een 
Olympische uitgifte: drie 
geïllustreerde briefkaar
ten (Olympische ringen, 
1.50 f.) met als thema's 
de Winterspelen in St. 
Moritz (1928 en 1948) 
en de Zwitserse stad die 
zich kandidaat gesteld 
heeft voor de organisatie 
van evenement in 2006: 
Sion. 

V A N LOKVEN 
POSTZEGELVEILINGEN 
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NEDERLAND 
Veel klachten over Vier-
jaargetijdenboekje 
Het inmiddels verschenen 
nieuwe Nederlandse 
postzegelboekje 'Vier 
jaargetijden' oogst lof, 
maar ook kritiek. Lof 
vanwege de voor Neder
land geheel nieuwe uit
voering, de frisse kleuren 
van zegels en kaftje en 
de sympathieke prijs: 
slechts f 3.20. We zijn 
erg benieuwd hoe de 
klanten erop reageren. 
Positief is ook dat de 
nieuwe boekjes aan de 
loketten duidelijk zicht
baar aangeprezen wor
den. Het is mij niet be
kend of het boekje in
middels ook al bij ande
re verkooppunten (win
kels, benzinestations, 
e.d.) aan de man wor
den gebracht. 
Het boekje is gedrukt bij 
de Britse Walsall Security 
Printers. Het is dan ook 
een typisch Engels boek
je geworden. Helaas ge
bruikt de firma V/alsall 
vervelende lijm; ook de 
Engelse boekjes zijn 
moeilijk te openen zon
der het boekje te bescha
digen. De klachten van 
de Nederlandse verza
melaar hebben daar ook 
alles mee te maken. Bij 
het openen van het boek
je wordt vaak een stukje 
van de kaft losgetrokken. 
Soms zit de lijm ook op 
de zegels, zodat het 
boekje dan na opening 
één puinhoop is. 
Jammer, en onnodig: an
dere drukkerijen gebrui
ken namelijk een lijm
soort met een grotere 
elasticiteit, zodat er geen 
beschadigingen optre
den. Vaak werkt de lijm 
dan nog na herhaalde 
sluiting. Bovendien - en 
dat is heel prettig voor 
de verzamelaar - kun

nen de lijmresten gemak-
keliĵ k met de vinger ver-
wijcaerd worden. 
Sommige verzamelaars 
nemen net nieuwe Ne
derlandse boekje nu 
maar gesloten op in de 
verzameling. Niet doen, 
zou ik zeggen. Met wat 
zoeken zijn er echt wel 
geopende, gaaf geble
ven exemplaren te vin
den. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Andorra (Frans) 
Comu d'Ordino 
Op 9 maart gaf Frans 
Andorra een Doekje met 
tien zelfklevende postze
gels uit met daarop het 
wapen Comu d'Ordino. 
De zegels vermelden 
geen waarde, maar kos
ten 3 f. (het tarief voor 
een binnenlandse brief). 
Omdat de zegels alleen 
in boekjes verkrijgbaar 
waren, vermeldt net eer-
stedagstempel de tekst 
Carnet Comu d'Ordino. 

Zelfklevende postzegel uit het 
nieuwe boekje van Frans An
dorra 

Australië 
Olympische helden 
In net februarinummer 
maakte ik melding van 
het op 21 januari ver
schenen boekje met be
roemde Australiërs. Wie 
er op de zegels zouden 
komen te staan, bleef tot 
de datum van uitgifte ge
heim. Vandaar dat pas 
nu gemeld kan worden 
dat zes Olympische hel
den uitverkoren zijn: Bet
ty Cuthbert, Herb Eliott, 
Marjorie Jackson, Shir
ley Strickland (allen atle
tiek). Dawn Fräser en 
Murrau Rose (zwem
men). 

Wenszegels 
Op 12 februari volgde 
een boekje met tien 
wenszegels van 45 c. 
Op de zelfklevende ze
gels staan champagne-
kleurige rozen afge-
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beeld. Het boekje bevat 
verder goudkleurige 
stickerhartjes, zodat het 
geheel bijzonder ge
schikt is voor huwelijks-
aankondigingen, intieme 
feestjes en verjaardagen 
van geliefden - om maar 
een paar voorbeelden te 
noemen. 
Door een vergissing 
werd dit boekje in riet fe
bruarinummer van dit 
blad abusievelijk aan de 
Cocoseilanden toebe
dacht. 

Boeren in Australië 
Sinds de komst van de 
eerste Europese kolonis
ten is de landbouw van 
vitaal belang voor de 
Australische sociale en 
economische identiteit. 
Eenvijfde van alle ar
beidskrachten vindt nog 
steeds emplooi in deze 
sector. 
Vijf nieuwe postzegels 
schenken vanaf 21 april 
aandacht aan de platte-
landsindustrie, waarbij 
de opvallendse produc
ten een plaatsje op de 
zegels krijgen: vlees, 
wol, zuivel, tarwe en sui
ker. Er verschijnt ook een 
boekje met tweemaal de 
vijf zelfklevende zegels. 
De prijs van het boekje is 
tienmaal 45 c. 

Denemarken 
Roskilde 1000 jaar 
Dit jaar viert de Deense 
stad Roskilde zijn dui
zendjarig bestaan. 
Slechts twee steden in 
Denemarken kunnen bo
gen op een hogere leef
tijd: Ödense en Ribe. 
Roskilde ontstond tijdens 
de eenwording van De
nemarken onder koning 
Harald Blótand en was 
al meteen zowel politiek 
als kerkelijk de hoofd
stad van het rijk. 
De stad gaat prat op zijn 
dom, waarvan de bouw 
al in 1170 een aanvang 
nam. Het gebouw is door 
de Unesco op de lijst van 
belangrijke cultuurmonu
menten geplaatst. Hoe
wel Roskilde geen grote 
stad is (slechts 52.000 
inwoners), is er wel een 
groot universiteitscen
trum. Op 26 maart werd 
de stad geëerd met een 
speciale Doekjespostze-
gel van 3.75 k. Óp de 
zegel staat de Dom van 
Roskilde afgebeeld. Op 
de voorgrond vaart een 
vikingschip. 

De tien Roskilde-zegels zitten in een postzegelboek|e 

Nieuw automaaémekje 
Ook in Denemarken 
hangen nog boekjes
automaten. Ze zijn ge
vuld met kleine boekjes 
met een inhoud van 
10 k. De nieuwste versie, 
genummerd C l 9, heeft 
als inhoud twee postze
gels van 3.75 (type-Mar-
grethe), vier van 0.50 en 
twee van 0.25 k. (beide 
van hetcijfertype). 

Duitsland 
Opnieuw boekje met ge-
legenheidszegels 
Volgens een bericht in de 
Deutsche Briefinarken-
Zeitung is de Duitse post
dienst zó tevreden over 
het succes van de boek
jes met gelegenheidsze-
gels (Europa 1994 was 
de eersteling), dat er 
voor dit najaar weer 
zo'n boekje is aangekon
digd. Het derde in de rij 
zal zegels gewijd aan 
'1100 jaar Nördlingen' 
bevatten. 

Frankrijk 
Ronde voetbalzegels in 
boekje 
Tien voetballen' van elk 
3 f. bevat het Franse 
postzegelboekje dat op 3 
maart verscheen. Ik 
schreef er al over in het 
februarinummer. Behalve 
de waarde was toen ook 
nog niet bekend dat de 
postzegels zelfklevend 
zouden zijn. Het boekje 
is overigens slechts één 
van de rilctelistische pro

ducten die de Franse 
postdienst dit jaar aan
biedt. 

Marianne 
Op 16 februari ver
scheen voor de tweede 
maal een postzegelboe 
je met twintig zegels in 
het type Marianne du i 
juillet. Het grote boekje 
bestemd voor de specie 
DAB-automaten. Het 
boekje kost 60 f. 

Herdrukken 
Bijna elke maand wor
den er in Frankrijk wel 
boekjes bijgedrukt. Het 
gaat daarbij vooral om 
riet boekje met tien ze
gels zonder waarde
aanduiding; de herdru 
daarvan bedroeg in no 
vember/december mac 
liefst 17.636.000 boek 
jes. Aanzienlijk lager v 
de herdruk van het aut« 
maatboekje met twee 
stripjes van vijf zegels 
uit: 1.849.000 exempl( 
ren. Bij de boekjes van 
20 f. (bestemd voor eei 
klein aantal automaten 
en rond Parijs) ging he 
maar om een handjevc 
10.000 stuks! 

Guernsey 
Millennium op tapijten 
Vooruitlopend op de 
komst van het jaar 200 
gaf de postdienst van 
Guernsey al op 10 fe
bruari een tien waarde 
tellende serie postzege 
uit met daarop tapijten 

Kaftje en velletje van het Franse voetbalboekje 



e de geschiedenis van 
it eiland in beeld bren
ïn: van de donkere 
iddeleeuwen naar de 
d van nu. 
<e postzegel (v/aarde 
) p.) laat iets zien van 
Iklore, industrie, ge
)uwen en het leven van 
ce dag uit één eeuw 
n het tweede millenni

■n grootformaat post
gelboekje, met drie 
mplete series als in
lud, 'borduurt' daarop 
)or en vertelt meteen de 
»eiende geschiedenis 
n het vervaardigen 
n tapijten. De prijs van 
t boekje is £ 7.50. 

>ngkong (China) 
'ch maar één boekje 
het maartnummer 
aakte ik onder het kop
Hongkong gewag van 
ee boekjes op het the
3 'Jaar van de Tijger'. 
]t was niet correct: het 
jkt maar om één boek
te gaan, dat zes ze
is van $ 1.30 en zes 
n $ 3.10 bevat, iden
k aan het boekje van 
rig jaar dus. 
it betreft hier het eerste 
lekje van Hong Kong 
der Chinees beheer, 
zijn weinig verschillen 
i\ de nieuwjaarsboek
i van vroegere jaren, 
stond de inhoud eer
r uit twee velletjes, nu 
iet één boekjesvel met 
aalf zegels. De laatste 
en was Enschedé pro
cent van dit soort 
ekjes. Voor 1998 gaf 
in de voorkeur aan de 
inadese drukker Ash
iPotter. 

xemburg 
emstrook' 
ids 1995 leveren de 
(emburgse boekjes
tomaten na inworp 
ri 60 f. een 'boekje' 
it vier permanente 
stzegels van 16 f.; een 
rting van vier frank 
s. Aanvankelijk be
louwden we deze 
ekjes als een provi

sorische uitgifte. Luxem
burg had namelijk eer
der gewone automaat
boekjes en de uitgifte 
van 1995 betrof een 
nogal simpel kartonnetje 
met een een plastic 
strook waarin de vier ze
gels geklemd zaten, 
hiet lijkt er echter op dat 
de postdienst er tevreden 
over is, want de 'klem
strookboekjes' zijn er 
nog steeds. De kleur van 
het karton was geel. Een 
variant verscheen kortge
leden: de voorzijde is 
nog steeds geel, de ach
terzijde wit. 

NieuwCaledonië 
Cagou 
Het in NieuwCaledonië 
veel voorkomende vogel
tje, de cagou, is al jaren 
een bekende verschijning 
op de permanente post
zegels van dit Frans 
overzees gebied. Zes 
jaar geleden dook het 
ook op in een postzegel
boekje. 
Op 2 januari verscheen 
weer zo'n boekje: het 
bevat tien zelfklevende 
postzegels zonder waar
deaanduiding. De ze
gels vertegenwoordigen 
een waarde van 70 CFP 
oKvel 3.90 Franse 
francs. 

De NieuwCaledonische cagou 
heeft een opvallende verentooi 

Verenigde Staten 
Tweety & Sylvester 
De afgelopen jaren ver
scheen in Amerika een 
flink aantal zogenoemde 
ma/ces/7/frboekjes: auto
maatboekjes met gewo

ne velzegels, die alleen 
verkrijgbaar waren als 
de plaatselijke postmas
ter daartoe initiatieven 
nam. Ze zijn nog steeds 
op een aantal plaatsen 
verkrijgbaar en er ko
men ook nog geregeld 
nieuwe boekjes uit. Leve
ring door de filatelisti
sche dienst in Kansas 
City was tot dusver (en is 
ook nu nog steeds) niet 
mogelijk. 
Gewone postzegel boek
jes verschijnen de laatste 
jaren niet zo vaak meer. 
Veel ophef kreeg vorig 
jaar het Bugs Bunny
boekje, waarbij een klein 
deel van de oplage van 
een ongetancie zegel 
was voorzien. 
Binnenkort verschijnt een 
vergelijkbaar boekje, dit
maal met als hoofdper
sonen het tekenfilmduo 
Tweety (een vertederend 
kanariepietje) en Sylves
ter (de op kanaries ver
zotte gemene kater). 
Ook nu zou het weer 
gaan om een boekje met 
tien zegels van 32 c : 
links negen en rechts 
één. 

Zweden 
Het Zweedse huis 
De serie 'Het Zweedse 
huis' blijkt een van de 
populairste uitgaven van 
de laatste jaren te wor
den. Op 19 maart ver
scheen nummer vier met 
als thema 'Het huis in de 
stad'. Op de vijf zegels 
pronken oude gebouwen 
uit Zweedse steden: de 
brandweerkazerne te 
Gävie (1891 l e e n 
schoenenwinkel uit As
kersund (het skelet van 
het houten huis stamt uit 
de achttiende eeuw), de 
viskerk in Göteborg (de 
markthal uit 1874 lijkt op 
een kerk, vandaar de 
naam), de bioscoop 'De 
Rode Molen' uit Halm
stad (1926) en de stads
herberg te Eksjö (1862). 
Het postzegelboekje met 
deze uitgifte bevat één 
complete serie. De zegels 

dragen geen waarde
aanduioing.' ze vertegen
woordigen het binnen
lands brieftarief (5 k.). 
Sinds 1 januari mogen 
zulke postzegels ook ge
bruikt worden voor brie
ven naar het buitenland, 
mits de frankering tot het 
juiste tarief wordt aange
vuld. 

Huisvlijt van Zweedse 
bodem 
Van de vier eveneens op 
19 maart verschenen 
postzegels met staaltjes 
van Zweeds ambachtelijk 
kunnen en creativiteit 
zijn er twee als rolzegel 
en twee in boekjes ver
krijgbaar. De boekjesze
gels kosten 8 k. Afge
beeld zijn de zogenaam
de iow'/cfcawanten (war
me, sterke wollen wanten 
voor gebruik in het uiter
ste Noorden) en het wik
keldoosje (doosje van 
spaanders, vastgenaaid 
met touw van planten
wortels). Het boekje be
vat twee exemplaren van 
beide zegels en het kost 
dus 32 k. 

SVERIGE BüEv 

sSVERIGE 

De eerste zegels uit de serie 'Het 
Zweedse Huis' verschenen in 
1995 Thema was 'Het huis op 
het land', waarna in 1996 'Het 
huis voor het nuttige en aange
name' volgde en m 1997 'Het 
kerkhuis' 

ERE WIE ERE 
TOEKOMT! 

Opzet was het niet, maar 
onterecht wél: in het ja
nuarinummer wekten we 
de indruk dat de op pa
gina 8 afgebeelde enve
lop met de Oranje Mau
ritius uit de collectie van 

het Nederlandse PTT Mu
seum kwam. 
Zoals gezegd: dat was 
niet terecht. De bewuste 
reproductie was dan wel 
in Den Haag gemaakt, 
maar het poststuk maakt 
deel uit van de Philatelie 
Collections in de British 
Library'm Londen. Ere 
wie ere toekomt! Red. 

POOLSE LEESTEKENS IN DIERENRIEM
ARTIKEL SPOORLOOS VERDWENEN 

Bij de productie van de 
eerste aflevering van het 
artikel over de Poolse 
dierenriemzegels ('Phila
telie' van maart) heeft 
zich een storende techni
sche fout voorgedaan. 
Op alle plaatsen waar 
een Pools leesteken had 
moeten staan, was 
slechts een spatie te zien. 
Drukkerij, auteur en re
dactie hebben er alles 
aan gedaan om een her
haling van deze fout te 
voorkomen, dus als alles 

goed is gegaan is afleve
ring 2 (zie elders in dit 
nummer) perfect. Die le
zers die een overdruk 
van het complete artikel 
wensen te ontvangen 
waarin de Poolse leeste
kens wél aanwezig zijn, 
kunnen dat nog tot en 
met 24 april kenbaar 
maken, tend daartoe 
een brief of briefkaart 
aan de redactie van dit 
blad. Met de toezending 
van de overdruk kan eni
ge tijd gemoeid zijn. 

ANDERHALVE GULDEN KORTING! 
Lever deze bon (of een fotokopie ervan) in bij uw 

bezoek aan Themaphilex 9é en u krijgt f 1.50 
korting op de toegangsprijs. U kunt clan voor 
zegge en schrijve één gulden naar binnen! 

Meer informatie over Themaphilex 98 vindt u op 
pagina 269 van dit nummer. 



urrciFTEni SAMENSTELLING MEVR A C. VAN DER HAAR-AMPTMEUER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

im 

Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dot zeggen dal de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden m 'Philatelie' van maart (3) 
opblodzi|de223 

Als bij een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
warden erkend door de Wereldpost-
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met nutomotisch in dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec-
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ALAND 
2 7 - 4 - ' 9 8 . Europa 1998; thema 
'nationale feesten'. 
4.20 Fm. Midzomerviering op der
de vrijdag in juni (dons en muziek 
rond met kransen en guirlandes 
versierde midzomerpaal). 
8-5 - ' 98 . Internationaal jaar van 
de oceaan-1998. 
6.30 Fm. Schuimende golven, logo 
Unesco*. 
8-5 - ' 98 . Moderne scheepvaart. 
2.40 Fm. Passagiersveerboot 'MS 
Isabella' van de 'Viking Line'. 

ALBANIË 
15 -11 - '97 . Albanese codices 
(wetboeken). 
Blokje met 10,25,60 L. en vig
net. Resp. twee verschillende af
beeldingen Codex Purpureus Bero-
tinus (zesde eeuw). Codex Aureus 
(elfde eeuw). 
4 - 1 2 - ' 9 7 . Vijfentachtig jaar pos
terijen. 
10,30 L Symbolische voorstelling 
(tweekoppige odeloor en logo). 

ANDORRA FRANS 
2 7 - 1 0 - ' 9 7 . Uitgiftedatum mel
ding 1/66 'cultureel erfgoed, reli
gieuze kunst'. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
3-10- '97 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales(1961-1997). 
2.50 (M). Portret, rozen, land
kaart. 
1-11 - ' 9 7 . Hulpverlening bij we
deropbouw Sarajevo door Itali
aans pioniercorps. 
1.40 (M). Schilderij 'gezicht op Sa
rajevo', corpsembleem. 
1-11 - ' 9 7 . Belangrijke personen. 
1.30,2.-(M). Portretten. Resp. 
schrijver Tin Ujevic(1891-1955), 
zanger Zoim Imamovic (1920-
1994). 
6 -11 - ' 97 . Kunst. 
0.35,0.80 (M). Resp. schilderij 
'nest' van Fikret Libovoc, plastiek 
'bibliotheek van Sarajevo' van 
Nusret Posic. 

BULGARIJE 
8 -12- '97 . Kerstmis 1997. 
120,6001. Resp. ster van Bethle
hem, Moria met Kind in stal (beide 
afbeeldingen in vorm van kerst
boom). 
17-12- '97 . Olympische winter
spelen Nagano 1998. 
60,80,120,6001 Resp.'short 
track', slalom, biatlon, kunstrij
den. 
22-12-'97. 'Bulgaars radio me
trisch systeem in de ruimte'. 
Blok van 1201. Satellieten. 
22 -12 - ' 97 . Staatswapen. 
120L. 

CYPRUS TURKS 
28 -1 - ' 98 . Herdenking fotograaf 
AhmetSevki (1874-1959, eerste 
Cypriotische fotograaf en tweede 
op Cyprus). 
40.000,105.000 TL. Resp. dub
belportret van Ahmet Sevki en 
echtgenoot/fotogroof Ismet Sevki 
(1884-1957), portret Ahmet 
Sevki. 

DENEMARKEN 
26 -3 - ' 98 . 'De tuin, een oase 
voor dieren en planten' (wees zui
nig met chemische middelen)^''. 
5.- kr. Coccinello septempunctato 

(lieveheersbeestje), doodskop. 
26-3-'98.StodRoskilde dui
zend jaar. 
3.75 Kr. Dom, vikingschip. 
26 -3 - ' 98 . Automaatzegels. 
Woorden van 0.25 tot 99.75 kr. 

DUITSLAND 
12-3 - '98 . Serie 'landdagen in 
Duitsland'; parlementsgebouwen. 
4 x 110 Pf. Resp. Boden-Württem-
bera. Beieren, huis van afgevoar-
digaen in Berlijn, Brondenourg. 
12-3 - '98 . Duizend jaar Bod 
Frankenhausen. 
110 Pf. Stadsgezicht. 
12-3 - '98 . Driehonderdvijftig 
joor Vrede van Westfalen (einde 
dertigjarige oorlog). 
110 PT. Portretten afgevaardigden 
vredessluiting. 

ESTLAND 
2 8 - l - ' 9 8 . Achttiende Olympi
sche winterspelen Naqono 1998". 
3.60 kr. Skiloper in klassieke stijl. 
6-2 - '98 . Tachtig jaar republiek 
Estland. 
Blok met zegel van 7.- kr. Zegel 
met wapen en jaartallen '1918 
24.02.1998', tlok met manifest. 
18-2 - '98 . Honderdste geboorte
dog van graficus Eduard Viiralt 
(Wiirolt, 1898-1954). 
Blok met tweemaal 3.60 en twee
maal 5.50 kr. met doorlopend 
beeld. Carnavaleske koppen, blok-
rond met handtekening. 

FAERÖER 
Afbeelding melding 1/66. 

FINLAND 
12-3 - '98 . Rode Kruis; toeslagze
gels met afbeeldingen van var
kens". 
2.80-f0.60,3.20-f0.70, 
3.40+0.70 Fm. Resp. zeug met 
biggen, drie biggen, beer. 
12-3 - '98 . Flora; Campanula ro-
tundifolio. 
Zelfklevend velletje met tien ze
gels 'eerste klos' met een ver
koopprijs van 28.- Fm. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 3/226. 

GIBRALTAR 
23 -1 - '98 . Sport; WK voetbal 
5,26,38 p., £120 ; blok van de 
vierwaoraen Resp. wereldbeker 
1958 (Woles/Brazilie), 1958 
(Noord-lerland/Franrkijk),1978 
(Schotland/Nederland), 1966 (En-
gelond/Duitslond). 
1 - 4 - ' 9 8 . Omnibus tachtig jaar 
'Royal Airforce' (zie Ascension). 
24,26,38,50 p. Resp. Soro Lon
don, Fairey Fox, Halifax GRVI, HS 
Buccaneer S2B. 
Blok met 24,26,38,50 p. Resp. 
Sopwithl 1/2 Strutter, Bristol 
Ml c,Avro York, Spitfire MkXII. 

GRIEKENLAND 
27-2 - '98 . Vijftigste verjaardag 
teruggave eilanden Dodekonesos 
OOP Griekenland. 
100,140,170,500 Dr. Resp. on
dertekening verdrag von afstand 
(Symi, 8 mei 1945), Griekse vlag 
en Kolossus, overdracht Dodeko-
nesos door Engelse generaal aan 
Griekse admiraal (31 maart 
1947), hijsen Griekse vlag (Kas-
sos, 7 maart 1947). 

GROENLAND 
Aanvulling melding 3/226 'kerst
mis 1997': 4.50,4.75 kr. Resp. 
poolhonden, hondenslee. 

GROOT-BRinANNIË 
3 -2 - '98 . Herdenking Diona, 
prinses van Wales. 
Strook met vijf zegels van 26 p. 
Portretten omlijst door paarse 
rond, jaartallen 1961-1997. 

HONGARIJE 
l l - 2 - ' 9 8 . Posterijen; mascotte 
Bólint Postas. 
23,24,30,65 Ft. Mascotte in vier 
verschillende dienstverlenende 
houdingen. 
l l - 2 - ' 9 8 . Honderdste qeboorte-
daa van natuurkundige, aiofysicus 
en numanist Leo Szilard (1898-

1964, ontwerper van de door Fe 
mi in 1942 gebouwde atoomreoi 
tor, protesteerde tegen gebruik 
van atoombommen). 
50 Ft. Portret. 
l l - 2 - ' 9 8 . Sint Volentijn 1998. 
24 Ft. Ouderwetse brievenbus er 
bloeiende hartjes. 

JOEGOSLAVIË 
2 -10- '97 , Boekdrukkunst. 
Fronkeerzegel zonder waorde-
aonduiding. Initiaal (beginletter! 
uit het Miroslov-evongelie (twaa 
de eeuw). 
2-10-'97. 'Vreugde van Euro
pa', Europese ontmoeting van ki 
deren. 
2.50,5.- Ndin. Collageportretter 
Resp. gemaakt door Milan Ugris 
Stonislava Antic. 
10-10- '97 . Honderdvijftig jao 
museum 'Motico Srpsko'. 
2.50 NdIn. Schilderij 'mei-verga 
dering in Sremski Korlovci in 
1848'van schilder PovleSimic 
(1818-1876). 
20 -1 - ' 98 . Kloosters in Monte
negro 
1.50,2.50 Ndin. Resp. van Savii 
(vijftiende eeuw), van Donji Brei 
(vijftiende eeuw). 
6-2- '98 . Olympische wintersp( 
len Nagano 1998. 
2.50,6.- Ndin. Resp. kunstrijdst 
skiër. 

KROATIË 
1997. Frankeerzegels. 
0.05,0.19 Kn. Resp. aebouwen 
(o.a. kerk) in Hok, geoouwen (o 
kerk) in Dubrovnik. 
2 3 - l - ' 9 8 . Europa 1998; them 
'nationale feesten'. 
1.45,4.- kn. Resp. muziekfestiv 
'de borokovonden van Vorozdin 
'Sommerfestspiele' van Dubrovi 
(theater, muziek, folklore). 
7-2- '98 . Olympische winterspi 
len Nagano 1998". 
2.45 kn. Olympische rinqen, rij
zende zon met sneeuwvfokken. 



riAND 
1  ' 9 8 . Frankeerzegels, serie 
)vincie en stadswapens'. 
1,0.10 LvLResp. Kurzeme, 
miera. 
1  ' 9 8 . Olympische winter

len Nagano 1998. 
O Lvl. Logo met op achtergrond 
eterende zinspreuk moderne 
mpische spelen 'citius, oltius, 
ius' (sneller, hoger, krachti

). 
 2  ' 9 8 . Museum 'Spridisi' (in 
uurpark Tervete) van schrijf
AnnaBriaadere (18611933). 

0 Lvl. Beeld in museumtuin. 

OUWEN 
■ll'97.Wenszegels. 
c, 1.20 Lt.Resp. kerstengel 
1 lantaarn boven stad, bos in 
terkleed. 

(CEDONIË 
■9'97. Rode Kruis; tbcbe
ding, verplichte bijplokzegel. 
en. Door tbc aangetaste lon

' 10 '97 . Mineralen. 
40 den. Resp. stibniet, loran
. 
■10'97. Internationale dag 
het kind. 

den. Slapend kind in bescher
ide hond, zon, land en zee. 
l  ' 9 7 . Natuurbescherming; 

destoelen. 
5,27,50 den. Resp. Cantho
js ciborius. Boletus aereus, 
inito caesarea, Morchella 
ico. 

ILDAVIË 
■10'97.Wereldpostdag. 
)., 2.20,3.30 L. Resp. post
toor nr. 12 in Chisinau, dis
spostkantoor in Chisinau (ne
tlende eeuw), portret Heinrich 
Stephan (18311897, mede
chter wereldpostvereniging). 

INACO 
;elding melding 1/67. 

(RAÏNE 
2 '97 . Scheepsbouw. 
40 k. Resp. torpedoboot 'Sa
l i j ' , ruimteobservctieschip 
memielid Sergej Koroljow'. 

612  '97 . Ruimtevaart; geza
menlijke ruimtevlucht van Ver
enigde Staten en Oekraïne. 
40 k. met vignet. Start van de 'Co
lumbia', vlaggen; vignet met em
bleem van ruimtevoorder L. Ko
denjuk. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 3/227. 
13 3  ' 98 . Honderdste geboorte
dag van graficus Joseph Binder. 
7. S. Door Binder ontworpen 
affiche. 
133  ' 98 . Tweehonderd joar li
thografie. 
7. S. Portret Alois Senefelder. 
l 3  3  ' 9 8 . Honderd jaar'Wiener 
Secession'. 
8. S. Gebouw. 

POLEN 
1310'97. 'Moskwa 97', inter
nationale postzegeltentoonstel
ling. 
80 gr. Poprowskikathedraal in 
Moskou. 
1411  '97 . Kunst op posters. 
50,60 gr. Beide tweemaal. Resp. 
'Radion wäscht von aliein' (zwarte 
kat komt als witte kat uit emmer 
sop tevoorschijn) van T. Gronows
ki, 'Schuhmacher' van R. Ciesle
wisz, 'Mann und Frau' von A. Ro
gowski, 'Goya' van W. Sodowski. 
2 7  1 1  ' 9 7 . Kerstmis 1997. 
50,60,80 gr., 1.10 ZLResp.de 
Heilige Familie, feestmaaltijd, 
midtlernachtmis, 'Sternsinger' 
(zingende kinderen tijdens Drie
koningen). 

PORTUGAL 
2 0  2  ' 9 8 . Tweehonderdvijftig 
jaar aquaduct 'Free Water' of 'Old 
Water Mother'. 
Blok met zegel van 350. e. Aqua
duct. 
20 2  ' 98 . Vijfhonderd jaar 
klooster van de 'Misericórdia'. 
80., 100.e. 

ROEMENIË 
25 10  ' 97 . Scouting. 
Strook met 300,700,1050, 
1750,3700 L. In samenhang met 
doorlopend beeld. Tentenkamp, 
logo, handen, sculpturen, kamp
vuur. 

28 10  ' 97 . ChineesRoemeense 
postzegeltentoonstelling, Boeka
rest; op en overdruk. 
500 Lop 2 L. 
8 11  ' 97 . Belangrijke personen. 
500,1050 L Resp. politicus Ion 
Mihalache (18821963), koning 
Carol I (reg. 18811914). 
21 11  ' 97 . NietOlympische 
sporten. 
500,700,1750,37001 Resp. 
rugby, Amerikaans voetbal, 
'oina', bergklimmen. 

RUSLAND 
1911 '97 . Roman'Jevgeni 
Onegin' van A.S. Poesjkin (1799
1837) door A. Schijonski in het 
Hebreeuws vertaald; gezamenlijke 
emissie met Israël. 
Blok met zegel van 3000 R. Af
beelding als melding 3/229 van 
Israël. 

SLOVENIË 
Afbeelding melding 3/227. 

SLOWAKIJE 
311  '97 . Sport; schaatsen 
(kunstrijden). 
5 Sk. Kunstrijder Ondrej Nepeia. 
311  '97 . Kerstmis 1997. 
3 Sk. De Heilige Familie. 
1  1 2  ' 9 7 . Geloofsvernieuwing. 
4 Sk. Illustratie 'de opstanding 
van Christus' van Martin Cinovsky. 

SPANJE 
12l '98. 'Xacobeo99'(een 
'heilig jaar van Sint Jacobus' als 
de feestdag op een zondag volt). 
35 P. Beeldmerk (pelgrimsstaf en 
waterfles met getal 99), tekst 'Xa
cobeo, Golicio' (Sontiogo de Com
postela). 
52 '98 . Met uitsterven bedreig
de fauna. 
35 P. Iberische lynx. 

TSJECHIË 
Afbeelding melding 3/227. 
22l'98.Frankeerzegel. 
4.60 Kc. Portret president Vaclav 
Hovel. 
252 '98. 'Praga 1998', inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, september 1998; geschiede
nis tentoonstellingen. 
Blok met twee zegels van 30 Kc. 

Afbeelding als Yvertnr.342A'Vy
sehrad'('Prago 1938'), logo Pra
ga1998. 
25 2  ' 98 . Wereldkampioen
schap skibob in Spindleruv, maart 
1998. 
8. Kc. Slalom met skibob. 

TURKIJE 
1911  '97 . Folklore; traditione
le hoofdversiering (doek met sie
raden). 
50.000,100.000 TL. (beide twee
maal). Resp. uit Canakkale, Ga
ziantep. Bursa, Isparta. 

WITRUSLAND 
28 9  ' 97 . Honderd jaar scholen 
voor blinden. 
3000 r. Blinde met bril met brail
letekens. 
l  1 0  ' 9 7 . Werelddag van bet 
kind. 
3000 r. Kind in door handen ge
vormde bloem. 
1410 '97 . Strijd teaen aids*. 
4000 r. Mensen, beeldmerk (rood 
lint). 
1610'97.Belarustractoren. 
3300,4400,7500 (tweemaal) r. 
Resp. Belarus1221, eerste tractor 
uit 1953, Belarus680,Belarus
952. 
8  1 2  ' 9 7 . Restauratie kruis van 
St. Ephrosinia van Polotzk; zegel 
op zegel, overdruk. 
3000R.op1R.Yvertnr.1 
(1992). 

IJSLAND 
Afbeelding melding 3/227. 

ZWEDEN 
193  ' 98 . Serie'het Zweedse 
huis', IV; oude gebouwen. 
Postzegelboekje met vijf zegels 
'brev'. Resp. brandweerstation in 
Gövle, schoenenwinkel in Asker
sund, Viskerk in Gotenburg, bios
coop de Rode Molen in Halmstad, 
staasherberg in Eksjö. 
193  '98 . Huisvlijt; rolzegels. 
'Brev' (tweemaal), 8 kr. (twee
maal). Resp. smeedwerk (kande
laar met drie poten uit Sköne), 
schort (van klederdracht uit Dale
carlië), 'Lovikka' houthakkers
wanten (noorden van Zweden), 
wikkeldoosje (bewaardoosje ge

maakt van houten spaanders en 
touw). 
193 '98 . Honderd jaar LO 
(Landelijke Organisatie)vakcen
trole, rolzegel. 
Zegel 'inrikes brev' (binnenlands 
briefport). Hoofdkantoor naar een 
pentekening van Burger Lundquist 
(1948). 
193 '98 . Driehonderdvijftig 
jaar 'vrede van Westfalen' (eind 
dertigjarige oorlog); rolzegel. 
7 kr. Koningin Christino, ter gele
genheid van de vrede geslagen 
munt. 

ZWITSERLAND 
122 '98 . Stad Sion kandidaat 
voor de Olympische winterspelen 
2006'f. 
90 c. Olympische ringen, land
kaart (Volois), gestileerde afbeel
dingen van fauna, sporters, vlag 
e.o., kondidoatstelling Sion 2006. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
31 1  ' 98 . Dr. Bernardo A. Hous
say(18871971,Nobelprijswin
naor geneeskunde en fysiologie 
1947). 
75 c. Houssay tijdens wetenschap
pelijk onderzoek. Nobelprijsme
daille. 
142 '98 . Eerste beklimming 
berg Aconcagua honderd jaar ge

$ 1.25. Expeditieleden met last
dieren bij 'Ploza de Mulos', datum 
1411897. 

ARUBA 
Afbeelding melding 3/227. 
262  ' 98 . Totale zonsverduiste
r ing". 
85,100 c. Resp. totale eclips, 
zonsverdüisteringszone. 

ASCENSION 
1  4  ' 9 8 . Omnibus tachtig jaar 
'Royal Airforce' voor de volgende 
landen: Ascension, Bahamas, Coy
mnneilonden, Fiji, Gibraltar, In
dische Oceaangebied Brits, Maog
den(Virgin)eilanden, Trinidad en 
Tobago, Tuvalu, WestSomoa. Voor 
elk land twee zegels met vliegtui
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^ OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-4335500 (privé 053^333398) Fax 053-4341094 

fXrff4 /üfOEUSTE K£/t/m w 
ZATERDAG 2 MEI 

met overwegend materiaal Nederland en O.G. 
Inclusief een handelsvoorraad die verkocht dient te worden. 

Al onze clientèle ontvangt de catalogus van deze extra 
veiling in de derde week van april 

IBUKfM 
staat gepland op 12/13 JUNI a.s. in het congrescentrum ORPHEUS te Apeldoorn. 

Gemakkelijk te bereiken en een zeer ruime gratis parkeergelegenheid. 

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

Nederland: 

BUITENLAND: 

POSTGESCHIEDENIS veel brievenmateriaal met zeldzame frankeringen 
en schaarse tarieven, uitgebreid PORT op brief incl. 'aanport 
onderworpen...' met verschillende tarieven uit de collectie van de heer 
E. Haak. 
PUNTSTEMPELS: opnieuw een uitgebreid aanbod inclusief veel 
BRIEVENMATERIAAL. 

aanbod betere zegels, series en poststukken van zo goed als alle EUROPESl 
landen met uitgebreid SCANDINAVIË. 

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

DOZEN enz.: enkele honderden kavels. 
Inzetprijzen vanaf enkele tientjes! 

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

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

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



IMPORTA VERZAMELBAND 
M E T 1 0 0 1 M O G E L I J K H E D E N 

\_) e mogelijkheden van de Verzamelbanden van Importa zijn ongekend Uw verzameling 
postzegels briefkaarten telefoonkaarten negatieven sigarenbandjes suikerzakjes 
speelkaarten bankbiljetten enz kunnnen prima gerangschikt worden m de Verzamelband 
U bent dan verzekerd van een optimale presentatie van uw verzameling 

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

• Verzamelband HHilil 
• Opbergcassette in bijpassende kleur ■■l : l i l i l 
• Verzamelband MET opbergcassette ■nm.HM 
De transparante bladen zijn m 15 verschillende indelingen leverbaar (zie afbeeldingen) 
Ze zijn absoluut weekmakervnj Dit betekent dus een veilige plaats voor uw 
verzamelingen Bij veelvuldig gebruik adviseren wij u om schutbladen (zwart of rood) 
tussen de bladen te doen zodat krassen vermeden worden 

VI 218x314mm V2 218 x156 mm V3 218 x103 mm V4 218 x76 mm 
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3 
V3x3 71x103 mm V4x2 108 x76 mm VI 0x4 42x29 mm VI plus zwart insteekblad V5x2 95x60 mm 

» Set van 10 bladen 
» Set van 5 bladen VI samen met 5 zwarte 
insteekbladen met 10 transparante stroken 

» Set van 10 rode of zwarte schutbladen 

Een folder met het complete 
programma van Importa 

kunt U aanvragen bij 
Importa' b.v. 

Postbus 301 5400 AH Uden 
I 0413 265973 Fax 0413 266720 

Ê i 
De kroon op uw verzameltni 



gen uit 1918, twee uit de periode 
tussen de twee Wereldoorlogen, 
twee uit de Tweede Wereldoorlog 
en twee van na de Tweede Wereld
oorlog (verdeeld over vier zegels 
en blok met vier zegels). 
15,35,40,50p.Resp.Fairey 
Fawn, Vickers Vernon, Spitfire F 
Mk22, Bristol Britannia C2. 
Blok met viermaal 50 p. Resp. 
S.E.5A, Blackburn Kangaroo, Cur-
tissKitthawk III, Fortress II. 

AUSTRALIË 
21 -1 - ' 98 . Australische Olym
pische legendarische personen^**. 
Vel met twaalf zegels van 45 c; 
postzegelboekie met twaalf zelf
klevende zegels. Portretten en ac
tiefoto. Resp. Betty Cuthbert (atle
tiek, hardlopen), Herb Elliott (atle
tiek, hardlopen). Down Froser 
(zwemmen), Marjorie Jackson (at
letiek, hardlopen), Murray Rose 
(zwemmen), Shirley Strickland 
(atletiek, hordenloop). 
9-4 - '98 . Verjaardag koningin 
Elizabeth (21 april). 
45 c. Portretfoto van Hannah 
Richardson. 
9-4 - '98 . Vijftig jaar koninklijke 
Australische marine FAA ('Fleet Air 
Arm'). 
45 c. Landing van Sea Hawk heli
kopter op fregat, jaartallen 1948-
1998. 
21 -4 - ' 98 . Boerenbedrijf. 
Strook met vijfmaal 45 c. met 
doorlopend beeld. Resp. schapen, 
koren, koeiendrijvers te paard 
met koeien, landoouwinachines 
(oogst), koeien. 
4 -5 - ' 98 . Serie 'gezondheid', II; 
het hort. 
45 c. Zwortwitfoto van mens met 
gekleurd hart, cardiogram, tekst 
lieart attack claim one life every 
20 minutes' (hartaanval eist elke 
20 minuten een leven). 

BAHAMAS 
1 - 4 - ' 98 . Omnibus tochtig jaar 
'Royal Airforce' (zie Ascension). 
15,55,60,70 c. Resp. Hawker 
Demon, Handley Page Hyderbod, 
Gloster Meteor F Mk 8, Lockheed 
Neptune MR1. 
Blok met viermaal 50 c. Resp. 

Sopwith Camel, Short 184, Spitfire 
PR XIX, North American Mitchell 
III. 
15-4 - ' 98 . Vijftig jaar OAS*. 
15,55 c. 
15-4 - '98 . Vijftig jaar universiteit 
van West-lndië. 
55 c. 
15-4 - ' 98 . Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens. 
55 c. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 12/844. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 2/148. 

BRAZILIË 
3 -10 - ' 97 . Frankeerzegels; serie 
'vruchten'. 
RS 0.22,1.-. Resp. druif, aardbei 
2 0 - 1 2 - ' 9 7 . Postzegelboekje 
met zelfklevende zegels 'serie 
burgerschap'. 
20 -12 - ' 97 . Zelfklevende fran-
keerlobels. 
15-1 - ' 9 8 . Frankeerzegels; serie 
'vruchten'. 
RS 0.20,0.51,0.80,0.82. Resp. 
suikerappel, kokosnoot, appel, ci
troen. 
2 2 - 1 - ' 9 8 . Braziliaanse edelste
nen". 
RS 0.22. Driemaal. Resp. olexon-
driet (Beryllium Aluminium Oxi
de), 'cat's eye Chrysoberyl' (Beryl
lium Aluminium Oxide), indicoliet 
(Borosilicaot complex van variabe
le samenstelling Aluminium). 
16-2 - ' 98 . Zelfklevende fron-
keerzegel; serie 'vogels'. 
RS 0.22.'Social flycatcher'. 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 2/148. 
1 - 4 - ' 9 8 . Omnibus tochtig jaar 
'Royal Airforce' (zie Ascension). 
10,20,25,30c.Resp.Fairey 
Hendon, Hawker Horsley, HS 125 
Dominie, HS Gnat. 
Blok met 40,60,80 c., S I . Resp. 
De Hovilland 9, Spod Scout, Air
speed Oxford, Martin Baltimore. 

CHRISTMASEILAND 
12-3-'98.0nderwaterleven. 
Vei met vijf stroken van vier ze

gels van 5,10,25,45c. Doorlo
pend beeld. Bovenste rij met vo
gels (Fregoto ondrewsi, Egretta so
era. Sterna fuscato, Sulo leucogas-
ter), volgende rijen met vissen, 
zeesterren, koralen schildpad 
(Ambon chromis, 'whitelined cod', 
'scissortail sergeant', 'green 
turtle', 'pyramid butterflyfish', 
'thicklip wrasse', 'pink anemone-
fish', 'dusky parrotfish', 'blackaxil 
chromis', 'blue seo star', 'spotted 
garden eel', 'orange anthios', 
'Icunie's chromodoris'). 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Afbeelding melding 1/70/71. 
9-10-'97.Upaep*; de postbode. 
S 2, blok van S 6. Resp. postbode 
op bromfiets met rennende hond 
aan broekspijp, postbode bij huis-
brievenbus met Und aan broeks-
Pijp- , , 
17-10- '97 . Internationale dag 
tegen armoede. 
S 5. Portret moeder Teresa met op 
achtergrond fotocollage van nood-
druftige mensen, logo Verenigde 
Naties. 
18-10- '97 . Dog van de postze
gel; zegel op zegel. 
S5.Yvertnr.90en296. 
30 -10 - ' 97 . Vijftig jaar centrale 
bonk. 
S10. Bankgebouw, logo met getal 
50, jaartallen 1947-1997. 
15-12 - '97 . Nieuwe uitgifteda
tum melding 1/70/71 ('Faro a 
Colon': 'gecTenkteken Columbus') 
19-12- '97 . Luchtmacht
logo's/insignes. 
S 3 (zesmaal); vel met zes zegels. 
Resp. 'Fuerza Aerea Dominicana', 
'Comando Aereo Norte, Fuerza 
Aerea Dominicana', 'Comando 
Aereo, Fuerza Aerea Dominicana', 
'Rescate', 'FAD, Comando de Man-
tenimiento', 'Combote'. 
30 -12 - ' 97 . Vijftig jaar nationaal 
paleis. 
S10. Nationaal paleis. 
28-1 - ' 9 8 . Eerste regionaal sym
posium 'Incidencias de lo Cultura 
Precolombino en el Arte Contem-
poroneo Caribeüo', 
S 6. Werk van Paul Giudicelli 
(1921-1965). 

EGYPTE 
23 -11 - ' 97 . Opening'Nubia Mo
nument Museum' (werelderfgoed 
Unesco*). 
20 P. Deel voorgevel, logo. 
28 -12 - ' 97 . Kanaal El-Salaam 
(vredeskonoai); vijftien jaar be
vrijding Sinaï. 
20 P. Kaart met kanaalloop door 
Nijldelto, twee handen van farao 
dragen symbolisch water naar de 
Sinaï, olijftak en korenaar. 
December ' 9 7 . Gouden jubi
leum van de 'Arob Land Bank'. 
20 P. Logo. 
2-1 - ' 9 8 . Doq van de posterijen. 
20 en £ 1. Lij^orde van Toeton-
chomon (reg. 1348-1137 v. Chris
tus, achttiende dynastie). 
75 P. Driedelig standbeeld voor 
koning Romses III (1195-1164 V. 
Christus, eerste farao twintigste 
dynastie) 

FALKLANDEILANDEN 
Maart ' 9 7 . Honderd jaar brand
weer. 
9,17,40,65p.Resp.'Merry-
weother & Son Greenwich gem', 
'Merryweather's Hatfield trailer 
pump', 'Coventry Climax Godiva 
trailer pump', 'Cormichoel Bed
ford woter tender type b'. 

FIJI 
Moart ' 9 8 . Decade voor gehan
dicapten van Azië en de Pacific 
(1993-2002). 
63,87 c., S I . - , 2.-. 
1-4- '98. Omnibus tachtig joar 
'Royal Airforce' (zie Ascension). 
44,63,87 c, S 2. Resp. Handley 
Page Heyford, R34 Airship, Super-
marine Swift FR5, Shorts Belfast. 
Blok met viermaal S1 . - . Resp. 
Sopwith Dolphin, Avro 504K, 
Vickers Warwick V, Westland 
Whirlwind. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
1 - 4 - ' 9 8 . Omnibus tochtig jaar 
'Royal Airforce' (zie Ascension). 
26,34,60,80 p. Resp. Blackburn 
Iris, Gloster Gamecock, North 
American Sabre, Avro Lincoln. 
Blok met viermaal 34 p. Resp. 
Mortinsyde Gl 02, Sopwith Baby, 

North American Mustang III, De 
Hovilland Tiger Moth. 

ISRAËL 
Afbeelding melding 3/229. 
17-2 - '98 . Onafhankelijkheid' 
oorlog 1947-1949. 
NIS. 1.15 (driemaal); blok met 
NIS. 3.-, 2.50,1.50. Resp. centr 
Ie front (strijd bij Castel tussen 7 
en 9 april 1948), foto van pant
servoertuigen op weg naar Jeru 
zalem, tekening 'Castel verover 
van Arieh Novon; noordelijke 
front (strijd om Zefat en bevrijd 
Joodse wijk, mei 1948), foto va 
Zefat-postzegel die door de Zefi 
Haganaop4mei1948werdui1 
gegeven; zuidelijke front (plao 
sen van Israëlische 'inkt'vlog in 
lat: Eilot op 10 maart 1949), all 
afbeeldingen met decoratie ona 
hankelijkneidsoorlog; blok met 
vrijwel dezelfde afbeeldingen. 
17-2-'98.Chaim Herzog (191 
1997), zesde president van Isro 
(1983-1993). 
NIS. 5.35. Portret. 
17-2 - '98 . Sport. 
NIS. 1.80,2.20. Resp. waterskil 
wildwatervaren (met rubberboc 

JAPAN 
21 -11 - '97 . Vijfentwintigste v 
joardog teruggave Okinawa ooi 
Japan. 
80 yen. Twee danseressen voer 
de Okinowo-dans (Ryukyu-don: 
uit. 
28-11 - '97 . Traditionele Jopo 
huizen, I. 
80 yen. Tweemaal. Resp. Shibu 
huis, Tomizawa-huis. 
28 -11 - ' 97 . Frankeerzegels;] 
ponse natuur". 
10,20,30yen.Resp.0xycetor 
jucunda (kever) op oloem (fam 
Chrysanthemum), Japanse ho-
ningbij op klaver, Lycoeno phle 
(vlinder) op bloem [familie Chr 
sonthemum). 
l - 1 2 - ' 9 7 . Conferentie'besch 
ming wereldklimaat', Kyoto. 
80 yen. Tweemaal. Symbolisch 
voorstellingen. Resp. 'moeder 
zee', 'moeder aarde'. 
2 -12- '97 . Vijftig jaar ograris 
verzekeringssysteem. 



yen. Rijstveld met goede oogst. 
12  ' 97 . Serie 'mijn lievelings
lerenj l ' . 

I yen. Resp. 'Sunoyamo' 
indelaar aan kust, vogel, detail 
ziekschrift), 'Jingle Bells' (be
euvtfde bergen, straatlantaarns, 
louetten van rendieren, detail 
ziekschrift). 

RDANIË 
*  ' 9 7 . Honderdste sterfdag 
I Heinrich von Stephan (1831

m. 
] , 200 f. Portret. 
■5'97. Vogels. 
]00,150,200f.Carpodacus 

oicus. 

ZACHSTAN 
 3  ' 97 . Jaar van de buffel/ 

] T. Os in Chinese zodiak (die
riem). 
 3  ' 9 7 . Frankeerzegels; ster
beelden. 
i, 5,6 T. Resp. stier, tweeling, 
üw, maagd. 
 4  ' 9 7 . Dag van de ruimte
irt. 
kje met drie zegels van 10 T. 
p. ATV (automatisch voertuig) 
urnus van de ESA*, space 
ttle en ruimtestation Mir, satel
Spoetnik I en deel wereldbol. 
 4  ' 9 7 . Internationale dag 
I het boek en auteursrecht. 
60 T. Beeldmerk Unesco*, 

teken. 
 4  ' 9 7 . Frankeerzegels; ster
beelden. 
1,7,8,9,10,12,201. Resp. 
1, kreeft, weegschaal, schor
en, boogschutter, steenbok, 
erman, vissen. 
 5  ' 9 7 . Honderdste qeboorte
van taalkundige Mucntor 

isow (18971961) 
40 T. Auesowmuseum in Alma 
, portret gemaakt door Tscher

SKij. 
7 '97 . Onderscheidingen, 

(tweemaal), 20,30 T. Resp. 
r betoonde moed, eremedaille, 
rwinningsorde, orde van ver
iste voor het vaderland. 

KIRIBATI 
Afbeelding melding 2/149. 

KOREA ZUID 
Correctie melding 12/845 'week 
van de filatelie': waarde van 170 
w. en blok met tweemaal 170 w. 
Bloemen en kikker. 
111  '97 . Frankeerzegels. 
140,260,1170,1190 w. Resp. 
Narcissus, Sterna olbifrons (vo
qel), bronzen wierookbrander, ce
fadonkon (keramiek met groene 
kleur). 
1212 '97 . Week van de filate
lie; Koreoonse literatuur. 
170 w. Tweemaal. Resp. gedicht 
'Yo Suijang U JungMun Shi' van 
Koguryogeneraol Ulchi Mundok, 
'Wang O Ch'on ch'ukguk Jon' 
('Record of Travel to Five Indian 
Kingdoms') von boeddhistische 
monnik HyeCh'o (704787). 
1512'97.Frankeerzegel; 
vogel. 
170 w. Numenius madogosco
riensis. 

LAOS 
31  '97 . Nationale voccinotie

dag. 
50,340,370 k. Resp. verpleeg
ster en kind, inenten, jongen in 
rolstoel. 

MAAGDEN (VIRGIN) 
EILANDEN 
1  4  ' 98 . Omnibus tachtig jaar 
'Royol Airforce' (zie Ascension). 
20,35,50c.,S1.50.Resp.Fairey 
III F, Supermarine Scopa, West
land Seo King HAR3, Harrier Gr 
Mk7. 
Blok met viermaal 75 c. Resp. Cur
tissH16,CurtissJN(Jenny),Boul
ton Paul Defiant, Bell Airocobra. 

MACAU 
Afbeelding melding 3/229. 
132  '98 . Serie levenswijzen'; 
straatverkopers. 
1,1.50,2., 2.50,3., 3.50 P. 
Resp. voedsel, voedsel, kleding, 
ballonnen, bloemen, fruit. 

MALAWI 
1512 '97 , Kerstmis 1997. 
601., 3,4.40,5 K. 

MARSHALLEILANDEN 
197 '97 . Vliegtuigen van de 
'US Air Force'. 
Vel met vijfentwintig zegels van 
32 c. Resp. C54 Skymaster, 
B36 Peacemaker, F86 Sobre, 
B47 Strotojet, C124 Globemoster 
II, C121 Constellation, B52, 
Strotofortress, F100 Super Sabre, 
F104 Storfighter, C13Hercules, 
F105Thuncrerchief,KC135Stra
totonker, B58 Hustler, F4 Phan
tom II, T38 Talon, C141 Starlif
ter,FniAardvark,SR71 Black
bird, C5 Galaxy, A10 Thunder
bohll,F15Eagle,F16Fighting 
Falcon, F117 Nighthawk,B2 Spi
rit, C17 Globemoster III. 
21  7  ' 9 7 . Tweehonderd jaar 
zeilschip 'Constitution'. 
32 c. Schip. 
158 '97 . Inheemse sagen. 
32 c. Viermaal. Resp. 'de grote vij
ver van Mejit', 'de oordige vrouw 
van Kwojolein', 'hooien bij het Lo
wokollerif', 'de demon van 
Adrie'; blok met acht zegels en 
vier vignetten. 
21 8  ' 97 . Onderwaterwereld, II. 
Blok met viermaal 60 c. 
3 0  9  ' 9 7 . Herdenking Diana, 
prinses van Woles(19611997). 
60 c. Driemaal, in samenhang. 
Portretten. 

NAMIBIË 
151  '98 . Gabriel B.Toopopi 
(19111985). 
'Standard postage'. Portret. 
15 1  ' 98 . Jaar van de tijger**. 
Vel met zes zegels van NS 2.50 en 
blok van NS 6. 
151  ' 98 . Jaar van de tijger**. 
Vel met zes zegels van NS 2.50 
(onder formaot) en blok van 
NS 6. 
15 1  ' 98 . Vijfentwintigste ver
jaardag van het Shanghai commu
niaué. 
Vel met vier zegels von NS 3.50 
en blok van NS 6. 
151  ' 9 8 . Terugkeer Mocou bij 
China, I. 
Vel met drie zegels van NS 4.50 
en blok van NS 6. 
151  ' 9 8 . Terugkeer Mocou bij 
China, II. 
Vel met drie zegels van NS 4.50 

en blok van NS 6. 
151 '98.'Reunify the Country, 
strengthen the Motherland' (her
enig het land, versterk het moe
derland). 
Vel met vier zegels van NS 3.50 
en blok van NS 6. 
26l'98.Fauna;katachtigen. 
NS 1.20,1.90,2., 2.50; blolc van 
de vier woorden. Resp. Panthern 
pardus, Panthern leo (leeuwin), 
Panthern leo (leeuw), Acicnonyx 
jubatus. 
9 2  ' 98 . Flora; de Naroplont. 
NS 2.40. Plant met vrucht. 

NAURU 
511  '97 . Kerstmis 1997; hon
derdtiende verjaordog van de 
'Nauru Congregation Church'. 
60,80 c. Resp. monument?, kerk. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 3/229. 

NEPAL 
l  2  ' 9 7 . Vijfentwintigjarig rege
ringsjubileum van koning 
Birendra. 
2 R. Koning op troon (geboren in 
1945, reg. sinds 1972). 
6 4  ' 97 . Veertig joor diplomatie
ke betrekkingen tussen Nepal en 
Japon. 
18 R. 'Mount Fuji', 'Mount Everest' 
en 'Mount Monoslu', vlogaen. 
124  ' 97 . Fronkeerzegel; beeld
merk posterijen. 
2R. 
67  '97 . Nationaal jaar van het 
toerisme. 
2,10,18,20 R.Logo,'Mustang' 
(landschap), vlotvaren op de Sun
koshi, 'Changunoroyon' (tempel). 
3 0  9  ' 9 7 . Vijftig joor diploma
tieke betrekkingen tussen Nepal 
en de Verenigde Staten. 
20 R. Vlaggen en handdruk. 
3 0  9  ' 9 7 . Volksgroepen. 
5 R. Driemaal. Resp. '(lurung', 
'Chepong', 'Rono Tharu'. 
6  1 1  ' 9 7 . Belangrijke personen. 
2 R. Tweemaal. Resp. schrijver 
Riddi Bahadur Malla( 1898
1968), politicus Kunwor Indrajeet 
Singh (19061982). 

NEVIS 
191  '98 . Jaar van de tijger**. 
Blok met vier zegels van 80 c; 
blok van S 2.. Verschillende af
beeldingen van tijgers. 

NIEUWZEELAND 
Afbeelding melding 1/71. 
l l  2  ' 9 8 . Katten. 
40,80 c., SI.,1.20,1.50,1.80. 
Resp. 'domestic moggy', 'Burme
se', Birmon', 'British Blue', 'Per
sian', 'Siamese'. 
Blok met 40 c., S I .  , 1.80; blok 
met twee zegels von 40 c. met 
verbindend vignet (vignet met tij
ger en jaartal 1998). Joor von de 
tijger**. 

NIUE 
102'97. 'Hong Kong 97', in
ternationale postzegeltentoonstel
linq; Chinees nieuwjaar (jaar von 
deouffel/os). 
Blok met zegel van S1.50. Buffel 
in landschap. 
13 11  ' 97 . Uitgiftedatum mel
ding 3/230'bezoektAupex 97'. 

NORFOLKEILAND 
169 '97 . Overdracht Hongkong 
aan China. 
Blok met zegel van 45 c. Konink
lijk jacht 'Britannia' in hoven van 
Hongkong. 
169'97.'Shangai 97', interna
tionale postzegel en muntenten
toonstelling; overdrocht Hongkong 
non China. 
Blok met zegel van 45 c. Televisie
toren 'Oriental Pearl'; blok met 
gezicht op Shanghai (snelweg, 
rug). 

PAKISTAN 
De tot dusver laatste melding van 
een emissie von Pakistan had be
trekking op een uitgifte van 4 
april 1996. Om u zo compleet mo
gelijk te informeren nemen we 
hieronder de draad weer op. Red. 
155 '96! Fronkeerzegel. 
75 p. Getal 75 (de waarde) in ver
siering. 
38 '96 l Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
5 R. Viermaal. Resp. portret Pierre 
de Coubertin (18631937), wor
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Stelen, hockey, boksen. 
Blok van 25 R. 
14-8- '96! Vrijheidsstrijders, VII. 
1 R. Portret Alloma Abdullah You-
sif Ali (1872-1953). 
21-8 - '96 ! Restauratie nationaal 
cultuurerfooed. 
5 R. Hoofapostkontoor in Lahore. 
8-9- '96! Internationale olfabeti-
seringsdog. 
2 R. Logo. 
2 5 - 1 1 - ' 9 6 ! Geneeskrachtige 
planten, IV. 
3 R. Achillea millefolium. 
13-2 - '97 ! Schrijvers. 
3R.Faiz Ahmed Faiz(1911-1984, 
'Urdu'- en 'Panjobi'-dichter, litera
tuurcriticus en krantenuitgever. 
2 3 - 3 - ' 9 7 ! Topconferentie OIC 
(Organisatie van Islamitische lan
den), Islomobad. 
2 R. Getal 50, vredesduif. 
8-4 - '97 ! Zeshonderdzestigste 
geboortedag (in 1996) van Timur 
(1336-1405, Aziatisch veroveroor 
uitTronsoxanië). 
3 R. Portret. 
21-4-'97!Pakistaans/lraans 
cültuurerfgoed. 
3 R. Tweemool. Portretten. Resp. 
Indisch dichter en filosoof Muham
mad Iqbal (1877-1938), dichter 
Perzisch-islamitische mystiek 
Djalalod-RinRumi (1207-1273). 
8-5 - '97 . Inheemse vruchten. 
2 R. Appel. 
11 - 7 - ' 9 7 . Wereldbevolkingsdaa. 
2 R. Gestileerde mensen in werela-
bol. 
29 -7 - ' 97 . Veertig jaar IAEA*. 
2 R. Vredesduif. 
14-8- '97 . Vijftig jaar onafhan
kelijkheid. 
Blok met viermaal 3 R. Resp. Mu
hammad l(|bai(1877-1938), Mo
hammed Ali Jinnah (1867-1948, 
leider nationale Indische-moslim 
beweging), Liakat Ali Khan (1895-
1951, Pakistaans-lndisch politi
cus), Mohtarmo Fatima Jinnah 
(1893-1967, sociaalhervormer en 
politicus). 
14-8 - '97 . Vrijheidsstrijders, VIII. 
1 R. Tweemaal. Resp. Mohammad 
AyubKhuhro (1901-1980), be
gum Salma Tassaduq Hussain 
(1908-1995). 
2 3 - 9 - ' 9 7 . Vijfenzeventig jaar 

meisjescollege in Lahore. 
3 R. Collegegebouw en - wopen. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
Afbeelding en aanvulling melding 
3/230 'vogels': wetensctiappelijke 
nomen resp. Tyto tenebricosa, Ae-
pypodius afrakiomus, Accipiter DO-
liocephalus, Zonerodius heliosylus. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 2/150. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 2/150. 

SINGAPORE 
14 -5 - ' 97 . Zelfklevende wensze-
gels met als thema 'vriendschap'. 
Postzegelboekjes met tweemaal 
vijf zegels zonder waarde-aandui
ding. Resp. hoofd, handen met pa
raplu, pinguïn, kopje koffie, 
bloem, kaars, boom, flesje met 
sterretjes, telefoon van conserven-
blikken verbonden door hartvor
mige lijn. 
29-5-'97. 'Pacific 97', interno-
tionole postzegeltentoonstelling, 
San Francisco. 
Blok. 
16-7 - ' 97 . Sanering openbare 
terreinen. 
Binnenlands tarief (22), 30,70 c., 
$ 1. Resp. uitstopploats (auto's), 
kinderspeelplaats, groenvoorzie
ning, aanbouw balkons. 
8 -8 - ' 97 . Dertig jaar Aseon*. 
Binnenlands tarief (22), 35,60 c., 
S 1 . Resp. samenwerking, cultuur, 
communicatie, toerisme. 
13-9 - ' 97 . Vijfentwintig jaar mi
nisterie van milieu. 
Binnenlands tarief (22, postzegel
boekje), 60,70c., $ 1 . Resp. 
schoon milieu (bloem), schoon wa
ter (vis), schone lucht (vogel), 
schone huizen (flat). 
9-10-'97.Zeeslakken. 
Binnenlands tarief (22), 36,60 c., 
$ 1.; blok van 22 c. Resp. Drupo 
morum, Nerita chomoefeon, Litto-
ria melanostomo, Cryptospiro ele-
gons. 

SRI LANKA 
8-1-'98.'Y.M.B.A.Colomobo 
honderd jaar'. 

2.50 R. 
28-1 - ' 9 8 . Sri Joyawordenpuro 
Moho Vidyala, Kotte (melding 
2/150). 
2.50 R. 

SURINAME 
29 -1 - ' 98 . Vlinders. 
S/. 50,75,100,175,275,725 
(alle woorden tweemaal, paartjes 
van driehoekige zegels). Resp. Al-
condor, Achilles, Alphenor, Ceres, 
Cecropio, Heienor, Prometheo, 
Cassia, Ino, Phidippus, Palamedes, 
Heienor. 

SWAZILAND 
Zonder datum. Folklore; tradi
tionele kleding. 
50,70c.,l.-,2.-E.Resp.Umga-
go, Sigejo, Umdado, Liggebesna. 

THAILAND 
Afbeelding melding 3/231. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
1 -4 - ' 98 . Omnibus tachtig jaar 
'Royal Airforce' (zie Ascension). 
Woorden niet gemeld. Resp. Avro 
Tutor, Saro Cloud, De Hovilland 
Hornet F4, Boeing Washington. 
Blok. Resp. R.E.8, Airco D.H.4, Su
permarine Seo Otter, Martin Ma
rauder 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding melding 2/151. 

TUVALU 
Afbeelding melding 2/151. 
1-4- '98. Omnibus tachtig'Royal 
Airforce' (zie Ascension). 
40,50,60 c., $1.50. Resp. Hak-
wer Woodcock, Vickers Victoria, 
Bristol Brigand, De Hovilland 
Chipmunk. 
Blok met viermaal S 1 . Resp. Arm
strong Whitworth FK8, Sopwith 
Pup, Vultee Vengeance, Harvard. 
2-2 - '98 . Jaar von de tijger**. 
Blok met zegel van $ 1.40. Tijger. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
22 -1 - ' 98 . Wintersport''. 
32 c. Alpineskiër. 
3-2-'98. 'Celebrate the Century'. 
Vanaf februari tot het jaar 2000 

verschijnen elke drie maanden 
velletjes met vijftien zegels van de 
meest markante gebeurtenissen, 
mensen, plaatsen en trends uit elk 
decennium van de twintigste 
eeuw. 
Twee velletjes. 1.1900-1909; II. 
1910-1919. Afgebeeld zijn o.a. 
eerste teddybeer, Crayola kleur-
krijt (1903), uitvinding telefoon, 
Charlie Chaplin, Eerste Wereldoor
log (tekst'U.S. Enters World War I, 
I Want You'). 

WEST-SAMOA 
2 6 - 2 - ' 9 8 . Milieu; Bruguiero 
gymnorrhizo (mangrove). 
70,80s. ,S2,4. 
1 - 4 - ' 9 8 . Omnibus tachtig jaar 
'Royal Airforce' (zie Ascension). 
70,80s., $ 2 , 5 . Resp. Hawker 
Fury, Wetslonds Wallace, Jet Pro
vost, Vickers Varsity. 
Blokmetviermoal$2.Resp.NT2, 
Nieuport Scout, Miles Magister, 
Bristol Bormby. 

ZIMBABWE 
2 0 - 1 - ' 9 8 . Fauna (minder be
kende dieren van Zimbabwe). 
65 c., $2.40,3.10,4.20. Resp. 
Proteles cristotus, Herpestes ich
neumon, Aonyx capensis, Orycter-
opus ofer. 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDELIJ
KE SANDWICHEILANDEN 
Zonder datum. 'Wildlife'. 
Vel met zes zegels van 35 p. Resp. 
Rongifer torandus. Sterna alba, 
Diomedea chrysostomo, Apendyo-
tes potogonicus, Acoeno mogello-
nico, Arctocepholus gazella. 

ZÜIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
5 -3 - ' 98 . Transport. 
45 c. tweemaal, $ 1 , 2 . Resp. ijs
breker 'Aurora Austrolis', 'skiaoo' 
(gemotoriseerde slee), helikopter, 
'Antarctic Hoggiunds'. 

ZÜIDPOOLGEBIED AUSTRA
LISCH (ROSS DEPENDENCY) 
12 -11 - '97 . WWF*; Pagodroma 
niveo (vogel). 
40,80 c., $1.20,1.50. Vogel en 

ZÜIDPOOLGEBIED BRITS 
22-12- '97 . Uitgiftedatum en 
beelding melding 2/151 'kerstn 
1997, pinguïns'. 
Maart ' 9 8 . Geschiedenis carta 
grafie. 
16,30,35,40,65 p. Resp. 
Zweedse Zuidpoolexpeditie 
(1902-1903), eerste moderne 
kaart Britse Zuidpoolgebied 
(1949), luchtfotogrotie (1964), 
satellieten observatie aarde 
(1970), afbeeldingen via sotelli 
ten met hogere resolutie ('globe 
positioning system satellite'). 

Verklaring'I": 
De aanduiding ̂  wil zeggen dot 
bewuste emissie ook in de rubri 
Thematisch panorama mté\ be 
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen 
Aids Acquired immunce de 

ciency syndrome (Sid 
Aseon Association of Southe 

Asian Nations 
ESA European Space Ager 
IAEA International Atomic 

Energy Agency 
OAS Organization of the 

American States 
Unesco United Nations Educo 

tionol Scientific and ( 
turol Organization 

Upoep Union Postal de las 
Americas y Espaäa y 
Portugal 

WWF Word Wildlife Fund 

**: Het jaar von de tijger loopt 
van 28 januari 1998 tot 15 feb 
ar i l 999. De Chinese zodiak (d 
renriem) bestaat uit twaalf teki 
rot, buffel/os, tijger, koniinAo 
draak, slang, paard, geit/schoc 
aap, hoon, nond, zwijn/varken 
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CROOTFOIIMAAT-KILOWAAR 
Alle hieronder genoemde kilowaar bevat goede kwaliteit grootformaatzegels. Zoveel mogelijk aangevuld tot het nieuwste 

materiaal dat beschikbaar is. Hoe nieuw, dat verschilt per land. Informeert u vrijblijvend of kom eens bij ons langs. 

LAND 

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

100 
grom: 

17,50 
30 — 
1 5 , -
20,— 
4 0 , -
40,— 
3 0 , -
17,50 
27,50 
27,50 
2 0 , -
22,50 
30,— 
25,— 
n,— 
1 5 , -
10,— 
2 0 , -
20,— 

1 3 5 , -
35,— 
1 6 , -
45,— 
47,50 
27,50 

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

250 
gram: 

42,50 
7 0 , -
35,— 
47,50 
92,50 
92,50 
70,— 
42,50 
67,50 
67,50 
47,40 
5 0 , -
70,— 
6 0 , -
2 5 , -
35,— 
22,50 
42,50 
42,50 

325,— 
8 0 , -
37,50 

1 0 5 , -
115,— 
6 5 , -

360,— 
40,— 
42,50 
65,— 
45,— 
70,— 
5 0 , -
8 5 , -
5 0 , -
62,50 

5 0 0 
gram: 

8 0 , -
135,— 
65,— 
90,— 

180,— 
180,— 
135,— 
80,— 

130,— 
1 3 0 , -
90,— 
9 5 , -

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

6 2 5 , -
155,— 
70,— 

2 0 0 , -
220,— 
1 2 5 , -
700,— 

7 5 , -
80,— 

1 2 5 , -
85,— 

1 3 5 , -
95,— 

165,— 
95,— 

120,— 

LAND 

MALAWI 
MALEISIË 
AMLTA 
AMURITIUS 
MONGOLIË 
NAMIBIË 
NEDERLAND 
NEDERLAND TOESLAG 
NIEUW ZEELAND 
NEPAL 
NOORWEGEN 
OOSTENRUK 
OOST-EUROPA 
PAPUA NW GUINEA 
POLEN 
ROEMENIE 
RUSLAND 
SINGAPORE 
SKANDINAVIE "A" 
SKANDINAVIE "B" 
SPANJE 
TSJECHOSLOWAKUE 
TURKUE 
USA 
VER NATIES 
WERELD "A" 
WERELD "B" 
WEST EUROPA "A" 
WEST-EUROPA "B" 
USLAND 
ZUID-AFRIKA 
ZUID-WEST-AFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND TOESLAG 

100 
gramï 

30,— 
17,50 
2 0 , -
35,— 
2 0 , -
30,— 
1 0 , -
35,— 
22,50 
30,— 
20,— 
3 0 , -
20,— 
75,— 
16,— 
20,— 
20,— 
2 0 , -
17,50 
4 0 , -
20,— 
1 4 , -
35,— 
17,50 
50,— 
1 5 , -
40,— 
15,— 
4 0 , -
70,— 
1 6 , -
3 5 , -
16,— 
20,— 
40,— 

2 5 0 
gram: 

72,50 
42,50 
47,50 
80,— 
47,50 
72,50 
22,50 
80,— 
5 5 , -
72,50 
47,50 
72,50 
47,50 

1 7 5 , -
37,50 
47,50 
47,50 
47,50 
42,50 
9 5 , -
47,50 
32,50 
85,— 
42,50 

110,— 
3 5 , -
9 5 , -
3 5 , -
9 5 , -

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

500 
gram: 

1 4 5 , -
80,— 
9 0 , -

1 5 5 , -
9 0 , -

140,— 
40,— 

1 5 0 , -
100,— 
140,— 
90,— 

140,— 
90,— 

3 4 0 , -
70,— 
9 0 , -
90,— 
9 0 , -
8 0 , -

180,— 
9 0 , -
60,— 

1 6 5 , -
8 0 , -

2 0 0 , -
6 5 , -

1 8 0 , -
6 5 , -

180,— 
325 , -

6 5 , -
1 6 5 , -
6 5 , -
90,— 

1 6 5 , -

Vraag ook onze uitgebreide prijslijst met missie-kilo's, mixen, pakketten, jaargangen etc. GRATIS aan. Algemene leveringsvoorwaarden: 
Verzendkosten beneden ƒ 200,- onder rembours + f 9,50, na vooruitbetaling + f 7,50. Giro 48.91.639. Bank: 86.73.00.574 
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VUURTORENS 
Bemande vuurtorens ho
ren in Europa bijna tot 
het verleden. In Engeland 
worden aan het einde 
van dit jaar alle vuurto
rens automatisch be
diend. Rovo/Mo/V stond 
stil bij dit historische mo
ment met een serie vuur
torens die op 24 maart 
uitkv/am. De vuurtoren 
van Eddystone, die dit 
jaar driehonderd jaar 
bestaat, ontbreekt uiter
aard niet. Vijf zegels van 
hoge thematische kwali
teit laten vuurtorens zien 
met de zeekaart van het 
gebied waar ze staan als 
ondergrond. De namen 
van de vuurtorens staan 
op deze kaarten In een 
balk aan de onderkant 
wordt het zogenoemde 
character (code) van het 
licht (het aantal flitsen 
per periode en de kleur 
van het licht) vermeld. 
Het op een zegel afbeel
den van een zeekaart is 
niet nieuw: eerder werd 
dat gedaan op de zegel 
van de vuurtoren van 
Beachy Head (22 p ) in 
de serie Safety at sea uit 
1985 

Op de zegel van 20 p. is 
de vuurtoren van St. 
John's Point, Co Down 

tNoordlerland) afge
leeld met het kleuren

schema geelzwart, zoals 
de toren er sinds 1 954 
uitziet. Deze vuurtoren 
werd gebouwd in 1 844 
De kaart geeft de actuele 
gegevens weer. De code 
van het licht is group 
quick flashing x2. 
De zegel van 26 p. toont 
de vuurtoren The Smalls 
in Pembrokeshire in Wa
les De toren die daar nu 
staat, werd in 1859 ge
bouwd door James Dou
glas. In de jaren tachtig 
werd de toren geauto
matiseerd. De kaart da
teert uit 1988. De code 
van het licht is group 
flashing x3. 
De vuurtoren Needies op 
het eiland Wight werd 
gebouwd in 1859 door 
James Walker. De toren 

IS op de ze
gel van 
37 p. te zien 
zoals deze 
er rond de 
eeuwwisse
ling uitzag 
(zwartwitl 
De kaart da
teert van 
1908. De 

code van het licht is sing
le occulting. 
Op de zegel van 43 p. is 
de vuurtoren Bell Rock in 
het Schotse Dundee af
qebeeld zoals deze er in 
het midden van de ne
gentiende eeuw uitzag. 
Deze toren werd in 1811 
door Robert Stevenson 
gebouwd. Het is de oud
ste overgebleven toren in 
GrootBrittannië die op 
een rots is gebouwd. De 
kaart is uit 1842. De 
code van het licht is al
ternating white and red. 
Op de zegel van 63 p. 
is de vuurtoren Eddysto
ne in Plymouth te zien 
zoals deze in 1698 voor 
het eerst in werking 
werd gesteld na de 
bouw door Henry 
Winstanley. De kaart 
dateert van het midden 
van de achttiende eeuw, 
het was de eerste kaart 
die voor praktisch ge
bruik beschikbaar was. 
De witte balk geeft aan 
dat er toen sprake was 
van een vaste code (niet 
draaiend). 

VARKENS 
No de maandenlange 
trieste berichtgeving over 
de varkenspest is er nu 
een positief 'bericht' over 
de hoofdfiguren van het 
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boek Animal Farm van 
George Orwell. Finland 
gaf op 12 maart een 
RodeKruisserie uit van 
drie zegels waarop de 
dieren in hun natuurlijke 
omgeving te zien zijn. 
De klinische beelden van 
de bioindustrie staan in 
schrille tegenstelling tot 
de afbeeldingen op deze 
zegels. In dat opzicht lijkt 
deze serie ook thema
tisch goed bruikbaar. 

ROTARY 
Sinds 1976 is in ons land 
 en dat was destijds een 
primeur voor Europa 
de Rotary Postzegelver
zamelaarsclub (RPC) ac
tief. De RPC, die onge
veer tachtig leden heeft, 
is toegankelijk voor Rota
rians en leden van ande
re serviceclubs, zoals de 
Lions, Kiwani's, Rotaract 
en dergelijke. De club 
heeft Hilversum als thuis
basis. 
Het contactadres voor de 
RPC is de heer F. van 
Bragt, Mattheus Eerse
Iiusstraat21,5521 CH 
Eersel, telefoon 0497
513301. 
Rotary is een internatio
nale serviceclub met een 
zogenoemd dienstenide
aal. De bakermat van de 
organisatie ligt in de 
Verenigde Staten; de 
eerste Rotaryclub werd 
daar in 1905 door Paul 
Harris opgericht 
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Er zijn al meer dan dui
zend Rotarypostzegels 
door ongeveer honderd 
verschillende landen uit
gegeven; ook stempels 
zijn beschikbaar. Postze
gels worden zoals te ver
wachten valt uitgegeven 
ter gelegenheid van bij
zondere gebeurtenissen, 
zoals internationale con
venties, jubilea en voor 
bijzondere doelen of ac
ties, zoals Polio de we
reld uit. Een aantal van 
die zegels zijn dus ook 
bruikbaar voor andere 
thema's, zoals ook de se
rie van vier zegels die 
Malawi onlangs uitgaf 
ter gelegenheid van de 
vijftigste sterfdag van Ro
taryoprichter Harris. 

FRANKRIJK GAAT ROND 
Het wereldkampioen
schap voetbal in Frank
rijk wordt door La Poste 
aangegrepen voor aller
lei bijzondere uitgiften. 
De post gaf op 28 febru
ari zelfs een zegel van 
3 f. uit die ' rond' ging 
Deze ronde zegellaat 
een voetbal zien tegen 
een ondergrond van 
vlaggen  wel iets geheel 
anders dan in Frankrijk 
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in 1938 voor hetzelfde 
doel werd uitgegeven. 
Megaevenementen als 
deze kunnen niet meer 
zonder sponsors: geld
schieters die maar al te 
graag pronken met hun 
sponsorship, ook op de 
frankeerstempels van 
hun bedrijven. Voetbal

specialist Adri tampers 
uit Leeuwarden kwam 
een dergelijk stempel of 
het spoor Danone uit 
Tie! behoort tot de twee
de categorie sponsors 
van het wk. officiële levi 
ranciers van het Franse 
WKOrganisatiecomité 
In het stempel (FR5046f 
staat behalve het logo 
van het wk de merknaa 
Danone en de tekst Offi 
cial Fresh Dairy 
Products 
Het vorstendom Liechter 
stein gaf op 2 maart ee 
speelse voetbalzegel uil 
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EDELSTENEN EN 
MINERALEN 
Brazilië gaf op 22 ja
nuari een serie van dri( 
zegels met Braziliaanse 
edelstenen uit Op de z 
gels van 0.22 r. zijn de 
Braziliaanse namen vei 
meld Op de eerste zej 
is Berillium aluminium
oxide (BeAl204) afge
beeld. Deze variëteit vc 
chrysoberil heeft over
dag een groene kleur c 
lijkt op smaragd, maar 
's nacht (bij kunstlicht): 
rood als een robijn. De 
naam van deze oor
spronkelijk uit Rusland 
afkomstige edelsteen, 
Alexandriet. is afgeleic 
van tsaar Alexander I 
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belangrijkste vind
atsen van deze edel
in zijn Hematita, Can
)a en Mina?u. 

op de tv/eede zegel 
sbeelde steen lijkt op 
ris van een kat; van
ir dat hij ook wel met 
enoogchtysoberil 
dt aangeduid; het 
it ook in dit geval om 
allium aluminiumoxide 
el BeAl204); de be
jrijkste vindplaats 
r deze 'kattenogen' is 
re Paraiso. 
de derde zegel staat 
zeldzame indigo
)we steen, die hoog 
iet verlanglijstje van 
:amelaars van edel
en staat genoteerd, 
lelijk 'indocolite' (6o
licaat complex). Bij 
3 edelsteen hoort vol

Brazilië deze for

mule (Na,Ca,K) 
(Mg,Al,Fe2+,Fe3%Li,Mn)3 
{A\,Cr,?e^y^)6 (Bo3)3 
Si60i8(OH,F)4. Het gaat 
om een toermalijnvariant 
die wordt aangetroffen 
in de Ara?uaiTtinga
streek, Rio Piaui en in Pa
raiba en Tocantins. 

Cyprus gaf op 9 maart 
een serie van vier zegels 
met 'mineralen van Cy
prus' uit. De tekst is langs 
de randen geplaatst, zo
dat de mineralen vrij 
groot konden worden 
afgebeeld. Op de zegel 
van 10 c. is groene jas
pis afgebeeld, op die 
van 15 c. staat ijzerpy
riet, op de zegel van 
25 c. zien we gips en op 
die van 30 c. wordt 
chalcedon getoond. 

SCHEPEN OP POSTZEGELS 
In november 1997 
bracht Uitgeverij Van 
Soeren & Co uit Amster
dam het tweetalige boek 
Schepen op postzegels 
Ships on stamps uit, ge
schreven door Mia Ko
ningvan der Veen. De 
auteur verzamelt zelf 
schepen op postzegels; 
de afgebeelde zegels ko
men uit haar collectie. 
Het boek is de moeite 
waard, al bieden de 
twintig hoofdstukken 
qeen uitputtende behan
deling van alle verzamel
mogelijkheden. Dat is de 
opzet van het boek ook 
niet: het doel was een 
globaal overzicht te ge
ven van wat er over de 
gehele wereld aan sche
penpostzegels is uitgege
ven. Dat is gebeurd door 
het in kleur afbeelden 
van meer dan tweehon
derd postzegels. 
Het boek, dat wordt ver
kocht voor f 42.50, heeft 
ISBNnummer 
90.6881.070.7. 

EEN BIJZONDERE 
CINDERELLA 
Cinderella's zijn welis
waar geen officiële post

zegels maar ze kunnen 
wel worden gebruikt 
voor een inzending in de 
Open Klasse. Een voor
beeld daarvan is het 
driedelig mapje dat de 
Fondation de la Faune 
de Quebec uit Canada 
in 1997 uitgaf. Dit map
je misstaat niet in een 
verzameling over uilen 
en roofvogels. Het bevat 
een Timbre de conserva
tion des habitats fauni
ques du Quebec (uitgifte
datum: 1 april 1997) met 
een waarde van $ 7.50. 
Op de zegel, die niet 
voor de frankering van 
brieven mag worden ge
bruikt, is een sneeuwuil 
[Nvctea scandiaca) in 
volle vlucht afgebeeld. 
De uil is ook tweemaal 
op het mopje afgebeeld, 
fiet mapje is bedoeld 
voor vissers, jagers en 
pelsjagers, die met het 
betalen van hun jachtver
gunning de Foundation 
jaarlijks financieren. Dat 
blijkt althans uit de tekst: 
Over one million fisher
men, hunters and trap
pers participate in the 
Fondation's financing 
through a special contri
bution taken on their 
fishing, hunting and fur 
trading permits. You too 
can join in the conserva

museum in St. Peters
burg. Het schilderij op de 
zegel van 2000 r.. 
'Koopmansvrouw bij het 
theedrinken'uit l918 
van de Russische schilder 
B.M. Kustodiev( 1878
1927), werd namelijk al 
eens eerder afgebeeld, 
op een zegel van 12 k. 
uit de serie van vijf die 
de voormalige Sovjetunie 
op 3 maart 1978 uitgaf 
ter gelegenheid van de 
honderdste geboortedag 
van de schilder. 
Ook het schilderij 'De 
Wolgaslepers' op de ze
gel van 100 r. werd eer
der op een Russische ze
gel afgebeeld: dit doek 
van LJ.Repin (1844
1930) werd in 1956 op 
een zegel van 40 k. ver
eeuwigd, een emissie ter 
gelegenheid van de vijf
entwintigste sterfdag van 
de kunstenaar. En dat, 
terwijl de Russische mu
sea volhangen met de 
mooiste schilderijen! 
Het herhalingsverschijn
sel is meer regel dan uit
zondering. Ook de zegel 
die werd uitgegeven op 
24 januari ter gelegen
heid van de honderdvijf
tigste geboortedag van 
de Russische schilder V.l. 
Surikov is (deels) een 
herhaling. Een vignet met 
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fion of Quebec's wildlife 
habitats. Het initiatief is 
niet nieuw: het mapje 
vermeldt 10 years of ex
cellence/10 ans d'excel
lence. 

RUSLAND OP HERHALING 
Stomverbaasd was ik bij 
het zien van de afbeel
dingen van vier schilde
rijenzegels 
die Rusland 
op 12 no
vember 
1997 uitgaf 
ter gelegen
heid van het 
honderdja
rig bestaan 
van het Rus
sisch Staats

het portret van de schil
der wordt links en rechts 
geflankeerd door een 
schilderij. Het schilderij 
rechts stond al op een 
andere zegel. Maar mis
schien heeft het nieuwe 
postzegelland Rusland 
geen boodschap meer 
aan de vroegere uitgiften 
van de Sovjetunie... 

PADDESTOELEN 
Philinfo, het mooie filate
listische magazine van La 
Poste, maakt ook melding 
van de uitgiften van lan
den overzee, zoals 
NieuwCaledonië, May
otte. Wallis en Futuna en 
dergelijke. Maar waar de 
Franse uitgiften van een 
uitgebreide documentatie 
worden voorzien, is de 
informatie over de andere 
uitgiften marginaal. 

Zo werd er nauwelijks 
geschreven over de serie 
paddestoelen (Les cham
pignons comestibles) die 
NieuwCaledonië op 22 
januari uitgaf. Daarom 
moet ik gissen naar de 
namen van de soorten 
die op deze drie zegels 
staan. Vooral bijkomen
de details vallen op. Het 
lijkt erop of de padde
stoelen zijn afgebeeld te
gen de ondergrond van 
een pagina uit een boek 
met informatie over de 
desbetreffende padde
stoel. De detailtekenin
gen gaan vergezeld van 
maten en aanduidingen 
in het Frans. De Latijnse 
namen van de padde
stoelen op de zegels van 
70f. luiden Lentinus tu
berregium, Volvaria 
bombycina en Morchella 
antéridiformis. 

VLEERMUIZEN OP 
POSTZEGELS 
Deutsche Post AG  de 
opvolger van de Deutsche 
Bundespost heeft in het 
uitgifteprogramma 1998 
voor de maand augustus 
zegels gepland, gewijd 
aan bedreigde cnersoor
ten. Het thema is 'vleer
muizen'. In Duitsland ver
schijnt ter gelegenheid 
van deze emissie een bij
zonder nummer van het 
FledermausFachzeit

schrift Nyctalus  een bui
tenkansje voor de verza
melaars van vleermuizen 
op postzegels of deelge
bieden daarvan. De au
teurs. Jena Stepanek en 
WolfPeter Friedrich, zul
len in dit nummer meer 
dan 140 vleermuisemis
sies bespreken, die in 
kleur worden afgebeeld. 
Het is de bedoeling dat 
het nummer eind 1998 
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zal verschijnen. De prijs 
van het nummer, dat on
geveer 75 pagina's zal 
tellen, ligt rond de dertig 
mark. 
Om nu al een indruk te 
krijgen van de te ver-
wacnten belangstelling 
wordt verzamelaars ver
zocht zo spoedig moge
lijk, maar in ieder geval 
vóór 31 juli 1998 schrif
telijk in te tekenen. Het 
adres is. Frau Renate 
Haensel, Nyctalus-Re-
daktion, Brascheweg 7, 
D-10318Berlin-Karls-
horst, telefoon/fax 00-
49305099966. 

NAGANO 
Wie komende jaren zijn 
wintersportvakantie 
doorbrengt in het Zwit
serse Sion moet niet 
vreemd opkijken als hij 
kroonprins Willem 
Alexander daar tegen
komt. Sion is - zo blijkt 
uit een zegel die op 12 
februari werd uitgegeven 
- kandidaat voor de 
Olympische Winterspe
len van 2006. De plaats 
ligt in het kanton Wallis, 
tussen de Berner en de 
Walliser Alpen. De Fran
se naam van de streek is 
Valais. Hoewel de emis
sie van de zegel was be
doeld om de winterspelen 
in het Japanse Nagano in 
het zonnetje te zetten, 
krijgt de kandidatuur van 
Sion de meeste nadruk. 

HELVETIA 9 0 ; 

; ^ ^ ^ candidat* . ; 

De volgende Olympische 
winterspelen worden 
over vier jaar in Salt 
Lake City in de Verenig
de Staten gehouden. De 
wintersportzegel met een 

alpineskiër die Amerika 
op 22 januari uitgaf, 
werd in Solt Lake City 
gepresenteerd als een 
eerbetoon aan de meer 
dan negen miljoen skiërs 
in de Verenigde Staten, 
waarvan de besten deel
namen aan de Winter
spelen in Nagano. 

Zijn er al veel zegels 
voor de Winterspelen uit
gegeven, de emissies 
over de Zomerspelen rij
zen werkelijk de pan uit. 
Knud Mohr, vice-presi
dent van de FIP, stelde 
een overzicht samen 
waarin de forse groei 
van het aantal uitgiften 
sinds 1896 op een rijtje 
is gezet. Dit overzicht is 
te lezen in het artikel 
Take care - be aware! in 
het decembernummer 
van het Fl P-orgaan 
Flash. Na een piek van 
1274 zegels in 1992 
(Barcelona) was er in 
1996 (Atlanta) sprake 
van een lichte teruggang 
naar 1201 zegels. Mohr 
ziet dan ook twee moge
lijkheden: de verzame
laars van dit thema stop
pen definitief of ze be
perken zich tot bepaalde 
sporten. 

Hoewel in het algemeen 
het begrip 'meer van het
zelfde' bij de Olympi
sche zegels nogal eens 
van toepassing is. zitten 
er altijd wel zegels tussen 
die door hun ontwerp 
en/of hun grafische uit
voering opvallen. Neem 
bijvoorbeeld het velletje 
Australian Olympic Le
gends, dat Australië op 
21 januari uitgaf. Daar
op zijn zes beroemde 
Australische sporters 
naast elkaar tweemaal 
afgebeeld: links een por
tret en rechts een actie
beeld. Onder deze me
daillewinnaars is de 
zwemster Dawn Fräser. 

Andere voorbeelden zijn 
de zegel van Oostenrijk 
(23 januari). Nog flitsen-
der is de Duitse zegel (in 
de serie Für den Sporf\ 
met vier actie-opnamen 
van een skiër, twee daar
van met een tijdmelding. 
De twee zegels van 
Hongarije (22 januari) 
tonen klassieke actiebeel-
den, net als de twee ze
gels van IJsland (22 janu
ari) en de drie zegels van 
Rusland (27 januari). De 
twee zegels van Slovenië 
(22 januari) zitten in een 
velletje van driemaal 
twee zegels en zes vig
netten; de afbeeldingen 
zijn 'neutraal'. 
Dat geldt ook voor de 
zegel die Litouwen op 17 
januari uitgaf met als 
thema kunstrijden. De 
twee samenhangende 
zegels van Monaco (29 
november 1997) zijn 
nogal druk. De zegel van 
Estland (28 januari) met 
een gestileerde skiër te
gen de achtergrond van 
een ook al gestileerde 
zon is aardig gevonden. 
De zon komt ook voor op 
de zegel van Kroatië (7 
februari), samen met de 
Olympische ringen en te
gen een winterse onder
grond van sneeuwvlok
ken. De zegel van Slo
wakije (19 januari) met 
een actiebeeld van een 
ijshockeyspeler is gra
fisch heel geslaagd. En, 
last but not least, ook de 
uitgiften van gastland Ja
pan mogen er wezen, 
met onder andere het of
ficiële logo van de acht
tiende Vvinterspelen en 
de mascottes - Snowlets 
- die zijn afgeleid van 
de uil (thema 'uilen'!). 
Op de omslag van het 
Duitse postzegelblad Mi
chel Rundschau van fe
bruari is het Japanse vel
letje in kleur afgebeeld. 
Behalve de vijf zegels 

met actiebeelden zijn 

'tweelingzegels' met 
bloemen opgenomen. 

NUTTIGE BEESTJES 
We zijn ten opzichte van 
de natuur hoogst on
rechtvaardig: spinnen 
zijn griezelig en lieve
heersbeestjes leuk. Beide 
soorten zijn echter even 
nuttig, vooral in de tuin 

Op 26 maart gaf Dene
marken een postzegel 
van 5 k. uit, waarop een 
lieveheersbeestje (familie 
Coccinellidae) is afge
beeld. De zegel is in de 
linkerbovenhoek voor
zien van een symbool 
(een doodskop op een 
blad in de vorm van het 
teken van de schoppen 
in het kaartspel), be
doeld als aansporing om 
het gebruik van verdel-
gingsmiddelen in de tuin 
te verminderen. De 
boodschap is duidelijk: 

tuinieren zonder verde 
gingsmiddelen, zodat 
tuin een oase is en b\] 
voor dieren en planten 

i| 

ZONSVERDUISTERING 
Op 26 februari kon m 
het Caribisch gebied e 
totale zonsverduisterin 
worden waargenomer 
Aruba, dat onder de 
centrale lijn van dit na 
tuurverschijnsel lag, ge 
op deze dag twee zeg 
uit onder de titel Total 
Solar Eclipse 1998. 
De zegel van 85 c. toe 
drie beelden van zo'n 
tale zonsverduistering, 
terwijl de zegel van 
100 c. door middel vo 
kaartjes informatie ver 
schaft over de 'baan' 
van de zonsverduisteri 
op 26 februari. 
Passen deze zegels in 
verzameling, dan is h< 
raadzaam ze snel aar 
schaffen, want de vol
gende totale zonsver
duistering kan in Arub 
pas op 10 februari 21 
worden waargenomer 
Voor alle duidelijkheic 
in dit jaartal is géén ty 
pefout geslopen! 
Overigens gaven ook 
Nederlandse Antillen 
drie zegels en een blo 
uit, gewijd aan de Tot 
Solar Eclipse. De emis 
is hieronder afgebeelc 
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MATISCH KWARTET FRANKEERSTEMPELS 
Ie collectie dieren in het frankeerstempel 
n 8784) van De Vezelpers uit Zeist komt ook een 
ken voor. Het stempel op zich is niet nieuw, maar 
past wel prima bij de elders in deze rubriek be
oken Finse serie met varkens. Ook de overige die

een koe, twee paarden en een stel kippen) zijn 
lijk duidelijk afgebeeld. 

NEDERLAND] 

'080 è) 
PENT 1/ | 

angs kreeg ik voor het eerst een frankeerstempel 
S500) van de Kustwacht in IJmuiden in handen, 
et lint onder het wapen staat de tekst Servamus 
^ientes. 

USTWACHT] 

: ^ ^ ^ ; 

NEDERLAND 

1180 
= ^ C E M T = 

BB!7 HtTtïto ^388 

>r de autoverzamelaars staan honderden fran-
rstempels met auto's ter beschikking. Eik jaar ko-

daor nieuwe bi j , zoals het stempel (FR54661) 
een garage uit Hilversum met een fraaie BMW 

dster. 

Jan de Jong bv HjLVERSUM NEDERLAND 

19.8.96 O l l O O i 

BMW roadster Postbus 2327 
1200 CH FR 5i661 

ï het Nederlandse klimaat minder betrouwbaar 
\ voor zo'n wagen, kan een Volvo 850 kiezen. 
Is afgebeeld in net frankeerstempel (FR29005) 
een bedrijf uit Terneuzen. 

vfi&aiamt 

PPENDUKAÜTOS 

TERNEUZEN 

-11.97 

Postbus 120 
4530AC 

NEDERLAND 

iiooi 
ER29M5 

(ADERKLASSE 
ns land is het sinds 1 
lari 1997 mogelijk 

om behalve aan de zo
genoemde Open Klasse 
ook deel te nemen in de 

éénkaderklasse, een 
klasse die onder andere 
open staat voor themati
sche inzendingen. De 
verzamelaar hoeft maar 
één kader van twaalf 
bladen te vullen; een 
grote verandering met 
vroeger, toen men nog 
va nar het eerste begin 
aan alle spelregels moest 
voldoen. Hoewel dat 
trapsgewijs kon van 
plaatselijk (categorie 3) 
via regionaal (categorie 
2) naar nationaal (cate
gorie 1 j , was dat toch 
voor velen een vrij qrote 
drempel. ' ^ 
Alleen leden van bij de 
Bond aangesloten ver
enigingen kunnen ge
bruik maken van de 
nieuwe regeling. Behalve 
de beperking van twaalf 
olbumbloden gelden in 
deze klasse nog een 
aantal afwijkende regels 
ten opzichte van de nor
male klasse. Zo kunnen 
er normaal gesproken 
100 punten volgens een 
bepaalde verdeling wor
den behaald, maar in 
deze klasse geldt een 
maximum van 40 pun
ten, verdeeld over de vol
gende aspecten van de 
verzameling: 

titel/plan 
uitwerking 
indeling 
kwaliteit 
presentatie 

9 punten 
10 punten 
7 punten 
6 punten 
8 punten 

Ook de bekroningen wi j
ken af: de verzamelaar 
krijgt het recht een speld 
te dragen naar gelang 
de bekroning van zijn in
zending: brons bij een 
puntenaantal van 20 tot 
en met 26; zilver bij een 
puntenaantal van 27 tot 
en met 33 en goud bij 

A L K M A A R UFDFRIANC 

27.iy.Bi 35 g * 5 5 

m n gEEMSTu«! 23 
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een puntenaantal van 34 
tot en met 40 punten. Per 
inzender wordt maxi
maal één speld van elke 
soort uitgereikt. 
De éénkaderklasse is niet 
voorbehouden aan be
ginners: het is ook een 
prima middel om nieuwe 
thema's uit te proberen. 
Zo presenteerde vorig 
jaar een verzamelaar die 
al een aantal malen aan 
de normale thematische 
klasse had deelgenomen, 
in deze klasse een verza
meling over de Elfsteden
tocht. Mogelijkheden ge
noeg dus. 

KAASMARKTEN 
De afbeelding van de 
traditionele kaasdragers 
op de wekelijkse Alk-
maarse kaasmarkt in het 
frankeerstempel van het 
Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen is natuurlijk 
niet zo uniek als ik in het 

februarinummer beweer
de. Uit mijn eigen dozen 
thematische frankeer-
stempels viste ik binnen 
enkele minuten andere 
frankeerstempels met 
deze beroemde kaasdra
gers op. Vrij sober zijn 
de afbeeldingen in de 
stempels van Garage 
Nefkens uit Alkmaar 
(FRl 3641) en Melkunie 
Holland uit Spanbroek 
(PB 9096). Een vroegere 
versie (PR3796) van dit 
laatste stempel is veel 
groter en gedetailleer
der. Ook het stempel 
(PB1292enPB7111)van 
de Nationale Coöperatie 
Zuivelverkoopcentrale 
(NCZ) uit Meppel is re
delijk gedetailleerd. 

EffiiiANKAUF 
von hochwertigen Einzelstiicken, Länder- und 
sezialsammlungen und ganzen Nachlaßobjekten. 

Sprechen Sie uns bitte an ! 
Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 
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MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 
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KLEIIUE 
AlUmNUCES 

SPELREGELS: 

RULES: 

SPIELREGEL: 

SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMAU ADS IS COMPULSORY 

NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTAHET, ANGABE W 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
150 gest. aanbieding veel grf 
Duitsland ƒ 15, Engeland ƒ 15,-
België ƒ 15, Giro 2S00785 RSD 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden
meer Ook voor uw mancolijsten 
europese landen 

Turkije ®V/A 192S Turks Cyprus 
® / * * ca 10 cent/yvertfr J v El-
zakker, Buntbeek 1, 5501 BA 
Veldhoven 

Frankeergeldige zegels van NL 
80% V frankeerwaarde A van 
Diepeningen Tel 030-2435705 

Duitse staten en Reich catw 
ƒ 17 00, voor ƒ 950. Cremers, 
024-6631367 

Ned rolzegels in 5 & 6-strips -i-
postz. boekjes compl o a de 6 /9 
series Stuur mancohjst aan H C 
de Jager, Roggeveenstr 2, 1212 
BA Hilversum Tel 035-6855554 

No 666-20 676-16 695-9 722-16 
747 18 786-8 gulden enz vanaf 88 
PTT prijs ook bloc PTT prijs 1000 
Europa en wereld 10,- gfm NL 
met toeslag /egels 400, 10,- geld 
in bnef of giro 3129687 K. Tams 
0252-675671 

Volksrepubliek China* *, Ver 
enigd Europa **, ® en FDC 
Cept en meelopers Nieuw com 
plete jaargangen Indonesië post-
fris mcl blokken Ook hjst losse 
blokken Gratis prijslijsten bij 
Harrie Baken, Pb 1291, 5004 BG 
Tilburg T e l / f a x 013-4684615 

645 FDC's NL nrs 8-260, meest 
beschreven Gat w ƒ 9864, a 
ƒ985 , - Jongerden 035-5256979 

Gratis prijslijst Reich, DDR, 
Bund, Zwitserland, Oostenrijk, 
Scandinavië, Engelse geb en 
Oost Europa F v Loo, Lijster-
veld 7, 2727 AJ Zoetermeer Tel 
079-3312430 

700 verschillend Europa ƒ 10,- in 
brief of giro 3330084 Boeukes, 
Baroniehof 100, 5709 HB Hel
m o n d 

Poststukken« brieven, wereld. 
Ook oudere effecten, rekeningen 
papier notgeld Duitse-Reich an
sichtkaarten A Briggeman v / d 
Schelde Tel 0181-485036 

Indonesië compl jaargangen 
incl blokken 1977 t / m 1982 
ƒ 1050,- G Bon, Westervoort 
0263119174 

Wereld: verzamelaar ruimt op 
Uitzoeken 30 cent per D mark A 
Jansen, Barneveld Afspraak 
Tel / fax 0342^21644 v a 10 uur 

Neder land postfns voor het kind 
1940 374/378 ca tw 32,50 Nu 
voor 8,15 en nog verschillende 
andere series voor 1/4 van cat 
waarde J de Bruijn, Rietzoom 47, 
Gouda 

Duitsland 1000 versch (25% kfm) 
w o Berlin, HW + toesl 30,- Giro 
3630317 J Klein, Purmerend 

400 Noorwegen ƒ 48,- 2000 We
reld ƒ 38,- 300 Spanje ƒ 22,50 
300 Vlinders ƒ 20,- 500 Vogels 
ƒ 45, 300 Dieren ƒ 16,50 600 Ca
nada ƒ 45,- 500 Wereld ƒ 9,- Jac 
van Welsenis, Colomastraat 57, 
3024 TA Rotterdam Gironr 
6513551 

ƒ 20,- op giro 2197981 van W 
Stouten Tel 0715722626 u ontv 
400 versch. Ned. + 100 versch g 
f wereld gratis 

H j | n Aruba PF incl FDC en albums lot 
< 1 X 97 pnjs ƒ 585,- Peters, Vondellaan 
W l U 104,Veenendaal 0318-526084 

1 kg postz Wereld met gr form 
30,- 2 kg Kantoorpost Ned ƒ 25,-
Brouwer Roosendaal Giro 
3963290 

Indonesië, jaargangen, p f , o a , 
1980 ƒ 180,-, 1981 ƒ 200, , 1982 
ƒ 750,-, 1983 ƒ 200,-, 1984 ƒ 300, , 
1985 ƒ 50,-, 1986 ƒ 50,-, 1987 
ƒ 90 , , 1988 ƒ 400 , , 1989 ƒ 480,-, 
ook andere jaargangen por to ex
tra H J Grasdijk, Schuberüaan 4, 
9603 AX Hoogezand 

Grote dozen met verzamehngen, 
restanten, en / gehele wereld Th 
Verheijen, Soest 035-6023837 

Ned. opru imi t^ FDC's, aut b 
postz postfris/gest k inder / 
maxim krt J Laman Trip, Son 
tel 0499-474163 

Leuke partijtjes Ned.-Overzee en 
Europa aangeboden voor een 
voordelige pnjs A Sanders 035-
6564345 

Duitsland: 85 versch, vanaf j an 
95 tot heden voor ƒ 20,- 450 
versch vanaf j an 86 heden ƒ 95,-
Prijshjst Giro 5312882 Verseveld 
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar 

Benodigdheden Lindner album 
1104 ƒ 49,35 Albumset 1124 
ƒ 74,55 safe TL mcl transform 
ƒ317,15 T2 mcl transf ƒ143,50 
porto + ƒ 8,- E V d Linden, PO 
BOX 185551, 45205 Essen Ger
many. Fax 00492054971886 Gra
tis lijsten D, Oost en Westeuropa, 
mancolijsten ok 

1 kilo afgew. zegels ƒ 55,- C v 
Moll, Tolhuis 12-88, Nijmegen, 
Banknr 157864901,024-3446513 

Verzamelingen Europesche lan
den ® en **/*** a 20%, Wert 
Derkx, Chemin Du Bosquet 7, 
B7322, Pommerdeul , Tel 
003265621527, België 

Ned. Intemenngszegels 1 +2 postf 
25,-, Brouwer, Postbus 3185, 4700 
GD Roosendaal, Postgiro 3963290 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Polen, Joegoslavië, Albanië, 
Hongarije, Bulgarije, Tsjechoslo-
wakije PZH, Robert Wiktor, Hod-
gesstra 13, 6135 CS Sittard 
T e l / f a x 046-4512751 Ook rari-

Australie, per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antomsse, Uden 
Tel 0413-268333, giro 3423666 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL pf en ® Eventueel te ruilen 
tegen uw overtollige frankeergel
dige zegels NI Vanaf nr 1050 
W Flier tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Studiegroep Britannia de verza
melaars van ENGELAND en 
ENG. GEB. organiseren 4 keer 
per jaar een bijeenkomst in Nieu 
wegein Rondzending, veilingen 
en eigen clubblad L van Dijk, 
Lek 54, 1703 RJ Heerhugowaard 
072 5711935 

100 verschillende telefoonkaar
ten ƒ 50,- Giro 1537084 H Gar-
relds-Hengelos, Hengelo 

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 ! / F a x 0316-529241 

NZ/Australie en? Regelmatige 
verkoophjsten & ruil mogelijk bij 
Phila NZ - PO BOX 39-014 Ho-
wick-Auckland New Zealand 

Ierland. Alles leverbaar Uw man-
kolijst naar Kuipers, Diepen-
brockstraat 109, 7604 CX Almelo, 
0546-852449 

Kilowaar: Finland Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkmgs/egels Zend Hfl 20, 
m een brief of op gi ronummer 

1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Godandsgatan 
1, S-602 17 Norköpmg, Zweden 

Diverse partyen, collecties en res
tanten Pzh Centro Filatelico Ha-
venstr 43, Woerden 0348 423885 
Ook losse verkoop 

GEVRAAGD 
Paraquay Wert nos liefst ongebr 
520, 663, 664, 665 B, 668 A,777/ 
779, 790/794, 795/798, 799/802, 
813/817, 837/838LP 104/105, 
207A/ D314/316, 339/341, 376 / 
378, 379/381 , 385/387, 394/396, 
399/401 , 411/413 , 414/416, 
420/423, 427/729, 430/432 Tel 
0355421789 G Sweijen 

D.E. punten 1000 pnt tegen 1000 
postzegels, A Onink, Montgome-
rystr 7, 4463, KA Goes 

Zend mij 150 zegels Gr hetzelfde 
retour Berkhoff van Haren, Hil-
kensacker 33-08, 6546 LV Nijme 
gen 

Spijker-Trompenburg Gevr brie
ven, kaarten, wissels, aandelen, 
folders, foto's, veiimgcat 1926, 
etc Theo Brouwer, 030 6042244 

Enige 4-ringsbanden in cassette 
Merk UE (Uitg Eminent) kleur 
bruin W Hofman 0172-443655 

Eerste dag env Ned-Indiè Knilm 
1928-1942 Interinsulair A P de 
B o n 046-4581941 Sittard 

Dukaat-albums met of zonder 
blanko bladen Wie heeft ze nog^ 

J Broekhuijzen Tel 0348-
414989 

FDC-albumbladen uitgave Man-
dor-Hartberger Aantal albumbla-
den met prijsopgave aan K. v Rij-
singe, Meppelkade 52, 2544 XW 
Den Haag 

Postzegelverenigingen die Rond-
zendboekjes willen ontvangen 
Inlichtingen G M van Soest Tel 
030 6371815 

Nul-cent postzegel int PTT-Post-
catalogus ƒ 1 0 , FJ M van der 
Vet Tel 079-3517054 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wiermgen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman, Duyker-
dam, 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222-310601 

Vreeland (lang)stempels op ze 
gels, brieven en krt gezocht 
PVA Postb 249, 1430 AE Aals
meer 

O u d e sluitzegels P Doensen J v 
Scorelstr 40, 3583 CR Utrecht, 
030-2517619 Fax 030-2544086 

Kinderbedankkaart 1950 t / m 
1954 en 1997 C M Hageman, 
Heereweg 67. 1901 MB Casü-i-
cum Tel 0251-658355 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora
ties Koop of ruil WJ Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD Har
derwijk, 0341-417980 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland PJ Rotgers, Tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Frankeergeldige zegels Ned. tot 
85% verzamehngen, partijen en 

gros FDC. C Cruyssen, IJsvc 
hoek 6, 3201 HR Spijken 
0181-624635 of 010-4153844 

Frankeergeldige zegels, NL. 
af nr 1050, ook zonder ^ 
eventueel te ruilen voor ze 
NI Geef tot 80% van de 
keerwaarde W Flier, tel O 
617448 Niet op zondag 

Frankeergeldige postzegels. 
derland en alle West Euro 
landen J F P Peerenboom 
0499-475622 

DIVERSEN 
Zesendertigste internationale 
zamelbeurs zoete Ueve Gen 
zondag 19 april 1998, Braban 
len 's Hertogenbosch, van 1 
uur tot 17 00 Uniek in Ne 
land 

Studiegroep Zwitserland, 
bijeen op 7 / 3 , 13/6 , 19/ t 
12/12 Wilt u komend U beni 
harte welkom'Secretaris W 
bi. Postbus 95, 3970 AB Dnt 

Füitaha Contactgroep Italic 
gebieden Vaticaan en S Mai 
Ruildagen , rondzending, 
gen Inl L Meeuwesse Tel 
6956916 

Israel: postfrisse zegels met ta 
koop, en verzorging van abo 
menten, Inl A Bouwense, 
0113-212762 

THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K ( l . F l l A i E L I E B V 

zoekt E.S FULL-TIME MEDEWERKER M/V 
G e v r a a g d wordt o.a. 

- g o e d e a lgemene ontwikkel ing 
- verzorgd uiterlijk 
- ervaring met PC-gebru ik 
- kennis van de filatelie 
- e r v a n n g in de branche 
- commerc iee l inzicht 

G eboden wordt o.a. 
- een zelfstandige functie in c 

gezell ige team van m e d e w e 
kers 

- een salaris in overeenstem
ming met de prestaties 

zoekt r ^ PARHIMERS / HOBBYISTEN 
Wilt u iets bi jverdienen met het u i tzoeken van postzegels en/of munten en 
heeft u en ige e r v a n n g op dat gebied, neem dan gerust contact met ons op 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw C V, kunt u richten aan 
Theo Peters Numismatiek en Filatelie B V, Nieuwezijds Voorburgwal 252, 
1012 RR Amsterdam 

YVERT & TELLIE 
De nieuwe YVERT catalogus deel 5 (Outre-Mer A-G) zal dit ja 
in 3 delen verschijnen. 
Medio apnl verschijnt het deel A-Brazilié, prijs ƒ 67,5( 
Speciale Subscriptieprijs, bij vooruitbetaling 
t/m 30 apnl: ƒ 55,0l 
* BIJ verzending per post ƒ 6,— extra 

H e t 2e d e e l , B r u n e i - C y r é n a i q u e w o r d t in j u n i v e r w a c h t en h e t 3 e dee l , 
D o m i n i c a i n e - G u a t e m a l a , c a d e c e m b e r a s 

a u f d G r h e i d e , reeds 100 jaar met Yvert&Tellier,030-6924800 
oude woudenbergse zandweg 4, 3707 an zeist, postgiro nr 1700 
abn-amro rekening 44 91 19 009 



NEDERLAND ICXKDERZEGELSPECIAL DOOR THEO PETERS 

Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij: 

THEO PETERS 

Complete set 1925 -. 
t/m 1952, ofwel 
25 luxe postfrisse 
kinderseries. 
Cat.w. 2331,50 

1 4 9 5 , ^ 

397-401 ä ƒ 3,75 = / 
444-448 3 / 2.25 = / 
469-473a/ 4,50 = / 
495-499 ä ƒ 7 — = / 
508-512 a / 8.— = ƒ 
544-548 a ƒ 21,50 = / 
563-567 a ƒ 32,50 = / 
573-577 3 / 26,— = / 
596-600 3 / 17,— = / 

subtotasi 

kosten 

Totaal 

nu 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E B 

In Amsterdam: 
NIeuweziJds Voorburgwal 252, B£ 
1012 RR Amsterdam ^•■ 
Tel. (020) 622 25 30,Fax (020) 622 24 54 
open di. t /m za. 10.00-17.00 uur 

In Rotterdam: 
Joh. Huisman Philatelie B.V. 
aan de Lijnbaan 44 
Tel. 010-4137957 
open WO. t /m za. 1 1.00-17.00 uur 

'& 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 

D Ik ben reeds klant bl] 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 of 
ABN/AMRO rekening 408812443 overgemaakt 



Zomaar een greep in 1998 

Informeer naar de mogelijkheden bij de 
NVPH Vakhandel Filatelie! 

Voor informatie over de dichtstbijzijnde NVPH winkelier: 070 - 347 38 49. 


