


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
Enorme opbrengsten voor goede kwaliteit: 

Kavel 4883 taxatie f 25 000,- Opbrengst f 50.000,-

TE BETALEN 

mmmê: 
Kavel 3038 f2 700,- 3789 postpakket 

verreken 
ongebruikt 

f 21 000,-

4005 f2.700,-

Alle Opbrengsten 
Kaveinr. 
1824 
1860 
1864 
1893 
1929 
1937 
1947 
1953 
2163 

509 

België proeven 
Baden collectie 
Pruissen collectie 
Engeland colectie 
Tasmanië collectie 
Canada collectie 
Fiji collectie 
Ierland collectie 
U.S.A. collectie 
Europa collectie 

excl. commissie: 
Inzet: 

3.500-
3.500-
2.500,-
3.000,-
5.000,-
3.500,-
1.500,-
1.500,-
2.500,-

30.000,-

Opbrengst: 
4.600,-

19.000,-
11.500,-
8.500,-

21.000,-
12.500,-
9.000,-
9.500,-
6.200,-

52.000,-

[pfsm 

141 < ,^>.-.,i4-

PSÏHl? 

7^' 

üMilSsii 

DüaüüiMii 
Kavel 3372 Opbrengst f 20.000,-

Inzendingen dagelijks. Voor taxaties/adviezen bel of schrijf: 
Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 624238d 



PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

adres Ähet 
'Speciale Wonderdoos 

Duitsland' 
t.ifv.v. f 999,-

Fabelachtige hoeveelheid postzegels 
van het interessante verzamelgebied 
Duitsland. Sla éénmalig uw slag met 
deze bijzondere Wonderdoos. 
Duitsland is na 'NL & O.R.' het popu
lairste verzamelgebied in Nederland. 

Bij gebrek aan aanbod van postze
gels uit Duitsland is het maken van 
een Wonderdoos Duitsland haast 
onmogelijk, maar Philapost heeft 
een voorraad van een handelaar uit 
Duitsland kunnen overnemen. 

Een droom word t werkel i jkheid! 
De 'Speciale Wonderdoos Duitsland' bevat vele duizenden 

verschillende postzegels zowel gebruikt als ongebruikt. 
Door de ouderdom van een groot deel van het bestand is het onmogeli jk een 

prijsvergelijking te geven, maar u kri jgt een veelvoud van de waarde. 
DDR, Bund, Berlijn en Deutsches Reich. ^r 

Nooit te koop geweest! ^̂ aat?̂ ® 
Na jaren wachten wordt uw geduld beloond! 

Snelle Bestellers Bonus: 
Pt«*' 

couif»^ 

Superdik Luxe 
Gewatteerd 32/64 
Zwartbladig 
Insteekalbum 
t.w.v.. 

^ 

Gratis ^ 

SPECIALE 
OPEM DAGEN 

op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni 
van 10.00-17.00 uur 

Gratis taxatie en inruil door erkende Uoyds' expert. 

BEL 

FAX 

010-511 50 99 
Van 9 00 uur tot 17 00 uur tna vr 

010-5118321 
24 uur per dag 7 dagen in de week 

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkef en Rodenrijs 

An twoordnummer 15008 
2650 VH Berker en Rodenrijs 

BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

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

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 323 
'ERINGSVOORWAARDEN PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE 
ESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST 
= BIJ BESTELLINGEN MET EEN F A a U U R W A A R D E VAN MINDER DAN F 100,= WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN F 10,= BEREKEND PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS 
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-

REVEN BIJ DE K V K TE 'S SRAVENHAGE ONDER NUMMER 27235724. 



324 

mßmttmrmm SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
Onafhanke l i jk 

vanaf net to 4 0 % 

Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7{xx) 
8(xx) 
9(xx) 
1ü(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
59(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
104/110XX 775,-

5,40 
3,— 
3,— 

44,— 
36,— 

8,— 
36,— 
48,— 
80,— 

176,— 
80,— 
72,— 
64,— 

112,— 
160,— 

3,20 
55,— 

215,— 
140,— 

10,— 
24,— 
10,— 

375!— 
95,— 
95,— 

375,— 
100,— 
100,— 

20,— 
25,— 

350,— 
210,— 

35,— 

111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/99XX 
130/36XX 
132fxx 
137/40XX 
141/44XX 
146/49XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05XX 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 
308xx 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
331/34XX 
Fosfor 
340/44XX 

17,50 
62,50 

5,— 
75,— 

14 — 
60,— 
60,— 
78,— 

125,— 
69,— 
20,— 

310,— 
35,— 
22,50 
15,— 
19,50 
35,— 
40,— 
55,— 

4,— 
110,— 

8,— 
6,— 

28,— 
21,— 

375,— 
10,— 
12,50 
52,50 

3,— 
10,— 
17,50 
77,— 
60,— 
10,— 
17,50 
65,— 
47,50 
28,— 
12,50 
8,— 

17,50 

35,— 
12,— 

Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961XX 
1962XX 
1963XX 
1964XX 
1965XX 
1966XX 
1967XX 
1968XX 
1969XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
Lp.1/7xx 

13,75 
6,60 
5,— 
4,— 
7,50 
7,50 
6,— 
7,50 
8,50 

13,50 
18,50 
17,50 
12,50 
12,— 
15,— 
40,— 

Lp.15/19xx660, 
Lp.20/22xx 72,— 
Lp.23axx 10,— 
Lp.23bxx 10,— 
Lp.24/26xx 66,— 
Lp.27/28xx 4,25 
Lp.29/30xx 10,— 
Lp.31xx 9,60 
Lp.33/34xx 3,— 
Lp.33/34axx 3,— 
ool< velletjes 
leverbaar! 
Lp.33/34axx 75,— ü 
Porto 
33/35XX 22,50 
36/46XX 325,— 
47/57XX 20,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 75,— 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 

60,— 
35,— 
30,— 
25,— 
40,— 
60,— 
65,— 
60,— 
70,— 
75,— 
76,— 
75,— 
88,— 
80,— 
77,— 
80,— 
85,— 

115,— 
126,— 
125,— 

Ongebr.plakker 
1/3x 
3Ax 
4Ax 
5Ax 
6Ax 
lOaAx 
13Ax 
4Bx 
5Bx 
6Bx 
13Bx 
3Cx 
4Cx 
5Cx 
6Cx 
8Cx 
9Cx 
lOCx 
IICx 
12Cx 
13C 
13Dx 
14Fx 

7,50 
17,50 
36,— 
32,50 
30,— 

475,— 
84,— 
33,— 
32,50 
25,— 
50,— 
2,50 

33,— 
27,— 
6,— 

36,— 
55,— 

132,— 
60,— 
52,50 
80,— 

250,— 
77,— 

1 21 Cx 
29/35(5)x 
32Ax 
34/36X 
37x 
38x 
38Bx 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

1 257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
Lpl/7x 
Lp.8/14x 
keur 
Lp.8/14tx 
keur 
Lp.15/19x 
Lp.20/22x 
Lp.23x 
Lp.24/26x 
Porto 
lx 
2x 
3lx 
3IIIX 
4x 
5x 
6x 
7x 
7x 
8x 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

4 5 0 , -
175,— 
150,— 

8 8 , -
5,— 
5 , -
6 , -

49,50 
225,— 

65,— 
275,— 
1 7 5 , -

3 6 , -
2 7 5 , -
1 5 0 , -

9 0 , -
1 7 5 , -

2 5 , -
57,50 
67,50 
45,— 
4 8 , -
62,50 

3 2 5 , -
3 6 , -
4 0 , -
4 8 , -
3 1 , -
23,— 
3 2 , -
2 2 , -
2 0 , -
97,50 
14,— 
1 0 , -
13,— 
25,— 
27,50 
5 5 , -
7 5 , -
7 5 , -
3 0 , -
24,75 
12,50 

2 1 6 , -

2 6 , -
6 4 , -
4 1 , — 
44,— 
3 3 , -
17,50 

3 9 5 , -

925,— 
550,— 

4 5 , -
7,50 

4 5 , -

4,— 
12,50 

175,— 
175,— 

12,50 
17,50 
5 , -
7,— 
7 — 
5,— 

55,— 
3 2 5 , -

2 8 , -
17,50 

150,— 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
lOaA 
13A 
4B 
5B 

1 6B 

2 7 , -
1 0 5 , -

57,50 
27,50 
12,50 
1 5 , -

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

27,50 
115,— 

27,— 
10,— 
12,— 
48,— 
15,— 
36,— 
55,— 
48,— 
38,— 
75,— 
21,— 
26,— 
70,— 
17,50 
25,— 
36,— 
77,— 
10,— 
18,— 
17,— 

244,— 
210,— 

26,— 
69,50 
17,50 
98,— 
12,50 
16,50 

225,— 
75,— 
27,50 
42,50 
66,— 
60,— 
39,— 
39,— 
25,— 
15,— 
33,— 
27,50 
38,— 
26,50 
24,— 
25,— 
15,— 
18,— 
10,— 
12,— 
10,— 
9,50 

42,50 
75,— 
24,— 
10,— 
17,— 
28,— 
9,— 
9,— 

49,50 
45,— 
36,— 
10,— 

425,— 

450,— 
1,50 

10,— 
22,50 
35,— 
28,— 
35,— 

5,— 
5,— 

138,— 
125,— 
125,— 
175,— 

26,— 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) postfris 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, ecfiter franco 
vanaf ƒ 250,- opdracht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. afspraak. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 
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~ 
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y^i^gagÉjil jjJK 

M̂̂  
,̂ w 
Î ^^^R 
'l̂ pKia'jgigB 1 
i!il<l!ti9a&i 

1(x) 2 4 5 ,  3 0 , 

2(x) 245,— 28,— 
3(x) 475,— 125,— 
4(x) 125,— 18,— 
5(x) 1 2 5 ,  9 , 

6(x) 3 7 5 ,  9 5 , 

7(x) 40,— 2,50 
8(x) 65,— 3,50 
9(x) 275,— 35,— 
10(x) 250,— 27,— 
11(x) 4 7 5 ,  1 2 0 , 

12(x) 900,— 175,— 
13(x) 10,— 5,— 
14(x) 1 5 0 ,  8 5 , 

15(x) 6 ,  3 , 

16(x) 1 2 0 ,  7 5 , 

17(x) 3 0 ,  19,— 
18(x) 250,— 76,— 
23(x) 125,— 7,50 
24(x) 1 5 0 ,  7,50 
25(x) 75,— 5 8 , 

26(x) 175,— 6,— 
27(x) 2 5 0 ,  12,50 
28(x) 210,— 40,— 
29(x) 425,— 150,— 
30/33(x) 225,— 6,— 
30b/33a x 77,— 6,— 
31a X af 70,— 5 5 , 

34/36X 3 5 ,  7,50 
37x 37,50 1,25 
38x 37,50 1,50 
39x 7 5 ,  6,50 
40x 8 8 ,  4,— 
41X 50,— 15,— 
42x 1 3 5 ,  6 , 

43x 6 7 5 ,  20,— 
44x 725,— 90,— 
45x 1 2 0 ,  1 5 , 

46x 245,— 24,— 
47Ax 5 2 5 ,  2 0 0 , 

47A(x) 2 5 0 ,   , 

48x 900,— 625,— 
47Bx 525,— 1 7 5 , 
48(x) 500,— ,— 
49x 266,— 150,— 
50/55X 25,— 2,50 
56/76X 7 2 0 ,  44,— 
65C  ,  9 0 0 , 

76Bx 275,— 36,— 
div. tandingen los 
leverbaar têtebeche 
61 bx 9 0 ,  1 1 0 , — 
61 cx 495,— 550,— 
77x 65,— ,75 
78x 1 2 5 ,  6,— 
79x 2 5 0 ,  7,50 
80x 9 7 5 ,  8 8 0 , 

81x 4 0 ,   2 5 
82/83X 21,25 1 9 , 

84/86X 95,— 66,— 
87/89X 17,50 10,— 
90/94X 12,50 7,50 
95x 17,50 12,50 
96x 18,75 125,50 
97x 42,50 36,— 
rtrt f^r~ rtrt 
98x 65,— 20,— 
99x 150, 55 , 
lOOx 350, 50 , 

lOlx 975, 875,

101fx 1250,— ,— 
102/03X 75 ,  10,— 

NEDERLAND 
Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

104x 
104 
105x 

105 
105f 
106x 
107/09X 
110/13x 
114/20X 

121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133Ax 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 
163/65BX 
166/68X 
171Afx 
171Afax 
169/76X 
177/98X 
199/02X 

1 9 5 , 

1 6 5 , 

172,50 
130,— 
275,— 

6,— 
85,— 
12,50 
3 8 , 

45,— 
40,— 

250,— 
250,— 

9 5 , 

1 1 0 , 

4 4 , 

1 7 0 , 

1 2 5 , 

14,30 
16,25 
31,25 

2 9 5 , 

12,50 
1 0 0 , 

220,— 
325,— 

12,50 
2 2 5 , 

1 7 5 , 

7,50 
325,— 

16,25 
199a/02ax 210,— 
203/07X 
208/1 l x 
212/19X 
217Ax 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236x 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 

261/64x 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
29,V95x 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 

1313/17x 

32,— 
16,25 
6 0 , 

98,— 
2 1 , 

27,50 
27,— 
30,— 
29,50 
40,— 
44,— 

1 4 5 , 

52,50 
4 1 , 

110,— 
45,— 
27,50 
12,50 
7 1 , 

4 1 , — 
29,50 
32,50 
16,50 
4 1 , — 
5 1 , — 
38,— 
36,— 
4 1 , — 
9 , 

2 8 , 

7,50 
1 9 , 

15,— 
19,— 
6,— 

14,— 

318/22X 1 8 , 

323/24X 7,50 
325/26X 12,— 
327/31X 14,— 
332/45X 27,— 
336fx 75,— 
in paar 

346/49X 275,— 

350/55X 30,— 
356/73X 150,— 
371X 40,— 
372x 5 5 , 

373x 52,50 
356a/dx 85,— 
356ex 400,— 
374/78X 12,— 
379/91X 8,— 
379a/dx 9,— 
392/96X 5,— 
402/03X 9,50 
402B/03BX 172,50 
474/89X 110,— 
518/33X 165,— 
534/37X 525,— 
550/55X 42,— 
556/60X 55,— 
592/95X 57,50 
Roltanding 
1/18x 550,— 
19/31X 202,— 
33/56X 298,— 
51 ax 4 2 5 , 

51a 2 5 0 , 

57/70X 135,— 
ook losse waar

den uit Rolt. 
series leverbaar 
71/73X 144,— 
74/77X 68,— 
78/81X 35,— 
82/85X 35,— 
86/89X 44,— 
90/93X 65,— 
94/97X 65,— 
98/01X 5 5 , 

Oude postzegel

boekjes, auto

maatboekjes, 
prijslijst op aanvr. 

Luchtpost 
1/3x 4 5 , 

4/5x 1,50 
6/8x 55,— 
9x 20,— 
12/13X 425,— 
Brandkast 
1/7x 800,— 
1/7x 9 9 0 , 

goed gecen

treerd Dienst 
1/8xkeur 250,

16/19X 120,— 
25/26X 700,— 
keur 
Internering 

lx keur 185,

2xkeur 150,

Porto 
1/2x 275,

1/2(x) 100,

2Bx 350 
13/26X 245,

13a/26ax 330,

20fax 99,

20fbx 125,
20fdx 135,

27lx 40,

27IIX 49,5 
27IIIX 37,

28lx 180,

28IIX 190,

28IIIX 175,

29/30X 12,5 
29ax 20,

31/43X 175,

33a/39ax 195,

36ax 175,

44/60X 115,

Porto 
48afx 420,

Cert. 
61/64X 25,

65/68X 6,

67ax 12,

68ax 12,5 
67bx 98,

68bx 395,

69/79X 22,

80/06X 40,J 

( "  j  — 1 

• | ^ ^ ^ ^ 

i^^^ 
[ Ä ^ N T ^ 
i^SS^^ 
Porto 
plaatfouten 
2Bf 300,

U f a 36,

9fb 36, 
l o fb 36,' 
l l f b a 55,. 
7fc 33,. 
3fg 195, 
3fh 220, 
l l f h 300, 
l i f e 42, 
l o f g 110, 
9fh 135, 
37f 39, 
38f 39, 
39fa 120, 
41f 78, 
41 fa 120, 
49fb 175, 

meer tandinger 
aanwezig 
gaarne 
mancolijst 

Nrs. NVPH, X = ongebruikt met plaj<ker, (x) ongebr. ged. gom of zond 
gom, geen teken is mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 250,- frani 
levering, boven ƒ 500,- 2 "A kor t i ng . A a n b o d ge ld ig voo r zover i 
voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel, bezoek gaarne na telJ 
afspraak. 

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



Speciaal veiling no. 570 
TWeede gedeelte collectie John de Leeuw (London) 

Woensdagmiddag 23 september a.s. 

Met o.a. 

Superbe strip van 5 ex. 5 cent no lo, plaat V op complete frisse nota van 
Arnhem 8-3-1862 naar Berlijn Ex. collectie Van Dieten 

Voorts ruim 300 afstempelingen franco halfrond op de emissie 1852 en wel de steden Leiden tot 
en met Zwolle. Vrijwel alle stempels in luxe kwaliteit, w.o. vele brieven! 

Voor de algemene veiling welke van 21 tot en met 25 september 1998 plaats zal vinden, kunt u 
nog inzenden tot eind juni. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

SINDS 

11 
Prmsessegracht 3 — 2514 A N 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 



Stampcorner Ban eke bv 

§<V\fAi-Ê 

WEST EUROPESE LANDEN GRFZEGELS 

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

# C / A . O I/I/>!1 # r f AT I 
—EGELS 

BUITEN EUROPA-LANDEN GRFZEGELS 

lOOgr 250 gr 500 gr 
Berlijn II 
België vele 97 
Benelux 
Cept 
Bund II 
Bund III 
Engeland Z /kerst 

Frankrijk met ti w 
Holland II 
Italië 
Ierland 
Ierland Z /Kerst 
Kanaaleilanden mix 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Malta 
Spanje 
Zwitserland II 
Zwitserland lil 
SCANDINAVISCHE LANDEN 

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

4 0 , -
2 0 , -
3 0 , -
2 0 , -

4 0 , -
4 0 , -

8 0 -
9 5 , -
22,50 

9 0 , -
4 0 , -
7 0 , -
4 0 , -

7 5 , -
7 5 , -

-,— 
4 0 , -

1 6 0 , -

-,— 
1 3 0 , -

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

Denemarken 
Finland t/m 1998 

1 5 , -
1 5 , -

Finland boekjes zegels 32,-
Noonwegen 
IJsland 
Zweden 
Scandinavien 

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

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

90,-
35,-

60,-
40,-
40,-
60,-

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

110,-
22,50 
4 5 , -

7 0 , -

1 1 0 , -
7 5 , -
7 5 , -

1 1 0 , -
1 5 0 , -

5 5 , -
5 5 , -

1 6 0 , -

85,-

100gr 250 gr 500 gr 
Australië 
Amenka 
Canada 
Japan 
Nw Zeeland 
Indonesië 
Pac/Oceani 

Verzegelde pakketten 
Denmarken (±900 gr) 
Noonwegen Tubfr 
Scandinavien 
Bund Rotzegel 

Missiekilo's 
Amenka 
Australië 
Japan 
Engeland 
Holland 
Frankrijk 
Ierland 
Noorwegen 
Finland 
Scandinavien 
W-Europa 
New Zeeland 
Wereldmixture 
Duitsland 

1 2 , -
2 2 , -
2 3 , -
2 2 , -
2 0 , -
1 8 , -
25,— 

2 5 , - 4 5 , -
5 0 , -
6 2 , -
4 5 , -
4 5 , - 85,-
4 0 , - 75,. 
6 0 , -

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

1 0 0 , - - , -

1k9 
4 0 , -
6 5 , -
4 0 , -
3 0 , -
2 5 , -
5 5 , -
5 5 , -
6 0 , -
4 5 , -
5 0 , -
6 0 , -
6 5 , -
6 5 , -
4 5 , -

500 gr 
2 5 , -
3 5 , -
2 5 , -
2 0 , -
1 5 , -
3 0 , -
3 0 , -
3 5 , -
2 5 , -
3 0 , -
3 5 , -
4 0 , -
3 5 , -
2 5 , -

NETTO PRIJS 
18 kg 
18 kg 
18 kg 
18 kg 

Bundmissie 
Amerika Missie 
Wereldmixture 
Japan Missie 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

5 5 5 , -
4 7 5 , -
7 5 0 , -
5 0 0 , -

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,-

BUITENLAND 
Duitsland, Bundespost en Berlijn gebruikt 
levering volgens manco-lijst ä netto 30% Michel 

USA, oude zegels volgens Postal Service cat, 
ä netto ƒ 1,-per $, 

Voorraad-opgave beschikbaar van landen: 
Be\gié, Luxembourg, Zwitserland, Oostenrijk, 

Spanje, Scandinavië, Canada, Australië, 
Nw-Zeeland en Eng Koloniën, meest 
oud materiaal gebruikt en ongebrJ 
postfris. 

Inlichtingen bij: 

J.H. ACKERMANN - Rosendael 2 

1121 HH Landsmeer-tel. 020-482396f 

INKOOP VAN FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS, 
VERZAMELINGEN, POSTSTUKKEN EN 

VOORRAADBOEKEN. 

Ik betaal voor Bund 90 cent en zonder gonn 70 cent per 

1 DM. Zwitserland 92 cent, Liechtenstein 80 cent per Fr., 

Oostenrijk 11 cent, Italië 60 cent per 1000 Lire. 

Andere landen b.v. Scandinavië op aanvraag. 
Wij vullen ook mancolijsten aan van Bund, Berlin en Duitse 

Rijk, DDR, Spanje, Spaans Andorra. 

Maria Meresa Wiegel, Erienweg i4, 
56305 Puderbach 

Tel. 0049 2684 8008, Fax 049 2684 8006 

Onze 173ste veiling zal worden gehouden op 5 en ó juni a.s. 
in hotel IBIS te TILBURG, alwaar voldoende gratis parkeergelegenheid. 
De nalatenschappen welke ons ditmaal werden toevertrouwd bevatten wederom veel mooi materiaal. 

Onder de hamer komen o.a.: 
1. Mooie afdeling losse kavels Nederland, OR en Buitenland. 
2. Diverse betere nummers en series van Nederland en Overzee ^ w.o.: 

- luxe ongebruikte serie Postbewijs met prachttanding! 
- Cour Int. de Justice 9/15 ongebruikt, idem 25/6 en 27/40 beide postfris. 
- 3-gaats roltanding ongebruikt. 

3. Mooie afdeling plaatfouten e.a. variëteiten Nederland w.o. 712 ** in een blok van vier waarvan bij 2 ex. de 
zilverkleur ontbreekt en een compl. ongetand Verhuisvel 1997. 

4. Mooie afdeling firmaperforaties Nederland. 
5. Vele goed gevulde en geheel intact gelaten collecties van o.a. Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, 

Verenigd Europa (w.o. schaarse gutterpairs, ongetand e.a. bijzonderheden) en vele andere landen. 
6. Interessante doublettenpartijen van o.a. Nederland. 
7. Mooie afdelingen stockboeken, dozen, kistjes en partijen w.o. brieven e.d. 
8. Diverse kavels Munten. 

Kortom het is wederom de moeite waard om Tilburg te bezoeken. 
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) 

Wij zijn aanwezig op de NVPH-postzege l show te D e n Haag van 8 t/m 11 oktober 1998 
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Kantoor St. Annaplein 7, Postbus 3106, 5003 DC Tilburg, Tel. (013) 580 04 34, Fax (013) 580 04 35, E-mail: info@hoes.demon.nl 

^ bekijkt u eens onze nieuwe Internetpagina op: www.hoes.demon.nl 
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Philatelist IS een uitgave van de 
ifhankelijke Stichting Nederlandsch Maand 
i voor Philatelie te Den Haag 

lit maandblad zijn  buiten verantwoordeli ik

i van de redactie  de otficiele mededelingen 
de Nederlandse Bond van Filatelisten 

enigingen opgenomen 

ilatelie verschijnt omstreeks het miööen van 
maand uitgezonderd in juli 
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J Knikman AIJP 
iper2 1276 BP Huizen 
ifoon 03652 54 391 
!fax 03662 40 926 
lail philatelie@tip nl 
3site http //wvKw tip nl/users/philatelie 
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luwer Media bv 
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ifoon 03564 82 341 
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atelie te Brussel 
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ilfde rekening als vermeld onder 2a 
ie t abonnement op 1 april of 1 luli ingaat 
It een evenredig bedrag tot het eind van het 
worden gestort Abonnementen per 1 okto 
n\n slechts mogeli jk in combinatie met een 
inement op de daaropvolgende laargang 

legging abonnement 
individueel abonnement kan per 31 
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smfter bi| de administrabe moet zi|n 

se nummers 
ïe nummers van de lopende laargang kun 
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l ummer (inclusief porto) op 
giro 5005485 te Dordrecht onder 
leiding van de gewenste nummers 
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De Donauquelle (boven) en de hoofdstraat van Donau
eschingen nnet de HanseleBrunnen (onder) sieren de 
voorpagina van dit speciale Donaueschingennummer. 
Aanleiding is de vijflandententoonstelling 5 in '98, die 
eind deze maand in de ZuidDuitse stad zal worden ge
houden. Nederland is ook van de partij. 

AandcMht voor 
Donaueschingen 

Dit bijzondere themanummer van 
'Philatelie' staat in het teken van de 

vijflandententoonstelling 5 in '98 in de 
Duitse plaats Donaueschingen. 

Behalve feitelijke informatie over 
genoemde expositie treft u in deze editie 
een aantal bijdragen aan, gewijd oen de 

filatelie van de Duitstalige landen. 
Onderwerpen als pakketstroken, 

stadspostdiensten, postmuseo, 
postwaardestukken, Zollausschluss

gebieden en de thematische waarde van 
hetverzamelqebied Duitsland komen 

daarbij aan de orde. 

Onder het A l̂oZ/'sc/ies Haus in Donaueschingen 
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VERZAMELAARS 
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SMT GRAFIKA beschikt over de modernste apparatuur. 

Als ik in Jakarta ben dan slaap ik 
bij Ton. Dat is zo gegroeid. Hij 
woont daar midden in het cen
trum met één van die wolkenkrab
berhotels in zijn achtertuin. Maar 
ook al zou u anders vermoeden, 
toch is dit voor mij één van de 
meest idyllische plekjes die ik ken 
in Indonesië. Ton organiseert bij 
een grote expeditiefirma de lucht
en zeevaarttransporten, speciaal 
naar Nederland. Hij doet dat nu 
zo een jaar of vijf en heeft onder
tussen een aardige 4-kamerbunga-
low in het hartje van de stad kun
nen huren. Het huis heeft een leu
ke tuin met bomen die eeuwig lij
ken te bloeien, met daarin tropi
sche vogels die eeuwig lijken te 
zingen en als je in zijn tuin zit dan 

Verzuim de kanf niet om uu 
uenAmetiti^ enoun te 

veMfkeH dooH ^etniih te 
tfAAu m&ken u&n de unieke 

AAHkiediiKjeH in ome 
jHei-nieuuiUief. pteet e» OAH 

ket te^in &f &&n &(f. 

zie je door al het gebladerte dat 
rot-hotel niet en het lawaai van het 
verkeer verliest het van de vogels, 
's Avonds na ons beider werk, is 
het tijd voor een gesprek, dan 
praat Ton me bij over de situatie in 
Indonesië en naarmate we in de 
kleine uurtjes raken, komen de 
verhalen van vroeger. Toevallig 
hebben we beiden wel iets gezien 
van de wereld en dus ook het een 
en ander meegemaakt. Genoeg ge
spreksstof voor nog 50 logeerpar
tijen. 
Tijdens een van die avonden, meer 
dan een halfjaar geleden vertelde 
Ton over een pater die in Jakarta 
een soort grafische school leidde 
waar je ook drukwerk kunt bestel
len en daarmee een steentje kunt 
bijdragen aan het voortbestaan 
van dit initiatief 
Tijdens mijn bezoek in maart her
innerde ik me dit verhaal en be
sloot de pater op te zoeken. 
Er volgde een eindeloze taxirit 
naar een buurt aan de rand van 
deze onmetelijke stad met zijn 
naar schatting meer dan 15 mil
joen inwoners. Ik had geen voor

stelling van wat me 
te wachten stond. 
Ton was er zelf 
nooit geweest. Naar
mate de buurten er 
steeds armoediger 
uit gingen zien, 
werd de "grafische 
school" voor mijn 
idee steeds primitie
ver. Op het laatst 
verwachtte ik nog 
slechts een oude ba
rak waar een en
thousiaste en 
idealistische pater 

met een minimum aan mogelijk
heden, op een paar afgedankte 
drukpersen wat jongens van de 
straat stond te houden. Totdat we 
stopten voor een grote poort met 
daarachter een soort dorp, want 
toen werd het een heel ander ver
haal! 

DE START VAN DESA 
PUTERA 
Na de 2e Wereldoorlog was ook in 
Indonesië de situatie voor veel 
mensen heel ellendig. Door de 
oorlogssituatie hadden veel kinde
ren hun ouders verloren en zwier
ven door de stad. Het toenmalige 
bewind riep de hulp van de missie 
in voor de opvang van deze kinde
ren. Broeders van de Stichting 
"Budi Mulia" kregen een groot 
stuk land, toentertijd nog buiten 
Jakarta, om daarop een eenvoudig 
huis te bouwen voor 500 zwerfkin
deren. 
De eerste jaren gingen gepaard 
met heel grote problemen. Aan al
les was gebrek. Sommige van de 
kinderen konden de nieuwe be
perkingen niet aan en vluchten te
rug naar de 'jungle" van de grote 
stad. Maar de paters zetten door 
en in 1947 werd een basisschool 
gesticht en dit wordt nog steeds 
beschouwd als de eigenlijke start 
van "Desa Putera". 

"DESA PUTERA" NU 
Ik betreed het terrein, op zoek 
naar de grafische school. Om me 
heen kijkend zie ik een zorgvuldig 

onderhouden terrein met rich
tingborden die verwijzen naar een 
basis- en voortgezette school, een 
ziekenhuis met kraamkliniek, een 
atelier voor houtbewerking, fris 
ogende wooneenheden en uitein
delijk beland ik voor de gra
fische school. Ik schaamde me op 
slag voor de B 

i 
Broeder Martin. 

Niet bepaald een oude barak. 

voorstelling 
die ik me te
gen het einde 
van de taxirit 
over de school 
gemaakt had. 
Ik word ver
welkomd door 
broeder Mar
tin, de direc
teur van de 
school. Tijdens de rondleiding ver
telt hij dat van de missionarissen 
van het eerste en tweede uur nog 
vier mensen over zijn. Vier Hol
landse paters waarvan hij met 60 
jaar de jongste is. 
"Desa Putera" heeft nu nog 150 kin
deren intern maar inmiddels een 
scholengemeenschap met ± 1350 
kinderen waarvan 1200 uit de rond-
omliggende kampongs, een grafi
sche school dus en een soort am-
bachtsschool voor 
houtbewerking. 
De grafische school is 
misschien wel de bes
te van de hele archi
pel. Ik raakte enorm 
onder de indruk van 
de goede, prettige 
sfeer die overal heer
ste en de moderne ou
tillage. 
"Desa Putera" krijgt 
geen subsidies maar 
leeft van donaties en 
van de winst die ge
maakt wordt met 
drukwerk en houtproducten. 
Echter, de recessie in Indonesië 
raakt ook "Desa Putera". Opdrach
ten voor drukwerk worden kleiner 
en minder talrijk. 

DIT IS GEEN BEDELBRIEF 
Wat die missionarissen daar tot 
stand gebracht hebben is onge

looflijk en ik vind 
dat wij hier in dit rij
ke Nederland deze 
paters, die heel hun 
leven inzetten om 
deze anders kanslo
ze kinderen een toe
komst te bieden, 
moeten zien te hel
pen. 
Ik ga u niet vragen 
om geld te geven. 
Dit is geen bedel
brief Daarmee lig
gen onze brieven
bussen al vol. Rode 
Kruis, Nierstichting, 
Green Peace enz. 
Het drukwerk uit 
"Desa Putera" is 
door de lage Rupiah 

en het feit dat het door leerling« 
(onder bekwame leiding) wori 
gemaakt, voor onze begripp« 
waanzinnig goedkoop. 
Door de moderne outillage, o. 
volledig gecomputeriseerde tec 
nieken, leveren ze prachtig wer 
o.a. fullcolour, dat elke vergel 
king met Nederlands drukwe 
kan doorstaan. 
Wij van onze kant hebben al o 
drachten gegeven voor briefp 
pier, enveloppen, visitekaartj« 
een nieuwsbrief en zijn in ondt 
handeling voor de volgeni 
Prangko catalogus en evt. catalo 

l ^ v o o r Dai Nippon. 

OOK U KUNT HELPEN 
In onze Mei-nieuwsbrief vindt 
inlichtingen hoe u kunt help( 
door het geven van één of meerd 
re opdrachten om daarmee "De 
Putera" door deze moeilijke tijd 
loodsen. 

VERZAMELAARS ZONDER 
GRENZEN 
Is het geen prachtig idee wanne 
wij als liefhebbers van de Indone 
sehe filatelie daaraan een steenl 
kunnen bijdragen. Met "verzam 

Drukkers in 

laars zonder grenzen" doel ik er 
de eerste plaats op dat wij daarm 
mensen in een ver land helpc 
maar tevens vraag ik u om u niet 
laten weerhouden door bijv. 
geloofsovertuiging. Ik ben zelf n 
katholiek, maar wil hier als me 
andere mensen helpen. Op 
scholen van "Desa Putera" word 
overigens alle diverse voorkomt 
de godsdiensten geëerbiedigd! \ 
medewerking wordt heel gemakl 
lijk gemaakt. Mijn vriend T 
zorgt voor het transport naar ^ 
derland en de nota kan op een > 
derlandse girorekening beta; 
worden. Dit is zeer interessant vo 
zowel bedrijven als particulieren. 
Nadere informatie vindt u dus 
onze nieuwsbrief. 

Deze maand volgt nu zoals aanj 
kondigd een geweldig plan n 
fantastische aanbiedingen van 
verzamelgebied. 
Ditmaal zijn de plaatfouten 
klcurafwljkingen - ongetande 
gels - misperforaties — proevei 
druktoevaUigheden etc, aan 
beurt. 



'ZONDER GRENZEN" door 

MATTH. 

JOSTMEIJER 

am 

mucnMesß SsmMSÊL 

aan meedoet dan 
bent u straks de be
zitter van een abso
luut unieke verza
meling van Indone
sië die in de toe
komst het meer
voud van zijn aan
schafprijs waard zal 
blijken te zijn. 

^ 7,50*(150 

R E P U B I I K 

INDONESIA 

7,50*0,50 

R E P U B L I K " 

INDONESIA 

Afwijkingen van deRp. 7,50, w.b. 
cat.nr. 658A. 

wijkingen van de Rp. 30 w.b. cat.nr. 639BA en de nogpraktisch onbekende 
getande versie (639A). Van het zegel Rp. 15 zijn er ook nog 12 spectaculaire 
unjkingen (hier met afgebeeld). 

t zijn de zegels met de grootste 
ïkomst, wij boden ze reeds regel-
itig aan maar INTERACTION 
at hier nu een project van ma-

U KUNT DIT VERZAMELEN 
OP VOORGEDRUKTE 
ALBUMBLADEN 
Omdat in de meeste gevallen alle 
bestaande afwijkingen in deze er-

n Nederlands zegel met een 
sperforatie of een missende 
:ur brengt op de veiling al gauw 

Een ncyrmale serie toerisme 1969. 

n i l l i l i i i i m i i i i i 

liEPÜBLI) 
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REPUBLIK 

INDONESIA 
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.ylh. tl«tU(«WFB«PWH) 

REPUBLIK 

INDONESIA 

fenis aanwezig zijn, zullen wij de 
gl afische school van "Desa Putera" 
vragen albumbladen te drukken 
van enkele bekende merken al
bums, zodat u ze makkelijk in uw 
verzameling kunt opnemen. 

n normale serie zeeschelpen uit 1969. 

000,-of meer op. 
Duitsland zijn deze zegels, de 

1. "Abarten" een rage aan het 
rden en stijgen de prijzen voor 
materiaal steeds verder, 

teraction kwam door de LAAT-
E VEILING in contact met een 
latenschap van uitsluitend bij-
iidere Indonesische postzegels, 
wijze van proef werd ons een 

eveelheid materiaal aangebo-
ter verkoop op de veiling. 

ize februariveiling was o.a. door 
?.e kavels een groot succes en 
lonk de erven van de nalaten-
lap voldoende vertrouwen in de 
ma INTERACTION. 
:lt u zich voor, een unieke voor-
id postzegels die gedurende 30 
r bij elkaar gebracht werd zon-
r dat iemand daarvan wist 
het niemand ooit werd aan-
Doden! 

N PRAKTISCH 
»MPLETE COLLECTIE 
n alle proeven, misdrukken 

uit de jaren zestig met 

ilelcode 98-05/01. Samenhangend 
'ir 40 en 125 Rp. met kopstaande 
Iruk. 

Alle afwijkingen van de Rp. 12. w. b. cat. nr. 637A-637B en een aantal één-, 
twee- en dnefasendrukken, deels ongetand en met misperforaties. Van de meeste 
van deze zegels bestaan slechts 100 tot 300 stuks. Dan is een verkoopprijs van 
soms slechts 20 tot 30gulden toch ronduit sensationeel?? 

OMDAT HET O M EEN 
ERFENIS GAAT ZIJN DE 
PRIJZEN VAAK ABSURD 
LAAG 
En dat terwijl er zegels bij zijn waar 
er slechts 50 tot 100 van bestaan! 
Voor zegels die in de KPl (Prang-
ko) of Zonnebloem zelfs voor 
100,- vermeld staan betaalt u 
slecht 50 ä 60 gulden, en voor de 
overige vaak slechts 20 
ä 30 gulden. 
Ter kennismaking 
beelden vwj een set af
wijkingen af van de se
rie "toerisme" uit 1969 
en van de serie "zee
schelpen" uit hetzelf
de jaar. 
Daar het aantal per af
wijking vaak zeer ge-

Afmjktngen van de Rp. 5 w.b. cat.nr. 657A. 

daarbij zegels die ik zelf nog nooit 
gezien had maar ook veel materi
aal dat in de PRANGKO catalogus 
inmiddels reeds een trotse prijs 
vertegenwoordigt. Voor de liquida
tie van deze erfenis, die geheel in 
de handen is gelegd van 
INTERACTION, stelden wij sa
men met de erven een plan op. 
Wij gaan gedurende ± 2 jaar via 
onze nieuwsbrieven steeds een 
aantal van deze zegels aanbieden. 
Wanneer u vanaf het begin hier-
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R E P U B l I K 
I N D O N E S I A 

ring is kunnen 
deze zegels uit
sluitend gekocht 
worden met het 
bestelformulier 
uit on/e nieuws
brief. 
Wanneer u deze 
(nog) niet ont
vangt, dan belt, 
faxt of schrijft u 
en u ontvangt ons rondschrijven 
gratis in uw brievenbus. 
De volgende zegels kunt u wél di
rect bestellen, dan heeft u een 
voorproefje en een idee hoe sensa
tioneel laag de prijzen komen te 
liggen. 

Paartje van twee 
verschillende 
afwijkingen. 
Bij het bovenste 
zegel ontbreekt 
de schelpsoort
naam. 

15.-a) 

HEPUBtIK 
I N D O N E S I A 

^IS^«" 15;-1.50 15,-lM 

RCPUBtlK 
INDONESIA 

Ongetande zgn. één- en tweefasendrukken 
van de Rp. 15. 

Bestelcode 98-0.'J/01 
PORTZEGELS: Zonnebloem 
73B 75B, kopstaande opdruk. 
Rp. 40 en 125 op Rp. 12 violet 
van de muziekinstnunentenserie 
als SAMENHANGEND PAAR. 
Cat. waarde ƒ175 , -
Dit paartje wordt zelden of 
nooit 2iangeboden. 

Prijs slechts ƒ 59,-

Bestelcode 98-05/02 
IRIAN BARAT 1970 - uit de se
rie "houtsnijwerk" K.P.I. no. 36 
30 sen in drie prachtige kleur
proeven. Zonder landsnaam en 
waarde. 

.,,,..;gj;y>g|}4»:..«ti'gfe,;-', „",, .^^ ZiSè 

INTERACTION Implicit BV 
(Matthijs Jostmeijer) 
Nieuvtre Prinsengracht 62 
1018 VT AMSTERDAM 
Tel. 020-6235375 
Fax 020-4272993 

m 

Bestelcode 98-05/02 WEST-IRIANcat.nr. 36 
de 30 sen m dne prachtige kleurproeven. 



U r r DE lAIERELD 
VAIU DE FILATELIE 

POSTWAARDESTUK ONDERSTREEPT 
VREUGDE OVER TOETREDING TOT FEPA 

Op zaterdag 28 maart 
werd de filatelistische fe
deratie van Kroatië (Hr
vafski Filatelisficki Savez) 
toegelaten als lid van de 
FEPA, de Federation of 
European Philatelic As
sociations. Dat gebeurde 
tijdens de jaarlijkse bij
eenkomst van de FEPA, 
die ditmaal in van 27 tot 
en met 29 maart in 
Noordwijk aan Zee werd 
gehouden. 
Ter gelegenheid van dit 
voor de Kroaten heuglij
ke feit gaven de Kroati
sche posterijen een brief
kaart uit met een opge

drukte tekst die gewag 
maakt van de toelating 
en die werd ontwaard 
met een gelegenheids
stempel dat de datum 28 
maart 1998 vermeldt. 
De schelp op de kaart is 
de steekmossel of Pinna 
nobilis, ook wel castag
nef of Spaanse oester ge
noemd. Het weekdier 
komt onder meer voor in 
de kustwateren van Kro
atië. De schelp kan meer 
dan zestig centimeter 
long worden. Het week
dier zorgt ervoor dat de 
schelp rechtop in het 
zand staat, vandaar de 
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De Kroatische kaart ter gelegenheid van de toelating tot de FEPA, 
links (in zilver) de bijzondere opdruk, rechts het gelegenheidsstempel 

naam steekmossel. De 
zogenaamde byssus
klier scheidt lange dra
den af, die na aanraking 
met water langaam ver
harden. Tezamen vor
men deze de byssus of 
baard. Daarmede hecht 
het weekdier zich steeds 
vaster aan de onder
grond. 
Als hij is uitgestoken 
wordt de byssus met 
zeep schoongemaakt en 
daarna met een hoornen 
of ijzeren kam gekaard 
of gekamd. De draden 
komen daardoor naast 
elkaar te liggen. Ze wor
den vermengd met een
derde deel echte zijde. 
Gespecialiseerde hand
werkslieden, vooral in 
Italië, vervaardigden 
hieruit vroeger prachti
ge, doorgaans heel dure 
handschoenen, kousen 
en mutsen. Koningin Vic
toria was destijds een 
van de vaste kianten van 
deze ateliers; nu bestaan 
er nog maar enkele van. 
Het weekdier en zijn 
schelp werden al be
schreven door Gajus Pli
nius Secundus (bijge
naamd de Oudere, 23
79 voor Chr.). Hij kwam 
om het leven tijdens de 
uitbarsting van de Vesu
vius, die hij van te dicht
bij wilde waarnemen. 

HOOFDREDACTEUR EVERT BOELENS VAN 
'DE POSTHOORN' VIERT EEN JUBILEUM 

Evert Boelens is al twaalf
eneenhalf jaar hoofdre
dacteur van De Post
hoorn, het filatelistisch 
maandblad voor de 
jeugd. Tijdens de Dag 
van de Jeugdfilatelie op 
28 maart in Leek werd 
hij onderscheiden met de 
gouden speld van ver
dienste van Jeugdfilatelie 
Nederland (JFN). Het 
ereteken werd hem op
gespeld door JFNvoor
zitter Kees van Kempen. 

Evert Boelens (links) wordt na afloop van de uit
reiking van het gouden ereteken gefeliciteerd 
door JpNvoorzilter Kees van Kennpen 

De Posthoorn is een pro
fessioneel maandblad, 
dat alom wordt geprezen 
om inhoud en layout. 
Toen Evert Boelens in 
1985 met zijn werk be
gon, bestond een editie 
van het blad uit slechts 
acht a twaalf velletjes op 
het formaat A5; het be
stuur van JFN kampte in 
die tijd voortdurend met 
een gebrek aan kopij. 
Dat is nu allemaal an
ders. De Posthoorn ver

schijnt nu 
op tijd
schrirtfor
maat, is 
zestien pa
gina's dik 
en bevat 
volop af
beeldingen. 
Het blad is 
voor zover 
dat finan
cieel kan 
geheel in 

kleur. Over gebrek aan 
kopij wordt niet meer ge
klaagd: veel mensen 
dragen nu artikelen aan. 
Evert Boelens zorgde er 
in de afgelopen jaren 
steeds voor dat De Post
hoorn er elke maand 
weer is. Er wordt reke
ning gehouden met de 
diverse leeftijdsgroepen: 
er zijn altijd artikelen 
voor de beginnende 
jeugd en ook steeds bij
dragen voor gevorder
den. Er zijn zelfs aparte 
puzzels voor de jongeren 
en voor de ouderen. Ver
der wordt steeds vermeld 
wat de moeilijkheids
graad van de gepubli
ceerde artikelen is en er 
wordt veel moeite ge
daan om de artikelen af 
te stemmen op het niveau 
en het taalgebruik van 
de jeugd. 

Dat alles gebeurt nu al 
twaalfeneenhalf jaar 
lang, elke maand. Voor
waar een prestatie die 
een gouden onderschei
ding waard is! (KvK) 

MONSIEUR NIEPCE 
IN SINGAPORE 

De tentoonstelling A^erc; 
beaucoup, M. Nièpce, 
die in 1996 in het PTT 
Museum in Den Haag te 
zien was, heeft tijdelijk 
onderdak gevonden in 
Singapore, in het Philate
lic Museum aldaar. Op 
21 april werd de exposi
tie geopend door de am
bassadeur van Neder
land in Singapore, mr. 
J.G. V/ilbrenninck. 
Dankzij de expositie, die 
nog tot 5 juli in Singapo
re te zien zal zijn, wordt 
ver van huis een karakte
ristiek visitekaartje afge
geven van de Neder
landse vormgeving en 
van hetvormgevingsbe
leid van PTT Post. 

Het is niet de eerste mai 
dat Merci beaucoup. M 
Nièpce in het buitenlan 
te zien is geweest; eerd 
streek de tentoonstellinc 
neer in het nationaal 
vormgevingsinstituut te 
Warzawa (Polen). 

LICK! ,"7 
Oufc/i photography gp ' (4 
tramed in stamps 

De Nederlandse expositie wer 
m Postcards, het blad van het 
Philatelic Museum van Singap 
re, prominent aangekondigcf 

NVPH BRENGT JUNIOR CD/ROM
CATALOGUS 1998 UIT 

Eind maart verscheen de 
Junior CD/ROM catalo
aus 1998 van de Neder
landsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH), opvolger van de 
succesvolle editie van 
1997, die qua verkoop 
een schot in de roos was. 
In tegenstelling tot de 
Speciale CD/ROM cata
logus / 998, die f 59.95 
kost, bevat deze CD/ 
ROM uitsluitend de Ne
derlandse postzegels. 
Ook op deze goedkope
re versie (f 29.95) zijn de 
NVPHnummers en prij
zen te vinden. 
Ten opzichte van de vori
ge versie is het gebied 
dat de catalogus bestrijkt 
vergroot: ook de offiële, 
door de PTT uitgegeven 
postzegelmapjes zijn nu 
vermeld. 
Van alle drieduizend 
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Junior CD/ROM Catalogus 1998 vooral voor 
beginnende en jeugdige verzamelaars ideaal 

postzegels, eerstedager 
veloppen en postzegel
mapjes zijn true colour
afbeeldingen beschik
baar Op eenvoudige 
wijze kunnen verzame
lingen worden ingevoet 
en Deheerd Een groot 
aantal afdrukopties con 
pleteert het geheel. 
Met een internetaanslui 
ting is het mogelijk om 
zonder van de internet
browser gebruik te ma
ken  bij een nieuwe re
lease de CofV/ew^ soft
ware van het net te hale 
Dat hieraan behoefte \x 
staat blijkt uit het feit dai 
meer dan eenderde van 
de kopers van de 'grote 
CD/ROM een upgrade 
heeft binnengehaald. 
De Junior CD/ROM Cc 
talogus 1998 is niet al
leen geschikt voor begi 
nende of jeugdige verz 

meiaars, 
maar ook 
voor die fik 
telisten die 
geen beho* 
te hebben 
aan de vrij 
vergaand 
gespeciali
seerde in
houd van c 
al rote' 

p/ROM. 
Beide 
CD/ROM': 
zijn te koof 
bij de post
zegelhand« 



EBSITE KINDERZEGELS GEDEELTELIJK 
ERBODEN VOOR VOLWASSENEN 

. Stichting Kinderpost
igels Nederland (SKN) 
eft sinds kort een eigen 
ibsite. Een bepaald 
iderdeel op de site is 
eciacl bedoeld voor 
deren; volwassenen 
bben daar geen toe
ing. 'Grote mensen' 
nnen wel gebruik ma
n van de overige infor
3tie: over de doelstel
gen van de SKN. over 
Kinderpostzegelactie 
over de door de SKN 
steunde projecten voor 
ideren. Dankzij de 
[Ns/fe is het geduren
I het qehele jaar moqe
c o m ^ i n d e r p o s t J s 

kaarten te bestellen, 
leciaal voor kinderen is 
op de s/te een spel om 
sepalen hoe origineel 
zijn. Dit onderdeel is 

ïrboden voor volwas
nen' en daarom wordt 

iedere bezoeker slinks 
getest op leeftijd. Door 
twee vragen qoed te be
antwoorden kunnen kin
deren bewijzen dat ze 
geen volwassenen zijn; 
pas dan krijgen ze toe
qang tot het spel. Aan 
net eind van het spel 
kunnen ze een kaart sa
menstellen die ze aan 
vriendjes en vriendinne
tjes kunnen sturen. 
FHet 'adres' waar jonge
ren, hun ouders, leraren 
van basisscholen, maar 
ook anderen terecht kun
nen voor allerlei infor
matie over de SKN is 
www.skn.nl. Met behulp 
van de website kunnen 
scholen zich aanmelden 
voor de scholenactie en 
kunnen vrijwilligers zich 
melden voor de comité
actie in hun plaats. 

ENDRIK VAN DER 
1ST LID ORDE ON 

3 29 april werd het 
ormalig hoofd van de 
indskeuringsdienst, 
sndrik van derVlist, 
ninklijkonderschei
n. Hij werd benoemd 
lid in Orde van Oran
Nassau. 
in der Vlist geniet na
naal zowel als interna
naal grote bekend
id, met name vanwege 
n voortdurende strija 

tegen vervalsingen. 
Hendrik van der Vlist is 
tevens auteur van een 
aantal belangrijke publi
caties in dit blad. 

ONVERWACHTE OVERNAME: STANLEY 
GIBBONS IN DE BLOEMETJES GEZET 

De Engelse kranten pu
bliceerden begin april 
opzienbarend nieuws: 
de gerenommeerde Lon
dense postzegelhandel, 
veiling en uitgeverij Stan
ley Gibbons wordt over
genomen door Flying 
Flowers Limited. 
Het op Jersey gevestigde 
Flying Flowers is een on
derneming die zich aan
vankelijk bezig hield met 
het per post verzenden 
van bloemen. En nog 
steeds vinden boeketten, 
kransen en corsages die 
worden samengesteld uit 
bloemen die op de Ka
naaleilanden zijn ge
kweekt hun weg over de 
qehele wereld. Maar 
riying Flowers heeft in de 
ruim dertig jaar van zijn 
bestaan niet stilgezeten; 
inmiddels zijn er ook an
dere activiteiten bijgeko
men, zoals een postor
derbedrijf en het verko
pen van adressen. 
Flying Flowers betaalt de 
overname van Stanley 
Gibbons met aandelen 
die een waarde verte
qenwoordiqen van rond 
de veertien miljoen pond 
(bijn 47 miljoen gulden). 
Deze aandelen komen in 
handen van de eigenaar 
van het Engelse postze
gelbedrijf, Paul I. Fräser 
(42), en zijn partners. 
Op het moment dat dit 
nummer van 'Philatelie' 
ter perse ging was de 
deal nog niet rond. De 

aandeelhouders van 
Flying Flowers moeten 
hun goedkeuring er nog 
aan hechten; daarvoor 
wordt binnenkort een 
vergadering belegd. 
De grote man achter de 
overname is Walter 
Goldsmith. De zestigjari
ge directeur van Flying 
Flowers is van oorsprong 
registeraccountant. Black 
& Deckeren de hotel
groep Forte waren eer
dere werkgevers van 
Goldsmith, die nu leiding 
geeft aan zijn bloemen
en postorderbedrijf. 
Flying Flowers had in 
1992 een omzet van 
achttien miljoen gulden; 
in 1997 was dat bijna 
150 miljoen. 
Stanley Gibbons is niet 
de eerste filatelistische 
acquisitie die de bloe
menkoning heeft verwor
ven. In 1996 kocht 
Goldsmith de bekende 
producent van eerstedag
enveloppen Benham; het 
ligt voor de hand dat de 
directeur van Benbam, 
Tony Buckingham, de 
voornaamste hond heeft 

aVING ■ FLOWERS 

Flying Flowers Make someone's 
day, send a bouquet 

gehad in de overname 
van Stanley Gibbons. 
De aan de prestigieuze 
Londense straat Strand 
gevestigde postzegel
handel annex veiling
houder en catalogusuit
gever Stanley Gibbons is 
een eerbiedwaardige fir
ma. Het bedrijf werd op
gericht in 1856. Tegen
woordig werken er tegen 
de honderdveertig men
sen. In de afqelopen ja
ren was het bedrijf een 
enkele keer negatief in 
het nieuws, met name als 
het ging om de behaalde 
resultaten. Die resultaten 
zijn inmiddels sterk ver
beterd; er werd in het 
boekjaar 1996/97 een 
omzet behaald van bijna 
33 miljoen gulden; de 
nettowinst bedroeg vier 
miljoen gulden. 
Stanley Gibbons bestaat 
uit vier divisies: de post
zegelhandel (winkels, 
veilingen, postorderbe
drijf), de uitgeverij (cata
logi. Gibbons Stamp 
Monthly en International 
Stamp & Exhibition 
News), de handelsmaat
schappij Urch Harris in 
Bristol (nieuwe uitgiften) 
en het bedrijf Fräsers 
(autogrammen en memo
rabilia). Een van de meer 
recente activititeiten van 
Stanley Gibbons is het 
organiseren van grote 
postzegel beu rzen; 
Stamp 98, het derde eve
nement uit een reeks, 
trok eind vorige maand 
ca. tienduizend bezoe
kers. (Otto Hornung) 

ICHTING 'DE POSTZEGELVRIEND' ZOEKT 
N OF MEER POSTZEGELVERDELERS 

stichting De Postze
Ivriendzef zich in om 
igdurig zieke en ge
ndicapte postzegelver
melaars te helpen bij 
t opzetten en aa n vul

3n hun verzameling, 
it gebeurt door middel 
n briefwisseling, waar
de leden zegels van 
stichting ontvangen, 
ze postzegels ont
ngt de stichting op 
ar beurt naar aanlei
ig van oproepen, bij
orbeeld in 'Philatelie', 
t sorteren en voor ie
re postzegelvriend uit

ken van geschikte 
stzegels is een taak 
n de postzegelverdeler 
n De Postzegelvriend. 
huidige verdeler wil 

3ag, na acht jaar dit 
k gedaan te hebben, 

ler wat meer tijd be

schikbaar hebben voor 
zijn eigen hobby en an
dere activiteiten. Daarom 
zoekt de stichting voor 
hem een opvolger. 
Onder de lezers van 
'Philatelie' zijn vast wel 
verzamelaars die wat 
vrije tijd beschikbaar wil
len stellen voor het post
zegelen met gehandi
capten. U kunt er op re
kenen dat het dankbaar 
werk is. Omdat het toch 
wel twee hele dagen per 
week vergt is het mis
schien ook iets voor en
kele vrijwilligers samen, 
die dan wel bij elkaar in 
de buurt moeten wonen. 
Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op 
met de heer J.J. Greven, 
Pijperstraat 4, 1962 BL 
Heemskerk, telefoon 
0251232691. 

Als u geen tijd hebt om 
verdeler te worden maar 
toch iets wilt doen, kijk 
dan eens of u niet wat 
doubletten of ander 
overtollig fi latei istisch 
materiaal hebt. De heer 
Greven neemt het graag 
van u in ontvangst  ui
teraard namens de ge
handicapten en langdu
rig zieken die lid zijn van 
De Postzegelvriend. 

EURO EN FRANK 
SAMEN OP ZEGELS 

Met ingang van 1 okto
ber 1999 krijgen alle 
nieuwe Belgische postze
gels een dubbele waar
deaanduiding. De waar
de wordt dan zowel in 
BEF als in Euro aangege
ven. De eerste emissie 
met 'dubbele standaard' 
is de Jeugdfilateiiezegel 
van 4 oktober. 

NVPH STELT BOLKOPKADERS OP SHOW IN 
DEN HAAG GRATIS TER BESCHIKKING 

Over bolkopkaders, een 
nieuw fenomeen in de 
tentoonstellingswereld, 
werd al in het maartnum
mer van 'Philatelie' be
richt. Deze kaders zijn 
geschikt om materiad te 
exposeren dat tot tien 
centimeter dik mag zijn. 
Ideaal voor collecties in 
de Open Klasse: die be
vatten relatief veel nietfi
latelistisch materiaal. 
De ramen van de bol
kopkaders zijn gemaakt 
van plexiglas; het in de 
kaders tentoongestelde 
materiaal wordt door het 
plexiglas niet vervormd. 
Zoals al werd gemeld 
zullen de nieuwe kaders 
voor het eerst te zien zijn 
op de grote NVPH Post
zegelshow die in oktober 
in het Congresgebouw in 
Den Haag zal worden 

gehouden. 
Verzamelaars die hun 
OpenKlassecollectie in 
een bolkopkader willen 
exposeren kunnen zich 
nu opgeven bij de Ne
derlondsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH) in Den Haag. 
Het goede nieuws is dat 
er voor de nieuwe kaders ^ 
op de NVPHshow geen "=̂  
toder/iuL/r verschuldigd — 
is. Een kans die met bei — 
de handen moet worden ^ 
aangegrepen; vandaar ^ 
dat we u oproepen om ^ 
snel contact op te nemen 2 
met de NVPH, Vv'etering ï 
kade 45, 2515 AL Den  ° ^ 
Haag. Schriftelijke aan QOI 
melding heeft de voor vQ I 
keur, maar u kunt even
tueel ook bellen (070
3473849) of faxen 
(0703222487) 

http://www.skn.nl


HIEDERLAniD 
ZORGEN VOOR OUDEREN: DRIE 
TOESLAGZEGELS EN EEN BLOKJE 

In het maartnummer be
perkte de berichtgeving 
over de Ouderen postze
gels (de vroegere Zomer

postzegels) zich tot tekst. 
We lieten toen weten dat 
u de afbeeldingen en ta
bellen nog even van ons 

tegoed moest houden 
Die belofte lossen we nu 
in: op deze pagina zijn 
de hoekblokken van de 
drie waarden afgebeeld, 
terwijl u nu ook de tabel
len van de velzegels en 
het blokje aantreft. 

Ouderenpostzegels 

Bijzondertieden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten van de 
kleuren en hoek met de 
denkbeeldige honzon 

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

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzi|de 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype/fabrikant 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
uraernummer P l l Post 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot en met 
Filateliebalie/Groningen 
Einde geldigheid 

80+40 cent 
Schoen 

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° 

10x10 
2 
zwart 
110/101 
980611 
9192 
21 april 1998 
9495 
L i l 11 R i l 11 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosf offset 
1 
lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c / Harnson 

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
7januan 1998 
2271 

onbekend 
13 juni 1998 
t/m 31 maart 1999 
onbepaald 

© 1998 Philatehe/R C Bakhuizen van den Bnnk 

80+40 cent 
Lijstie 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
1 120 45° 
2 120/15° 
3 120/60° 
4 120/75° 

10x10 
2 
zwart 
110/101 
980612 
9192 
21 apnl1998 
9495 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosf offset 
1 
lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c/Harnson 

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
12/13januan1998 
2271 

onbekend 
13 juni 1998 
Vm31 maart 1999 
onbepaald 

21041998 

80+40 cent 
Snoepje 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
1 120 45° 
2 120/15° 
3 120/60° 
4 120/75° 

10x10 
2 
zwart 
110/101 
980613 
9192 
21 apnl 1998 
9495 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosf offset 
1 
lllq 
45/455 
ja/ja 
nee/nee 
D2c/Harnson 

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
13januan 1998 
2271 

onbekend 
13 juni 1998 
t/m 31 maart 1999 
onbepaald 

SAMENSTELLING R.C. BAKHUIZEI 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

VAN DEN BRINK 

Ouderenzegels 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten van de kleuren 
en hoeken met de 
denkbeeldige honzon 

Algemene gegevens: 
Zegels per blokje 
Blokjes per drukvel 
Verkoopdatum 
Artikelnummer 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Urdernummer PI 1 Post 

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

©1998Philatelie/RC Bakhu 

21041998 

Blokje van zes zegels 
(3 X 2 X 80+40 cent) 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
O(nder) 

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

6 
16 (4 rijen van 4) 
17 apnl 1998 
980660 

Harnson & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<> 
lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson & Sons 

145 0x76 0 mm 
kamperforaat 
13V4l2% 
13 33 12 80 
24/16 
O/d/O/d 

ongeperforeerd 
6januan 1998 
2271 

onbekend 
13 juni 1998 
toten met31 maart 1999 
onbepaald 
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lEN OM TE SCOREN': P Ü POST GEEFT 
^ KNUDDEZEGELS UIT 

p 19 mei verschijnt 
eer een blokje met Hen 
jndige strippostzegels 
in 80 cent. Met de 
nissie loopt PTT Post 
)oruit op net Wereld
impioenschop Voetbal 
aanvulling op de ge
ivens die u in de tabel 
ndt kan nog het volgen
! voorden vermeld, 
p de linker, boven, 
ider en rechterrand 
aan tussen de blokken 

snijlijnen. In de vier hoe
ken zijn dat twee haaks 
op elkaar staande snij
lijntjes. Op de boven en 
onderrand zien we hal
verwege de blokken ver
ticale fiintjes en op de 
zijranden zijn halverwe
ge poskruizen en cirkels 
geplaatst. 
Er is één Brunnerbalk 
onderaan aangebracht. 
Onder de Brunnerbalk 
treffen we kopstaand de 

■ ' l ' lN ca it^ü^ltti ^M fLÎ NUppÊ ; 

/f^*^. 

woorden Cyan, Magen
ta, Zwarten Ceel aan, 
ze zijn in de bewuste 
kleuren gedrukt. 
Er zijn krabbels te zien 
ver links van blok 1 (Rob) 
ter hoogte van de zegels 
5/7 en een horizontale 
lijn ver rechts naast blok 
5 ter hoogte van zegel 6. 
Op de bovenrand van de 
blokjes zien we het ver
trouwde PTT Postlogo; 
daarnaast is de tekst ïïen 
om te scoren van FC 
Knudde geplaatst De 
handtekening van de te
kenaar van de FC Knud
destrip, Toon van Driel, 
is op de onderrand afge
drukt. 
Op het complete drukvel 
hebben de vijf blokken 
op de bovenste steeds 
drukvormnummers die 
worden voorafgegaan 
door een L, bij de onder
ste rij van vijf is dat een 
R. 
Op de ondervelrand van 
het drukvel zien we on
der elke kolom blokken 
een in zwart gedrukte 
tekst 77004 PTT Neder
land yoetbalvelletje 80 
cent', gevolgd door de 
woorden cyaan, magen
ta, yellow en black; deze 
woorden zijn in de cor
responderende kleuren 
gedrukt. 
Het modelvel verraadt 
het niet, maar uit de sto
diavellen blijkt dat de 
op het oog gewoon in 
zwart gedrukte  tekst is 
opgebouwd uit alle vier 
kleuren! 

FC Knuddezegel 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten van de kleuren 
en hoeken met de 
denkbeeldige honzon 

Algemene gegevens: 
Zegels per blokje 
Blokjes per drukvel 
VerKoopdatum 
Verkoopdatum naast 
Artikelnummer 
Artikelnummer naast 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers naast 

Papier en gom: 
Papiertabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Ordernummer PTT Post 

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

19051998 

Blokje van 10x80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
O(nder) 

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

10 
10(2 rijen van 5) 
19 mei 1998 
zegel 10 
980861 
zegel 8 
L1111 R1111 
zegel 3 

Harnson (De La Rue) 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<> 
lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson (De La Rue) 

40 5x26 mm 
kampertoraat 
13V4l2% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd 
18februan1998 
2723 

3 2 miljoen blokjes 
onbepaald 
onbepaald 
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EDERLANDSE 
RESTIGEBOEKJES? 

5 Engelse Royal Mail 
«ft een lange traditie 
in prachtig verzorgde 
jstzegelboekjes, waar
I de zegels eigenlijk 
aar bijzaak zijn. Soms 
Drdt de geschiedenis 
n roemruchte bedrij
n uit de doeken ge
lan (dat gebeurde bij
orbeeld in 1972 en 
'80 met porceleinfobri
int Wedgewood en in 
1997 met de BBC) en 
ms is de geschiedenis 
n een postzegelemissie 
! aanleiding. Een voor
leid van deze laatste 
tegorie is het op 10 
aart 1998 uitgegeven 
istzegelboekje gewijd 
in de W/'/d/ngzegefs 
n koningin Elizabeth II 
like postzegelboekjes 
issen uiteraard van 
len kant in een traditio
el postzegelalbum 
hte filatelistenvanda

len lossen dat op door 
zo'n Presf/geboekje te 
demonteren, zodat ze de 
losse 'panelen' met aan
hang en al in hun album 
kunnen krijgen. Ze doen 
dat omdat de aan deze 
productievorm verbon
den layout bijvoorbeeld 
als neveneffect had dat 
er een fosforbalkje te 
lang of te kort uitviel of 
dat net op een ongebrui
kelijke plek belandde. 
Gevolg: een apart num
mer in de Machinbijbel 
en dus een apart plekje 
in het album. Dat het 
complete boekje eigenlijk 
het enige relevante ver
zamelobject behoort te 
zijn komt bij vrijwel nie
mand op. 
In Nederland heeft de 
PTT zich nog niet tot 
deze praktnken laten 
verleiden Ónze nationa
le gloeilampenindustrie 
of 's lands luchthaven 
zouden toch best daar
voor in aanmerking kun
nen komen. Maar nee. 

zonder dat iemand het 
door had  ook PTTPost 
niet  kregen de verza
melaars van Nederland 
begin januari 1998 het 
allereerste Nederlandse 
Presf/'geboekje in huis! 
Een boekje, gewijd aan 
de prestaties van het Ne
derlandse postbedrijf 
nog wel. Als dat bedrijf 
over enige tijd naar de 
beurs gaat zullen de Ne
derlandse filatelisten ech
ter massaal datzelfde 
Presf/geboekje gaan de
monteren! Onze Engelse 
collega's zullen ons 
hoofdschuddend bekij
ken. Die denken waar
schijnlijk 'als wij ruim 
£ 7.50 (zo'n zevenen
twintig gulden) neertellen 
voor een boekje dan ha
len we het tenminste met 
beleid uit elkaar'. En 
waarschijnlijk is hun vol
gende gedachte' 'Neder
landers hebben kennelijk 
geen respect voor iets 
dat ze voor niets krij
gen'. 

NOGMAALS: DE ZEGEL VAN 25 CENT IN 
HET TYPE CROUWEL 

Het lijkt er op het eerste 
gezicht een beetje op dat 
PTT Post zijn klanten niet 
écht wil laten weten dat 
er nog zo iets bestaat als 
een zegel van 25 cent in 
het typeCrouwel. Toch 
weet men wel hoe han
dig zo'n zegeltje kan zijn 
bij het wegplakken van 
overtollige zegels, zoals 
de kortingzegels van 
55 cent. 

' nederland 
Niet voor niets worden 
ervan tijd tot tijd wel 
drukopdrachten voor 
deze handige kwartjes
zegel gegeven! 

De bewuste zegel (het 
artikelnummer is 
;00004) werd op 8 ja
nuari jl weer eens bijge
drukt De velvolgnum
mers op het vel dat ik on
der ogen kreeg luidden 
als volgt. 
13369/000002207 (links) 
13369/000002208 (rechts). 
Het modelvel werd op 
dezelfde dag nog voor 
accoord getekend. 
De drukrichting is 
R(echts) en de toepassing 
van scheerperforaat le
verde aan de gomzijde 
naar links omgeslagen 
papierrestjes op. De 
drukdatum staat op de 
loketvellen met de basis 
naar links. Er werd ge
drukt op fosforescent pa
pier van Harrison, HS3 
1630/7%, met doorzicht 
lllq en glansdiagonalen 
45 /45 . De papierrich
ting is liggend. 

Mn 
WW 



HONDERD JAAR KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND 
EN HONDERD JAAR RABOBANK IN NEDERLAND 

De twee herdenkingsze

gels  beide van 80 cent 
 die op 19 mei zullen 
verschijnen zijn gewijd 
aan twee eeuwfeesten: 
honderd jaar Koninklijke 
Nederlandse Hockey

bond (KNHBl en hon

derd jaar Rabobank in 
Nederland. 
In aanvulling op de tabel 
melden we nog de vol

gende technische bijzon

derheden. 
Paskruizen staan boven 
de zegel 1 en 10 van het 
bovenvel (=Rvel) en on

der zegels 91 en 100 
van het ondervel (=Lvel). 
Ver boven de zegels 8 /9 
van het Rvel zien we wat 
krabbels, die respectie

velijk in zwart (JOS, 
KNHBzegel) en donker

blauw [TvG, Rabobank

zegel) ziin gedrukt. 
Er staan Dij Deide waar

den verticale zwarte, re

spectievelijk donkerblau

we strepen ver onder de 
overeenkomstige zegels 
van het ondervel (=Lvel). 
De stadiavellen zijn ech

ter in beide gevallen 
voorzien van de aandui

ding ROB. 

Op de linkervelrand is 
één Brunnerbalk aange

bracht; deze balk is op 
de loketvellen niet meer 
te zien. Links van de 
Brunnerbalk, met de ba

sis naar rechts, zien we 
bij de KNHBzegel de 
woorden Cyan, 
Magenta. Zwart en Geel 
in de desbetreffende 
kleuren. Bij de Rabo

bankzegel treffen we 
diezelfde woorden aan, 
met uitzondering van 
Zwart daarvoor in de 
plaats zien we een open 
plek. Het opmerkelijke is 
dat de woorden Cyan, 
Magenta en Geel niet in 
de corresponderende 
kleuren zijn gedrukt! 
Cyan is in geel gedrukt, 
Magenta in donlcerblauw 
en Gee/in groen. 
Bij de KNHBzeqel zijn 
op de rechtervefrand, 
halverwege het drukvel, 
resten van zegeltekenin

gen te zien. 

In vergelijking met de FC 
Knuddezegefs ontbreekt 
bij deze twee herden

kingjszegels het duidelij

ke vlekkenpatroon. 

Eén grote familie;; wm 
N E D E R L A N D 

1 O O 
J A A R 
C O Ö P E R A T I E V E 

R A B O C E N T 
B A N K 
18 9 8  1 9 9 8 

80 

1 o o 
J A A R 
C O Ö P E R A T I E V E 

R A B O C E N T ; 
B A N K 
1 8 9 8  1 9 9 

8011 

1 100 jaar KNHB/Rabobank 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten van de 
kleuren en hoek met de 
denkbeeldige horizon 

Velrandbljzonderheden 
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 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Ordernummer PTT Post 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot en met 
Einde geldigheid 

80 cent 
Hockeybond 

JESP 
offset 
Roland Favorit 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.120 45° 
2.120/15° 
3.120/60° 
4.120/75° 

10x10 
2 
zwart 
110/101 
980800 
9192 
19 mei 1998 
9495 
L i l 11 R i l 11 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
tost. offset 
1 
lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harrison/ 
De La Rue 

36.0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 123/4 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperf. 
25 maart 1998 
2814 

8.0 miljoen 
1 juni 1999 
onbepaald 
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80 cent 
Rabobank 

JESP 
offset 
Roland Favori 
L(inks) 

1. donkerblauv 
2. groen 
3. geel 

l.n.v.t. 
2. n.v.t. 
3.120/45° 

10x10 
2 
donkerblauw 
110/101 
980900 
9192 
19 mei 1998 
9495 
L111 R111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
1 
lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harrison/ 
De La Rue 

36.0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 123/44 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperf. 
30 maart 199S 
2813 

8.0 miljoen 
1 juni 1999 
onbepaald 

nk 
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SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

U\NDIJSU\NDFINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 

Gratis prijslijst op aanvraag. B95o'AA'Dilren 
TeL 0313421889 (geen winkel) 

Faxnr 0313413295 
Email: pzhronh@glil.bart.nl PZH RON HERSCHEIT 

NIJNEECSE 
POSTZECELVEILING I.P.V. 

Onze 73ste veiling wordt gehouden op 
23 mei a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen 1998 
gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 

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

Woudenberg, Westervoort, Boxmeer, Zwolle, 
Rotterdam, Drachten 

Keizershof 17 ■ 6834 DG ARNHEM  tel. 0263210013 • fax 0263214110 

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

¥̂ÄN VLIET 
Wi j zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Dezs 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelpartij 
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koof 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste of 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonde 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

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

mailto:pzhronh@glil.bart.nl


LES HEEFT 
ZIJN OORSPRONG IN HET WATER." 

IET LEVEN KOMT UIT DE ZEE. DE OCEANEN VAN ONZE PLANEET ZIJN 
ELEMENTAIRE BETEKENIS VOOR DE MENSELIJKE BESCHAVING. 
DE KUSTEN OF IN DE ONMIDDELYKE NABIJHEID ERVAN WOONT 

E DERDE VAN DE WERELDBEVOLKING. ZONDER ZEE ZOU HET 
EN OP ONZE PLANEET NIET MOGELIJK ZIJN. DE VERENIGDE 
lES HEBBEN HET JAAR 1 9 9 8 AAN DE OCEAAN - ALS OOR-
ONG VAN HET LEVEN EN DE BESCHAVING - GEWIJD. HET 
:T ONS ERAAN HERINNEREN DAT NIET ALLEEN WIJ, MAAR 

TOEKOMSTIGE GENERATIES SCHONE, INTACTE WERELD 
EN NODIG HEBBEN OM TE KUNNEN OVERLEVEN. EN DAT IS 
; E N GEWAARBORGD, ALS WIJ ZO BEHOEDZAAM MOGELIJK MET DE 
>N VAN HET LEVEN - ONZE ZEEËN - OMGAAN. 

HET INTERNATIONALE JAAR VAN DE OCEAAN EN DE WAARDERING VAN DE 
BETEKENIS VAN HET ZEEMILIEU EN ZIJN RESSOURCEN IS AANLEIDING 

VOOR DE POSTADMINISTRATIE VAN DE VERENIGEDE NATIES DRIE 
KLEINE VELLEN MET ELK 12 HERDENKINGSPOSTZEGELS IN DRIE 

VALUTA CATS, CNF EN U S D ) UIT TE GEVEN DE AFBEELDINGEN 
OP DE ZEGELS ZIJN VAN DE KUNSTENAARS YUAN LEE (CHINA) , 

J O N E L L I S E N L A R R Y T A U G H E R ( B E I D E N U S A ) A F K O M S T I G . D E 

MOTIEVEN VERTOLKEN DE PERSOONLIJKE ZIENSWIJZE VAN DE 
K U N S T E N A A R S EN ZIJN GEEN GEDETAILLEERDE AFBEELDING VAN 

DE GROTE VERSCHEIDENHEID IN DE ZEE. INTEGENDEEL, ELK KLEIN 
VEL IS EEN KLEURRIJKE AFBEELDING VAN HET LEVEN IN DE ZEE EN 

EEN MARKANT TEKEN VOOR DE BESCHERMING VAN ONZE OCEANEN. 

• u p o n I Coupon invullen, uitknippen of copieren en inzenden aan UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10 

i A , stuur mij a u b serie{s) van drie kleme vellen met elk 12 herdenkingspostzegels voor de serie-prijs van Hfl 29,-

J A , stuur mij a u b serie(s) van 3 eerstedagenveloppen (FDC) met elk een klein vel voor de sene-pnjs van Hfl 33, 

AlU prijzen incl porto en verzending 
betaalbaar na ontvangst 

Klantnummer Adres Postcode/plaats Datum/handtekening PN 2198 



338 

HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
H00GEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM ^̂ ^ 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP Gff/IT/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 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,

2 3 8 

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 
IJSLAND 
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

BESTELPREMIE bij bestelling van tenminste 60

W A T E R M E R K Z O E K E R 
MoreleyBright INSTATECTOR van 69  voor 4 9 , 5 0 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

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,— 

B E S T E L P E R P O S T ! Komplee t 3 7 5 ,  4 4 5 , 

F D C 

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

KINDERVELLETJES 
jaar 

OOSTEUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
6 4 
7 4 
7 8 
9 0 
8 4 
8 1 
6 6 
9 1 
8 4 
7 8 

© 
54
61 
6 0 
7 3 
6 5 
6 6 
5 0 
7 3 

70/79 775,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 5 
5 5 
71 
6 9 
6 0 
7 8 
81 
8 3 
61 
6 3 

61 
4 4 
5 4 
5 7 
4 5 
5 9 
61 
61 
4 6 
4 8 

80/89 685, 525.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 
2 2 4 

9 1 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 

51 
2 2 4 

91 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfns 2115,

gestempeld 1790,

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

*♦ 
65
75

102
75
72

® 
35
32
55
54
49

217 195
82  47 
128
317
166

94
274
132

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

211 
132
2 0 5 
130
1 9 3 
149
2 8 5 
107
2 2 0 

3 9 

181 
102
149

9 9 
164
124
2 5 6 

9 2 
2 1 0 

3 2 

80/89 1625. 1375,

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,

gestempeld 2350,

POLEN RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
1 0 4 

8 5 
6 2 

213

® 
5 2 
3 8 
3 3 

179
198 164
52  23 
5 7 
5 2 
41 
41 

2 3 
2 2 
1 8 
1 7 

60/69 890. 549.

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

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

67
462
108
79
65
77
68

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28
46

17
25
24
30
35
18
15
12
19
79

70/79 519.-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

43
47
74
47
49
35
80
71 
64
42

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44

80/89 539.- 298.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

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

KOLLEKTIE 
1960 Vm 1996 
postfris 2260,

gestempeld 1335,

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

83
111 
88
99
71 
149
149
129
90

46
41 
61 
46
56
36
49
84
74
51 

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

141 
74
71 
81 
95
64
63
69

109
98

49
46
46
55
38
38
45
60
58

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

100
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 
8 9 

149

4 7 
3 5 
6 5 
5 0 
3 9 
8 9 

149

KOLLEKTIE 
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 

nummer postfris gestempeld 

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 
7 15 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 90 
9 50 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
6 75 
8 75 
10 — 
9 50 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS 385, GESTEMPELD 318,

P O S T Z E G E L M A P J E S 
Komplete jaargangen 

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

Aantal prijs 
9 
7 
9 
8 
9 
10 
10 
9 
9 
10 
14 
15 
15 
14 
16 

69,

52
58
42
48
52
59
48
47
53
83,
84,
100,
90,

94

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

1 6 4 s t u k s / 9 5 0 , 

AUTOMAATBOEKJEi 
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 
Ba 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8CF1C5 — 
9a 33 75 
9b 245
9cl 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 4 9 
9t) 3 0 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
l laF 34 — 
11bF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
16a 1150 

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

26a 5 7! 
27a 5 2; 
27b 6 

28 5 2; 
29 9 4C 
30 9 4C 
31 13 2; 
32 12 7' 
33a 5 2; 
33b 5 2; 
34a 5 2; 
35 145C 
36 112; 
37 30
38 13 2; 
39 112; 
40 112; 
41 112; 
42a 1 5 
43a 5 2; 
43b 5 2; 
43c 5 2; 
43d 5 
44a 6 
44b 6 

45 13 2; 
46 13 2; 
47a 5 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 e n 
K E R S T V E L L E T J E S 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

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

KOLLEKTIE 
10 s tuks 2 1 0 , 

A U T O M A A T S T R O K E ^ 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2s t 
3s t 

49 25 
22 25 

3 25 
7 50 

KOMPLEET 82 , 

2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 
V A T I C A A N postfris ISRAEL postfris/fulltat 

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 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 2 4 5 , 

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

57

46

11 
15

20

29

32

24

40

44

74

106

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

85
121 
133
129
123
171 
131
105
105
95
83
73

KOLLEKTIE postfris 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1825,

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
W i j l e v e r e n a l le n i e u w e u i t g i f t e n v a n d e 

l a n d e n e n m o t i e v e n d i e U v e r z a m e l t 
V r a a g i n l i c h t i n g e n 



KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 
I n c l u s i e f luchtpost en b lokken, echter zonder zegels uit blokken port , 
dienst etc Deze kunt u extra bestel len Natuurli jk leveren wij ook losse 
waarden en senes tegen dezel fde lage pri jzen. 
V r a a g o n z e pr i j s l i j s ten e n s p e c i a l e a a n b i e d i n g e n . 

« . 3 
M u i 

ii 
II ■■ 
; © 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986" 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
61/96 

L O 

t 0 
Cat 

1969 
1970 
59/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

■1/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
990 

11/90 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
'otaal 

OVERZEE 
111 z 

z —■ 
3
oc — 
m t— 
UI ^ 
z t NVPH 
• • 

3,
9 
7,
4,
5,

4,
5,
5,
7 
9 

56,

10
10,
49,
14,
16,

13,
47,
22,
41, 
49,

265,

56 
99 
8 0 

108,
79,

64,
79,
70,
94 
80 

795,

107,
99,
77,

109
75 

107

1665,

EC 
111 

O 

Yvert 

2 6 9 

1 2 7 

389, 

9 5 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

21 

3 8 

279, 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459 . 

8 5 

1 0 0 

8 5 

9 2 

7 6 

9 9 

1650,

U I 
S 
«X 

oc 

l U I 

u» 
U I 

o 

Zonnebloem 

14,
8,
5,
6,

11,
10,
7,
9,
8,

14,

89,

17,
13,
16,
15,

152,

82,
50,
41, 
38,
76,

490.

99,
105,
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108
109,

1145

122,
122,
180,
186
182
172,

2620,

1 
Yvert 

* • 

8 
6 3 
9 2 

21 

4 5 

11 

1 0 

245, 

13, 
9 , 

10, 
2 3 
3 0 
3 3 

360,

63,
38,
14 
10,
17,

39,
76,
94,
25,

211,

575,

283,
165,
146,
274
127,

213,
288,
103,
104,
336

1998,

311,
937,
323
371,
66,

57,
108,
554,
537
162

3375,

102,
134,
136,
118,
118
267,

6675,

lU 
» 

Yvert 

** 
2 2 0 

8 5 

295, 

1 3 3 

5 9 

1 6 

1 4 

1 6 

2 9 

2 5 

1 4 

1 9 

1 9 

335, 

4 3 

3 6 

6 3 

5 2 

4 9 

5 5 

4 8 

5 0 

5 3 

5 1 

495

6 3 

6 6 

7 8 

9 4 

1 2 5 

1 1 4 

1625,

EL 

oc 
u. 

Yvert 
• • 
108,
9 0 
5 6 

117,
40,

42,
26,
29,
47,
6 8 

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102

739,

139,
267,
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
1 6 1 

1915,

165
181,
218,
198,
195,
157,

4379,

u. 
O 
UI 
_ i 

Yvert 

** 

3 9 

2 0 

1 4 

3 6 

9 

3 6 

1 4 

2 4 

185, 

4 2 

3 5 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

6 5 

510, 

6 3 

1 0 8 

6 2 

1 1 7 

9 5 

1 1 6 

1230,

EUl 

U I 

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
3 2 
64 
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59 

90,
51,
48,
56,
6 1 

530,

89,
119,
62,
99,
92,

117,
65,
8 0 
77 

185,

975,

6 9 
88,
82,

117,
124
137,

3510,

cc 
U I 
o 

1 Yvert 

** 

4 5 
1 3 
3 2 
2 0 
1 9 
1 4 

139,

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

3 8 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

8 0 

865, 

IROPA 
o 
DC 
m 
E 
U I 
X 

—■ 
Yvert 
* * 
22,
11,
17,
18,
15,

12,
1 1 
16,
21, 
9,

145,

25,
20 
2 1 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,
31, 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46 

455,

4 5 
47,
46,
53,
65,
58,

1200,

a 

«t 
—1 
UI 
o 
U I 

Yvert 
• • 
20,
6 

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16
43 

419,

73,
45,
4 7 
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70,
95,
95,

112,
103

85,
71,

192,
162,
153

1125,

133
156
199,
189,
113,
139,

2850,

U I 
1— 
co 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20,
19,

165,

18,
18,
21 , 
24,
30,

29,
30,
28,
30,
36 

259,

35,
37,
38,
40,
41 , 

43,
43,
46,
45,
46,

405,

50,
52,
49,
62,
69
84

1175, 1 

VERENIGDE NATIES 

9^ 

Yvert 

* ♦ 
5 

8 

13 , 

8 

9 

6 

9 

1 0 

2 3 

1 0 

11 
1 3 

1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370, 

4 2 

3 1 

2 9 

2 1 

3 8 

2 2 

670, 

1 
Ui 
o 

Yvert 

** 
2 7 

2 7 , 

1 5 

1 6 

1 2 

1 2 

1 7 

2 1 

1 5 

1 4 

1 7 

1 4 

149,

11 

1 2 

1 5 

2 9 

2 0 

41 

3 0 

3 0 

2 3 

3 9 

245, 

4 3 

4 4 , 

4 7 

3 5 

4 8 

3 9 

660, 

1 
Yvert 

• * 

5 
1 7 

22 , 

1 0 

9 

1 7 

3 0 

2 7 

3 9 

2 7 

2 6 

2 0 

3 4 

235, 

4 9 

4 8 

3 5 

5 0 

3 6 

510, 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 6 4 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzeni 
rijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
/ i t te hIaHy 9P fin 7R  97  ?f i 

iwartf 5 bladz 39,50 38  37, !6,

1 — 
co 
U I 
1— 
o 
U I 
=ï Wichel 

• • 
27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

2 3 
2 5 
2 9 
3 2 
35,

38,
29,
38,
47,
31 , 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41, 
42,
50,
46,
56,

430,

5 3 
53 
65,
65,
89,
89,

350,

a 
« ï 
oc 
U I 
co 
1 — 

3 
I M 

Michel 
• • 

88,
31 , 
72,
19,
18,

18,
25,
20,
2 0 
19,

325,

23,
2 3 
31,
44,

158,

22,
50,
37,
32,
3 6 

445,

38,
46,
44,
52,
42,

52,
62,
4 9 
5 5 
55,

485,

48,
5 9 
66,
69,
99,
98,

1675,

JAARGANGEN, SERIES 

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

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 
♦ * ® 
23, 19,
11, 14,
12, 17,
36, 45,
9, 11,

57 25,
9, 11,

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

245, 210.

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

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

699, 43a

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

104, 58,

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

1159, 629,

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

3300, 2075,

BERLUN 
Michel 

** 
22, 44,
10, 10,

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

42, 42,
12, 14,
9, 11,

25, 26,
30, 26

179, 205.

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

23, 20,
68, 63,
65, 48,
61, 66,
44, 38,

519, 459,

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

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

995, 1195,

1675, 1825,

DDR 
Michel 

* * ® 
96, 96,

111, 209,
80 104

230, 200,
73, 49,

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

950. 950.

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

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

625, 565,

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

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

106 95,

945, 820,

2490,2300,

1 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 
19J 
19J 
19? 
195 
19J 

53 3 2 , 
54 4 6 , 
55 41 , 
56 4 3 , 
57 6 2 , 

1988 5 7 , 
1989 4 3 , 
1990 5 0 , 
1991 6 6 , 
1992 8 8 , 

1993 9 4 , 
1994 104, 
1995 9 1 , 
1996 1 1 1 , 
1997 106, 

1 KOMPLEET 1983 V m 1997 995 , 

1 Alle losse nummers vanaf nr. 1 zijn leverbaar 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

Prij 

NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RuiM UW RE: 
s op basis van frankeei 

ongeteld en/of onge 
ERLAND ƒ 0,65 p gulden 
3IË ƒ 3 50 p 100 Fr 
MKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
D ƒ 0 80 p Mark 

5TANTEN O P 
-waarde (zonder toeslag), 
sorteerd minus 5%. 

ENGELAND /1,85p£ 
VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA /0,60pgld 
ZWITSERL ƒ 0,85 p Franc 

1 Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

BES 

LEVI 

VER 
BET 

VOC 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT. 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

se/m 

CEPT 
* • 
6 1 1 -
1 6 5 -

1 7 -
1 8 -

3 0 4 -

1095,-

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

605,-
8 5 -

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

1475,-

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

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

7225,-

® 
9 6 -
8 0 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

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

459,-

6 0 -
2 6 5 -

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

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

1145,-
1 1 1 -
1 5 9 -
2 0 7 -
1 7 6 -
2 0 9 -
2 2 4 -
2 1 3 -
2 2 9 -
2 5 4 -
2 0 8 -

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

5450,-

MEELOPERSl 
** 
5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-

6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

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

248,-

1 5 -
2 3 -
3 2 -
1 4 -

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

405,-
4 0 -
4 8 -

114 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
1 0 5 -
9 6 -

885,-

3 2 0 -
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -
1 3 9 -

2500,-

® 
3 4 -

1 0 -
5 2 -
1 1 -

105,-
3 -
5 -

1 3 -
1 3 -
6 -
8 -

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

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

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

308,-

3 0 -
4 3 -
8 4 -
3 3 -
7 0 -
7 8 -
6 8 -

128 -
7 1 -
8 2 -

675,-
2 6 4 -
144 -
3 3 -
4 0 -

170 -
139 -

2025,-

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

** 
240 -

3 9 -
2 5 -

4 6 0 -
165-
9 6 -

165-
1250-
149-
3 9 -

575 -
3 5 0 -
240 -

1 8 -
165-
4 5 -

9 -
1 3 -

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

9 -

& 
6 3 -
3 8 -
1 9 -

445 -
129-
7 9 -
6 0 -

1250-
2 2 -
3 6 -
1 1 -

195-
3 3 -
1 0 -

110-
6 -
8 -
8 -

1 8 -
3 5 -
5 5 -
3 -

4 5 -
9 -

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

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

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

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

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
KUl 1 BETALING: Bij vooaiitbetaling altijd 2% korting bij de bestelling girobetaalkaart of 

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

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

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 

i*. 



VUFIANDENIENIOONSIEIUNG 
IN DONAUESCHINGEN 
Donanstad M 5 in 98 gastunj onderdak 

Het belooft iets bijzonders te worden: de 5-

landententoonstelling 5 'm 98 die deze maand in de Duitse 

stad Donaueschingen zal worden gehouden. Vandaar dat dit 

nummer van 'Philatelie' in het teken staat van deze (wat de 

Duitsers noemen) Multilaterale. Hieronder vindt u informatie 

over de aard, opzet en inhoud van 5 In 98. 

SPFXIALE BIJDRAG 

/ / ^ 

DOlNAl ESCHINGFI 

SPECIALE STEMPELS 
Tijdens 5 in 98 in Donaueschingen zullen de volgende stempels in ge
bruik zijn: 

2\ mei: Tag der 
Schweiz 

22 mei: Tag der 
Niederlande 

22 mei: 111 Jahre 
Sauschwänzübahn 

DONAUESCHINGEN H 
H MUUILATERAIE $ 
BflIEFMARKENAUSSTELLUNG 

5 in '98 I g «AMC 1 

21-51998 

23 mei: TagdesFür-
stentum Liechtenstein 

24 mei: Tag der Repu 
blik Österreich 

21-24 mei: tentoon-
stellingsstempel 

Wordt 5 in 98 in filatelistisch 
opzicht een interessante expo
sitie? Aan het aantal tentoon-
stellingskaders zal het in ieder 
geval niet liggen: dat zijn er 
ruim elfhonderd. Samen bie
den ze plaats aan meer dan 
tweehonderd verzamelingen 
die door deelnemers uit Duits
land, Oostenrijk, Zwitserland, 
Liechtenstein en Nederland 
zijn ingezonden. 
Het ruime assortiment aan Be-
lege (geïllustreerde postwaar-

destukken, postkaarten en 
stempels) is in vergelijking 
daarmee misschien wat min
der belangrijk, maar zo'n pak
ket zal voor veel verzamelaars 
toch een reden zijn om de reis 
naar Donaueschingen te aan
vaarden. En anders zijn het de 
stands van handelaren en post-
administraties die het in 
Duitsland doorgaans vrij 
kooplustige publiek wel zullen 
weten te trekken. 
Vlak tenslotte ook de toeristi-

MuHilataral« BH«fniai1(«nausst«llung 

5 in ' 98 L« DonauatcNngen 
2 1 . bis 24. Ma) 1998 

Muttilatemifi Bnefmarkenaussteltung ^ 

^*. 5 in '98 4i?., 
RanQ 1 mn Juyend)(lo$se 

Donaueschingen 

iiMtaiiiwim I 
VB>*ntMIMr Owri OMÈChV PnlIMMMn C V f 

ilDi^"^¥i ° 

IJMBIj 

De twee bijzondere postwaardestukken die ter gelegenheid van 5 in 98 in Donau-
eschingen zullen worden uitgegeven 

De hoofdingang van Donouhal A in Donaueschingen; u nnag er van uitgaan dat de be
langstelling voor 5 in 98 van 21 tot en met 24 mei groter zal zijn dan op deze foto 

sehe attractiviteit van Donau-
eschingen en zijn omgeving 
niet uit - wie behalve van post
zegels ook van de natuur 
houdt zal zich aan meer kun
nen laven dan aan filatelie al
leen. 

GROTE BELANGSTELLING 
De organisatoren van 5 in 98 
hadden het niet gemakkelijk. 
De belangstelling voor de ten
toonstelling was zó groot -
366 verzamelaars vroegen 
2258 kaders aan - dat een aan
tal potentiële inzenders moest 
worden teleurgesteld. Voor
rang werd gegeven aan die 
Duitse inzenders die op een 
tentoonstelling in Rang 1 
goud hadden behaald; deel
name aan 5 in 98 stelt deze 
verzamelaars in staat zich te 
kwalificeren voor de interna
tionale tentoonstelling 
IBRA 99, die volgend jaar in 
Neurenberg wordt gehouden. 
Verder werd (met uitzonde
ring van de literatuurklasse) 
afgesproken dat elke toegela
ten inzender maar één collec

tie mag tentoonstellen 
daarvoor ten hoogste zeve 
kaders toegewezen krijgt. H 
resultaat is nu dat de ongeve< 
1.150 kaders zullen worde 
gevuld met 213 topverzam 
lingen. 

STUKKEN EN STEMPELS 
Zoals gezegd: het aantal heri 
neringsstukken (de zog 
noemde Belege) is aanzienlij 
Zo worden er twee postwaï 
destukken met ingedrukt 
gelbeeld uitgegeven en zijn 
vijf Postkarten (briefkaarU 
zonder zegelindruk) 
5 in 98 verkrijgbaar. De poi 

OPENINGSTIJDEN 
5\H'n 
De tentoonstelling 5 in 9, 
wordt gehouden in de Donau 
hallen A en B in Donaueschin 
gen. De expositie is op donder 
dag 21, vrijdag 22 en zaterdai 
23 mei geopend van 9 tot 1 
uur. Op de sluiüngsdag, zon 
dag 24 mei, gaan de deurei 
een uur eerder dicht. 



all'sches Haus schitterende trapgevel. , 

aardestukken zijn gewijd aan 
e tentoonstelling en aan het 
it dat het luchtruim boven 
onaueschingen ooit door 
n Zeppehnluflschiff werd 

oorkruist. De postkaarten 
jn opgedragen aan het 111-
rig bestaan van een histo-
sch spoorlijntje, de Sau-
hwanzlebahn Blumberg èn aan 
; 'dagen' die speciaal gewijd 
illen zijn aan de deelnemen

de landen buiten 
Duitsland: Zwitser
land (21 mei), Ne
derland (22 mei), 
Liechtenstein (23 
mei) en Oostenrijk 
(24 mei). Dat is niet 
alles: er zullen tij
dens 5 m 98 ook nog 
eens zes bijzondere 
Duitse stempels in 
gebruik zijn (zie ka
der) plus de stem
pels die de diverse fi-
latelistische diensten 
in Donaueschingen 
zullen hanteren. 

HANDELAREN EN PH'S 
Handelaren en post-
administraties zijn 
ook maar al te graag 
in de Zuidduitse ten
toonstellingsstad van 

de partij. Zo zullen zestien 
stands worden ingericht door 
postzegelhandelaren, twee 
door uitgevers van postzegel-
bladen en is er één verkoop
stand waarin het vooral om 
(de verkoop van) postzegelal
bums gaat. 
Wat de postadministraties be
treft: uiteraard zijn de filatelis-
tische diensten van de vijf 
deelnemende landen (Duits

land, Oostenrijk, Zwitserland, 
Nederland en Liechtenstein) 
present, maar bovendien is 
ook de Weense postadmini-
stratie van de Verenigde Na
ties vertegenwoordigd. 

DE STAD DONAUESCHINGEN 
Donaueschingen is vooral be
kend als de plaats waar de Do
nau ontspringt. De Donauquel-
le in het slotpark van het Für
stenhaus wordt jaarlijks door 

duizenden toeristen 
uit binnen- en bui
tenland bezocht. Do-
naueschingen ligt 
aan de rand van het 
Zwarte Woud en is 
een stad van waar het 
naar het Meer van 
Konstanz, de Elzas, 
de Alpen en Schaff
hausen niet zo ver is. 
De stad heeft talrijke 
bez ienswaard ighe 
den, waaronder ge
bouwen in Jugendstil, 
het Mall'sches Hans, 
de Hansele-Brunnen 
en het schitterende 
Fürstlich Fürstenbergi-
schen Schlosspark met 
zijn indrukwekkende 
kunstcollectie. 

De Hansele Brunnen 
Fasnacht 

symbool van de traditionele 

Doiiauliulle B Donnuhalle A 

Eingang Halle B 

Eingang Halle A 

tegrond van de Donauhallen A (rechts) en B In hal B is de stand van Deutsche Post A G , de overige postadministraties 2i|n te vinden in de foyer van hal A De handelaren-
ids staan strategisch ingeklemd tussen de hallen A en B 



Postz^lveiling 
Wiggers de Wies »v 
6. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 157e veiling 
wordt gehouden op 

4 en 5 juni 1998. 

Een catalogus met het zeer 
interessante aanbod sturen wij u 

gaarne toe. 

Wilt u ook gebruik maken van onze 
goede verkoopmogelijkheden ? 

Inzenden voor de veiling van 
1 t/m 3 oktober 

is mogelijk tot ca. half augustus. 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



EURO OVER TWEEËNEENHALF JAAR 
P NEDERIANDSE POSTZEGELS 

igßMigvefUaarde^egßls kunnen worden mgmsseJd tegm nieuwe 
TT Post heeft op 4 mei, onmiddellijk na het besluit van elf Europese regeringsleiders om de 

uro per 1 januari 2002 in te voeren, laten weten hoe en wanneer er met de nieuwe 

luntsoort aan de slag zal worden gegaan. Nederlandse 'Europostzegels' zullen uiterlijk op 

iezelfde eerste januari 2002 een feit zijn. Vanaf die datum  misschien zelfs nog enkele 

/eken vroeger  zullen Nederlandse postzegels een waardeaanduiding in Euro's dragen. 

)e nieuwe Europese munt, de 
uro, zal in feite al met in
ang van 1 januari 1999 ge
ruikt worden. Het gaat dan 
Heen nog maar om het giraal 
n bancair geldverkeer, 
as op 1 januari 2002 komen 
uromunten en eurobiljetten 

omloop. Het 'oude geld' 
lag dan nog zes maanden 
orden gebruikt, tot 1 juli 
002; daarna worden de Ne
erlandse munten en bankbil
;tten ongeldig. 
TT Post heeft besloten dat 
inaf 1 januari 2002 ook de 

posttarieven in Euro's zullen 
worden uitgedrukt en bere
kend. Dat betekent dat er van
af dat moment (en wellicht 
nog iets eerder) ook postze
gels en postwaardestukken 
(briefkaarten, pnontyhlsiden 
etc.) beschikbaar zullen moe
ten zijn. Voor de andere post
waarden, zoals de pakketze
gels en de kantenklare enve
loppen voor aangetekende 
zendingen, heeft de invoering 
van de Euro geen uiterlijke ge
volgen; op die producten 
wordt immers geen waarde 

vermeld. Wel zal PTT Post 
ook voor deze postwaarden 
met ingang van 1 januari 2002 
verkoopprijzen in Euro's gaan 
vermelden. 
Nederlandse postzegels met 
een waardeaanduiding in Eu
ro's zullen overigens geen gel
digheid hebben in de tien an
dere landen die de Euro als 
hun nieuwe munt hebben 
aanvaard. De postadministra
ties van die elf Eurolanden 
blijven namelijk ook na 1 ja
nuari 2002 hun tarieven zelf
standig vaststellen. Het plak

ken van een relatief goedkope 
Nederlandse Eurozegel op 
poststuk dat uit een uit een 
ander, relatief duur Euroland 
moet worden verzonden, is 
dus niet mogelijk. 
Wel is het gedurende korte 
tijd toegestaan  om precies te 
zijn van 1 januari 2002 tot en 
met 30 juni 2002  om 'ge
mengde frankeringen' samen 
te stellen. In die zes maanden 
kunnen er poststukken wor
den verzonden die ofwel uit
sluitend met zegels in centen 
en guldens, ofwel uitsluitend 
met zegels in Euro's, ofwel 
met een combinatie van die 
twee zijn gefrankeerd. 
Op 1 juli 2002 worden alle Ne
derlandse zegels met een 
waardeaanduiding in centen 
of guldens ongeldig. Gelukkig 
kunnen deze oude zegels wor
den omgewisseld, maar dan 
wel gedurende een beperkte 
periode en uitsluitend tegen 
zegels met waarden in Euro's. 

EGEN VRAGEN OVER DE INVOERING VAN DE EURO 
P NEDERLANDSE POSTZEGELS 

'^at is de Euro? 
e Euro is de munteenheid 
in de Europese Monetaire 
nie. De Euro wordt op 1 ja
uari 1999 ingevoerd als wet
g betaalmiddel in het girale 
1 bancaire verkeer. 

^elke landen doen mee aan de 
uropese Monetair Unie? 
e volgende elf landen doen 
lee met de EMU: België, 
uitsland, Finland, Frankrijk, 
rland, Italië, Luxemburg, 
ederland, Oostenrijk, Portu
il en Spanje. Deze landen 
ijgen dus te zijner tijd zegels 
et een waardeaanduiding 
Euro's. 

'at is de waarde van de Euro? 
■n Euro is op dit moment 
igeveer f 2.20 waard. Een 
ilden is ongeveer 45 euro
mt waard. De het meest ge
nikte postzegel van Neder
nd, die van 80 cent, zou in 
iro's uitgedrukt dus onge
er 0.36 Euro kosten. Wat de 
;rkelijke Eurowaarde van 
:n Nederlandse briefpostze
:1 zal worden is op dit mo
ent nog niet bekend. 

Wanneer gaat PTT Post over op 
de Euro? 
Klanten van PTT Post die gi
raal betalen (per bank of giro) 
kunnen  als ze dat willen  al 
vanaf 1 januari 1999 fakturen 
in Euro's krijgen. Ze mogen 
ook in Euro's betalen. 
Op 1 januari 2002 komen er 
Euromunten en Eurobiljet
ten. Vanaf dat moment gaat 
PTT Post over op tarieven (en 
postwaarden) die in Euro's 
worden uitgedrukt. 

Wanneer kunnen we postzegels 
met een waarde in Euro 's kopen ? 
In ieder geval vanaf I januari 
2002. Maar wellicht wordt het 
nog wat eerder: 1 december of 
1 november 2001 zou ook 
kunnen. PTT Post zal in ieder 
geval tijdig laten weten vanaf 
welk moment Nederlandse 
Eurozegels verkrijgbaar zijn, 

Hoe gaat de ontwisseling van 
oude zegels straks in zijn werk? 
Tussen 1 juli 2002 en 31 de
cember 2Ö02 kunt u uw oude, 
door deze maatregel ongeldig 
geworden postzegels met een 
waardeaanduiding in guldens 

en centen op het postkantoor 
omwisselen tegen nieuwe ze
gels met een waardeaandui
ding in Euro's. Omwisseling 
van 'oude' postzegels tegen 
contant geld is niet mogelijk. 

Welke postzegels komen in aan
merking om tegen nieuwe te wor
den omgewisseld? 
Zoals gezegd: het moet om 
geldige Nederlandse postze
gels gaan. Dit betekent dat 
ook de zegels uit de langlo
pende reeks Juliana Regina en 
de cijferzegels (typeCrouwel) 
mogen worden omgewisseld. 

Mogen de oude zegels in een on
beperkte hoeveelheid worden om
gewisseld tegen nieuwe? 
In het kader van de voorschrif
ten die gelden voor bijzonde
re geldtransacties is een maxi
mum bedrag vastgesteld. Of 
dit ook voor de postzegels gaat 
gelden is op dit moment nog 
niet bekend. 

Worden postzegelverzamelingen 
minder waard door de invoering 
van de Euro? 
Wie het weet mag het zeggen. 
Waarschijnlijk niet; zie de uit
komsten van een onderzoek 
dat PTT Post onlangs heeft 
gehouden (hiernaast). 

VERZAMELAARS 
REAGEREN POSITIEF 

Zal de invoering van de Euro 
in 2002 in combinatie met het 
ongeldig verklaren van de ze
gels met oude waardeaandui
ding gevolgen hebben voor de 
wijze waarop mensen Neder
landse postzegels verzamelen? 
Dat is niet waarschijnlijk, zo 
blijkt uit een telefonische en
quête van PTT Post onder 
3.000 Nederlanders, onder 
wie 452 bezitters van een post
zegelverzameling. Deze laatste 
groep bestond voor ca 90% 
uit gewone verzamelaars en 
voor bijna 10% uit actieve of 
passieve filatelisten. 
Ruim 30% van de ondervraag
de bezitters van een verzame
ling vindt dat het verzamelen 
van de 'oude' postzegels door 
de invoering van de Euro inte
ressanter wordt; ruim 60% 
verwacht geen verandering. 
Eenvijfde van de geënquêteer
den denkt dat de oude zegels 
na 2002 dezelfde verzamel
waarde zullen behouden; 
maar liefst tweederde denkt 
dat de zegels méér verzamel
waarde zullen krijgen. Slechts 
6% houdt het erop dat de ver
zamelwaarde zal dalen. 
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POSIWAARDESIUKKEN VAN 
OUD-DUiïSE STATEN 
UMndingmvebp bM vangroot klang 
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Toen In Engeland de Penny Post werd ingevoerd werd van de 

postwaardestukken (de imulready's) meer verwacht dan van 

de postzegels - ten onrechte. In Duitsland speelden de 

enveloppen met waarde-indruk echter een veel belangrijkere 

rol, zoals uit de nu volgende bijdrage blijkt. 
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Tot aan het eind van de acht
tiende eeuw was de postdienst 
in Duitsland in handen van 
Thurn en Taxis, het bekende 
familiebedrijf dat in een groot 
deel van Europa eeuwenlang 
het postvervoer verzorgde. Dit 
bedrijf was bijzonder winstge
vend en machtig, maar toen 
na de Franse Revolutie de 
Fransen de Nederlanden bin
nenvielen, de oorlog aan En
geland verklaarden en de 
Duitse Rijnstreek bezetten, 
werd die macht ernstig ver
zwakt. Thurn en Taxis werd 
uit de genoemde gebieden ge
weerd en het leek erop dat de 
afbraak van het rijk van Thurn 
en Taxis was begonnen. 
In 1806 deed de Duitse keizer 
afstand en werd de Rijnbond 
opgericht. Elk van de deelne
mende staten kon nu zijn ei
gen landspost beginnen en 
dat deed men ook: opnieuw 
een klap voor Thurn en Taxis. 
Toen de kansen voor Napole
on begonnen te keren, deed 
Thurn en Taxis nog een ver
woede poging om het verlo
ren gebied weer terug te win
nen. In België en de gebieden 
ten Westen van de Rijn werd 
Thurn en Taxis weer de eige
naar van de postdienst, maar 
dat duurde niet lang. De Fran
sen organiseerden hun post
vervoer weer zelf, gevolgd 
door de Nederlanders onder 
leiding van koning Willem I. 
Op het Congres van Wenen 
kwamen de organisatie en de 
tarieven ter sprake, maar men 
kon het niet eens worden en 
daarom handhaafde men de 
de toestand van 1803, in welk 
jaar een verdrag was gesloten 
over de betreffende zaken tus
sen Pruisen, Frankrijk en 
Thurn en Taxis. 

Op dat Weense Congres werd 
een groot deel van Europa 
staatkundig door elkaar ge
husseld, met als één van de ge
volgen dat in 1815 op het 
Duitse grondgebied een sta
tenbond werd gevormd van 
vijfendertig monarchieën en 
vier vrije steden. Een aantal 
van die staten bezat sinds 1806 
een eigen postdienst, terwijl 
andere het postvervoer uitbe
steedden aan Thurn en Taxis. 
Op dat moment leek het erop 
dat de post en alles wat ermee 
samenhing goed geregeld was. 
Maar we zullen zien dat de 
post - nadat er eeuwenlang 
niets wezenlijks veranderd was 
in het patroon van het ontvan
gen, verzenden en afleveren 
van hoofdzakelijk brieven - in 
een nieuwe ontwikkelingsfase 
terecht kwam. 

POSTWAARDESTUKKEN EERDER 
DAN POSTZEGELS 
In navolging van het Verenigd 
Koninkrijk werden in 1849 in 
Beieren (Bayern) voor het eerst 
postzegels uitgegeven. Dat was 
- net als elders - een revolutio
naire daad. Tot dan toe was ge
bruikelijk geweest dat het port 
voor een brief door de ontvan
ger betaald werd, maar voor
taan kon het port - door het 
plakken van postzegels - voor
af worden voldaan. Toch was 
Beieren niet de eerste staat die 
met postale veranderingen be
gon: Brunswijk had in 1844 al 
een begin gemaakt met de uit
gifte van een voorgefrankeer
de envelop voor het stadsver
keer, acht jaar voordat daar de 
eerste postzegels het licht za
gen. 
In de periode tot aan 1871 
werd in de afzonderlijke Duit
se staten een groot aantal 

postwaardestukken - meest 
enveloppen - uitgegeven. Het 
verzamelen van al deze post
waardestukken is een enorm 
(en kostbaar!) karwei; wat 
volgt: keizerrijk, Weimarrepu-
bliek, het Derde Rijk, de be
zettingszones, de Bondsrepu
bliek, Berlijn, de Duitse De
mocratische Republiek en als 
laatste het herenigde Duits
land is trouwens ook niet mis. 
Gezien de grote hoeveelheid 
is het ondoenlijk om alle Duit
se postwaardestukken in het 
raam van dit artikel te bespre
ken. Daarom beperken we 
ons tot enkele saillante details 
van de Oud-Duitse staten tot 
1871. In dat jaar werd het 
Duitse Rijk gesticht. 

ENVELOPPEN 
De lange rij van uitgiften van 
voorgefrankeerde stukken 

werd - zoals al is aangegeven 
in 1844 geopend door Brun! 
wijk. Maar waarom werdei 
juist enveloppen het eerst al 
postwaardestuk gebruikt? Or 
dat te weten te komen moetei 
we naar Engeland oversteker 
want daar ligt de bakermc 
van de envelop (ook wel al 
briefomslag of couvert bet 
teld). 
Al in 1830 vond de Engelse f; 

Het aanbrengen van de gom op 
de sluitklep van de Duitse enve
loppen gebeurde op twee ma
nieren: handmatig (met een 
kwastje) en machinaal. Het ver
schil tussen beide methoden is 
goed te zien, want de afmetin
gen van de beide handelingen 
verschillen Op afieeldmg 1 zijn 
de twee bovenste sluitkleppen 
met de hand gegomd en de 
drie onderste machinaal 

1 Het verschil tussen gepenseelde gom en gom die machinaal werd aangebracht is 
duideli|k zichtbaar 



In de Duitse staten bestond destijds geen uniforme munt en dat was 
uileraard wel lastig. De meest gangbare munteenheden waren: 

Baden 
Beieren 
Brun.swijk 
Bremen 
Hamburg 
Hannover 

Lübeck 
Mecklenburg 
Norddeutscher Postbezirk 
Oldenburg 
Pruisen 
Saksen 
Thurn en Taxis Noord 
Thurn en Taxis Zuid 
Württemberg 

1 Gulden = 60 Kreuzer 
1 Gulden = 60 Kreuzer 
1 Thaler = 24 Gutengroschen 
1 Thaler = 72 Grote 
1 H.Mark = 16 Schillinge 
1 Thaler = 24 Gutengroschen 

= 12 Pfennig 
1 Mark =16 Schillinge 
1 Thaler = 48 Schillinge 
1 Thaler = 30 Silbergroschen 
1 Thaler = 30 Groschen 
1 Thaler = 30 Silbergroschen 
1 Thaler = 30 Neugroschen 
1 Thaler = 30 Silbergroschen 
1 Gulden = 60 Kreuzer 
1 Gulden = 60 Kreuzer 

rikant Brewer het couvert 
it, maar het duurde nog tot 
839 voordat het tot bedrijfs-
latige fabricage kwam. Toen 
erd een inmiddels verbeter-
e vorm van het couvert (met 
uitklep) in productie geno-
len. Engeland had de pri-
leur en kwam, tegelijk met 
e uitgifte in 1840 van de Pen-
y Black, met twee voorgefran-
eerde enveloppen en twee 
ostbladen op de markt. 

an deze enveloppen en de 
ostbladen - die bekend ge-
orden zijn als Mulready's, ge-
oemd naar de ontwerper en 
anstenaar William Mulready 
1786-1863) -verwachtte men 
at ze het zwaartepunt van de 
ervorming van het poststel-
:1 zouden vormen. De even-
;ns uitgegeven postzegels 
)uden, zo dacht men, uitslui-
nd dienen voor bijfranke-
ng. Dit bleek achteraf een 
ote misvatting. 

Toch kan gezegd worden dat 
de uitgifte van enveloppen en 
postbladen in zekere zin het 
startsein betekende van het 
streven van de postdienst naar 
standaardisatie. Vóór die djd 
was er helemaal niets geregeld 
met betrekking tot de afme
tingen van poststukken. Men
sen die brieven verzamelen uit 
de tijd voordat de envelop was 
uitgevonden, weten uit erva
ring dat men allerlei formaten 
brieven kan tegenkomen, 
soms zelfs uitermate kleine. 
Daarom was het streven van 
de post zo gek nog niet. We 
kunnen ons voorstellen dat 
men de introductie van de 
(voorgefrankeerde) envelop 
in die tijd beschouwde als een 
bijzonder grote vooruitgang. 
De eerste enveloppen in 1844 
waren alleen bestemd voor lo
kaal gebruik in Brunswijk. 
Twaalf enveloppen, voorzien 
van een waarde-opdruk van 
3 Pfennig met een handstem-

pel, kon men bij de postdienst 
kopen voor 36 Pfennig, ofte
wel 3 Groschen. Tegen dezelf
de prijs - 3 Groschen - kon 
men zelf twaalf enveloppen 
aanbieden om deze van een 
stempelafdruk te laten voor
zien. De particulier bedrukte 
envelop had daarmee zijn in
trede gedaan. 

GOMMERING 
Voor het gebruik van envelop
pen voor het gehele hertog
dom Brunswijk was een nieu
we uitgifte nodig. Die kwam er 
in 1855. Er werden drie soor
ten enveloppen uitgegeven, 
omdat in het hertogdom - zo
als te doen gebruikelijk - af-
standsport berekend werd. De 
drie enveloppen waren voor
zien van een waarde-indruk 
van respectievelijk 1, 2 en 3 
Silbergroschen en met als bij
zonderheid een gegomde 
strook op de sluitklep. In 1844 
was dit nog niet het geval, 
maar in 1855 was de techniek 
inmiddels zover voortgeschre
den dat gommering mogelijk 

Nu, bijna anderhalve eeuw la
ter, maken we nog steeds ge
bruik van de envelop zoals die 
toentertijd ontwikkeld werd: 
een rechthoekige papieren 
omslag met een sluitklep die 
dichtgeplakt kan worden. 
Toegegeven: zelfklevende en
veloppen, vensterenveloppen, 
enveloppen van kunststof met 
luchtkussentjes en dergelijke 
hebben hun intrede gedaan, 
de sortering is vergroot en het 
gebruik nog meer geïntensi
veerd, maar de envelop is niet 
wezenlijk veranderd. 
Andere staten volgden het 
voorbeeld van Brunswijk en 
dat leidde tot een bonte ver
scheidenheid. Ook Thurn en 
Taxis kwam in 1847 met de 
uitgifte van drie briefomsla

gen voor de stadspost van 
IJlm, Stuttgart, Heilbronn, 
Ludwigsburg en Reutlingen. 
Deze enveloppen hadden een 
afdruk van een omkaderd 
stempel met het Inschrift 

Frankirter 
Stadt-Brief 

die een waarde vertegenwoor
digde van anderhalve Kreu
zer. 
Een aantal jaren later, in 
1861, bracht Thurn en Taxis 
twee series van vier envelop
pen op de markt. Het werkge
bied van de firma was in de 
loop der jaren nogal versplin
terd geraakt en daarom werd 
het gebied in twee delen ge
splitst: het noordelijke en het 
zuidelijke deel van Duitsland. 
De enveloppen kregen waar
de-indrukken van de in die 
delen gangbare munteen
heid. Voor de serie voor het 
noordelijke gebied waren dat 
zegelindrukken van '/a, 1, 2 
en 3 Silbergroschen (aföeel-
ding 2) en voor de serie voor 
het zuidelijk gebied ging het 
om indrukken van 2, 3, 6 en 9 
Kreuzer. 

In Hannover kregen de enve
loppen een handstempel 

BESTELLGELD FREI 

en andere staten vermeldden 
op de keerzijde de prijsaan
duiding: 3 ggr. das Dutzend. 
Dat betekende dat twaalf en
veloppen met een handstem-
pelopdruk van 3 Pfennig te 
koop waren voor 36 Pfennig. 
Dit bedrag was gelijk aan drie 
Gutengroschen. 

In Baden, Thurn en Taxis, 
Hannover {afbeelding 3), Ol
denburg (afbeelding 4) en an
dere staten werd boven de 
waarde-indruk in tweeregelige 
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znvelop van Thurn en Taxis met een waarde van 1 Silbergroschen (in reliëfdruk) uit 
61 met de tweeregelige en vele malen herhaalde tekst E\N SILBERGROSCHEN 
ST-COUVERT 

3. Envelop, uitgegeven door het koninkrijk Hannover met in de ovate waarde-indruk 
van 1 Groschen een afbeelding van de kop van koning George V. Deze envelop is ver
zonden van Leer naar Sögel op 12-10; helaas is onbekend in welk jaar {in het stempel 
was nog geen jaartal opgenomen) 



4. Envelop, in 1862 uitgegeven door de postdienst von het groothertogdom Oldenburg 
met een waarde-indruk von Drei Groschen 

tekst gedrukt, die over de 
adreszijde en de keerzijde liep 
en verschillende malen werd 
herhaald. Een van de teksten 
was bijvoorbeeld 

EIN GROSCHEN 
POST-COUVERT 

Deze tekst, waarin verschillen
de geldbedragen genoemd 
werden, gaf aan voor welk ray
on de envelop te gebruiken 
was. 

Ten langen leste ging vrijwel 
elke staat die over een eigen 
postdienst beschikte, over tot 
het uitgeven van postwaarde-
stukken. De staten zonder ei
gen postdienst lieten dit over 
aan de firma Thurn en Taxis. 

Deze postgigant had echter in 
de loop van de jaren de af
gunst van de bewindvoerders 
van de staten opgeroepen en 
de achteruitgang van Thurn 
en Taxis als postale multina
tional ging snel. In 1867 gin
gen alle postbezittingen en 
ook de laatste postdiensten 
over in Pruisische handen. 
Het Huis Thurn en Taxis be
staat nog steeds en heeft naar 
schatting bezitttingen ter 
waarde van ongeveer 5 miljard 
Duitse Mark. De jonge vorstin 
Gloria von Thurn und Taxis 
beheert dat kapitaal in de resi
dentie van de familie, die in 
Regensburg is gevestigd. Haar 
voornaamste taak is het fami
lievermogen veilig te stellen 
voor haar minderjarige zoon 
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Albert. Zij wordt daarbij bijge
staan door de voormalige pre
sident van de Duitse Bank, 
Karl Otto Pohl. 

POSTWISSELS 
De ontwikkeling van de post-
waardestukken ging door. In 
1865 werd weer een stap voor
waarts gezet en begonnen 
Brunswijk en Hannover met 
het uitgeven van postwissels. 
Württemberg deed hetzelfde, 
maar dan op een speciale ma
nier. De postwissel werd ge
maakt in de vorm van een en
velop. Dat maakte het moge
lijk om eventuele mededelin
gen over de betaling op een 
discrete manier te verzenden 
(afbeelding 5). 

OPRUIMINGSUITGIFTE 
In 1866 viel de Duitse bond 
uiteen als een gevolg van de 
Pruisisch-Oostenrijkse oorlog. 
Na het einde van die oorlog 
ontstond een Noord-Duitse 
Bond en daarna het Noord-
Duitse Postgebied. Het ver
bond omvatte een aantal post
administraties, waaronder 
Bremen, Hamburg, Lübeck, 
Mecklenburg, Oldenburg, 
Pruisen en Saksen. 
Na de uitgifte van een envelop 
in 1868 werden ook de restan
ten van de enveloppen van de 
opgeheven postadministraties 
opgebruikt. Daartoe werden 
op de enveloppen doorstoken 
zegels van het Norddeutscher 
Postbezirk over de bestaande 
waarde-indrukken geplakt. 
Vervolgens werd de nieuwe ze
gel overdrukt met een vier
kant waarvan de hoeken afge
rond waren en waarin vele 
malen in zilvergrijs de woor
den 

NORDDEUTSCHER 
POSTBEZIRK 

stonden (aßeelding 6). Dit was 
dus al een heel vroege oprui
mingsuitgifte. Weest u echter 

voorzichtig met deze envelop 
pen, want de vervalsingen, di( 
op vele wijzen zijn gemaakt 
zijn legio. Om een voorbeek 
te geven: de envelop kan ech 
zijn en ook de zegel, maar di 
combinatie van envelop en ze 
gel kan een niet-bestaand« 
zijn, in welk geval het gehee 
dus een vervalsing is. 

In 1871 werd het Duitse Rijl 
gesticht. Al enkele maandei 
daarvóór - in 1870 - ha( 
Württemberg de eerste Duitsi 
briefkaart uitgegeven, in m 
volging van Oostenrijk. Da 
was een bijzonder merkwaai 
dige speling van het lot, wan 
Heinrich von Stephan van d 
Pruisische postdienst (afbee 
ding 7) legde zijn superieure! 
al in 1865 het plan voor or 
een briefkaart uit te gever 
Dat zogenoemde Postbla 
moest van stevig papier woi 
den vervaardigd. Dat plai 
ging niet door, maar de Oo; 
tenrijkse hoogleraar Emanue 
Herrmann zag er wèl iets ii 
en ontwierp een formulie 
dat hij Correspondenzkar, 
noemde {aßeelding 8). O 
deze kaart werd een waarde 
indruk geplaatst, waarme 
een nieuw postwaardestu 
was geboren. 
Vóór die tijd werden er ii 
Duitsland kaarten gebruik 
die ook al de benaming Corre 

Hoewel de enveloppen ver
schillende formaten hadden, 
springen er toch enkele dik
wijls gebruikte afmetingen uit, 
bijvoorbeeld 147x84 en 
148x115 mm. 
Maar er werden ook andere 
formaten gebruikt, zoals 
141x80, 142'/2x78V2, 150x82 
en 129x78 mm. 
Veel enveloppen zijn vervaar
digd door cie Preußische Staats
druckeret in Berlijn en bij Drucke
rei Rothschild, Behrens 6f Co in 
Hamburg. Bij andere staten 
werd geen drukkerij opgege-
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5 a / b Voor- en achterzi|de van een postwissel uit 1899. bestemd voor gebruik binnen Württemberg met een achthoekige waarde-indruk van 20 Pfennig in blauw. Op de sluitkl« 
ziin de tarieven gedrukt, die verschuldigd zijn bij het gebruik van postwissels Eveneens is een waarschuwing vermeld om - ter vermijding van schade - de envelop niet open te 
scheuren maar open te snijden 



Een envelop uit Saksen, behorend tot de opruimingsuitgifte van het Norddeutscher 
istbezirk Een zegel is over de waarde-indruk van Saksen geplakt en daarover werd 
3er een afgerond vierkant gedrukt waarin vele malen in zilvergrijs de woorden Nord-
ïutscher Postbezirk staan 
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Correspondenz-Karte uitgegeven door de Wurttembergse postdienst in 1870; de 
jarde-indruk is Drei Kreuzer in karmijnrood 

mdenzkarte h a d d e n e n waar-
3 e e n postzegel m o e s t wor-
n geplakt . Deze kaa r t en 

w e r d e n veel d o o r so lda ten ge
b r u i k t in d e Frans-Duitse oor
log van 1870-1871. De bena-

7. Een Duitse briefkaart uit 1931 met een afbeelding van hieinricfi von Stepfion ter ge-
legenfieid van zijn honderdste geboortedag 

«n 
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9 Postkarfe uit 1875 met een waarde-indruk van 5 Pfennig, verzonden op 17 decem
ber 1878 van Tübingen naar Strassburg 

m i n g Correspondenzkarte w e r d 
in 1872 gewijzigd in Postkarte 
(aßeelding 9). 

H e t verzamelen van postwaar-
des tukken u i t d e p e r i o d e van 
1844 tot aan d e s t icht ing van 
h e t Duitse Rijk in 1871 is e e n 
m o e i z a m e bez igheid . Veel 
e x e m p l a r e n zijn b i j zonder 
schaars en s o m m i g e zijn zelfs 
n o g noo i t ges ignaleerd . T o c h 
blijft h e t ve rzamelen van post-
waardes tukken van Oud-Dui t -
se Staten e e n b o e i e n d e bezig
h e i d in e e n e n e r v e r e n d tijd
perk . 
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N u te koop bij alle postzegel- en telefoonkaartenwinkels in 
heel Neder land: de tweede editie (1998) van 

TELEKAART, de te lefoonkaartencatalogus me t alle 
Neder landse " toonbankkaar ten" , waarin afgebeeld (z/w) de 
+ 200 kaarten, welke gewoon te koop zijn geweest. Tevens 
zijn hierin alle Telebrieven o p g e n o m e n . 
Prijs Per post: f 9.00 overmaken op giro 

f 6 . 0 0 4 1 4 7 8 5 2 of bankrek. 50 .26 .99 .035 t.n.v. 
H e t Poststempel, Hooidr i f t 17a, Rot te rdam. 

Voor de verzamelaar van reclamekaarten is er de 
Algemene Telefoonkaarten Catalogus . 

In de tweede editie (1998) zijn op -e 150 blz., fiill colour, 
alle optische en chipkaarten plus een eerste overzicht van de 
Data-Base-kaarten opgenomen . 
Prijs Per post: f 27 .50 overmaken o p bankrek. 

f 2 2 . 5 0 31 .07 .12 .300 t.n.v. A T C , 
Kadoelensstraat 13 Pu rmerend 

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 Pïï-postcatologus, postzegelcollectie van de hele wereld, Ned. munten en 
ansichtkaarten 
Bied aan: Ned. Overzee + ZwitseHond + Motief DIEREN, Indonesië. 
Oiertes aan: 
Postzegel-en Muntenhondel * * D e C l o b e * * 
Nieuwstraat Ö2,7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708 

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

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

Het 
gezond-

heidskussen 
van Biodream 

veroorzaakt een 
ware revolutie op 

kussengebied. Vooral 
door ouderen wordt 
het kussen buitenge
woon gewaardeerd. 
Reacties over een scala 
van, door het kussen 
opgeloste, klachten 
bereikt ons dagelijks. 
Dit met speltkat gevul
de gezondheidskussen 
"BIODREAM" is geba
seerd op een oude 
volkswijsheid en doet 
veel slaapspecialisten 
versteld staan! Zelfs 
therapeuten tonen inte
resse. 

tarwe. Hierdoor hebben we nog 
steeds te maken met de oorspronkelij
ke soort zo die duizenden jaren gele
den gebruikt werd. En, wat nog 
belangrijker is: de oorspronkelijke 
eigenschappen zijn er niet "uitgefokt". 

Het speltgraan voor de Biodream 
kussens wordt momenteel weer op 
kleine schaal, biologisch gekweekt. 

Terug naar de natuur 

Doordat we in onze geciviliseerde 
maatschappij inmiddels zo ver van de 
natuur verwijderd zijn, zijn veel 
natuurprodukten in onbruik geraakt. 
We zijn overgegaan op kunststoffen. 
Op slaapgebied heeft heeft de 
"schuimmbbercultuur" zijn intrede 
gedaan, ongemerkt zijn we zo ver 
gekomen dat we slapen op hetzelfde 
materiaal als waarin onze nieuwe 
magnetron of stereoinstallatie wordt 
verpakt., met alle gevolgen van dien. 

"Het Bedstede Gevoel" 

Het Biodream kussen geeft u het 

kozen voor een gezonde slaapomge-
ving met het Biodream speltkaf kus
sen. 

De orthopedische werking 
van Biodream 

Het Biodream speltkussen heeft de 
unieke eigenschap 
dat het zich in elke gewenste vorm 
laat drukken, waardoor u het zelf dik
ker of dunner maakt. Door een simpe
le handbeweging duwt u de vulling 
van het kussen bijelkaar waardoor het 
kussen hoger wordt. Als u uw hoofd 
nu neerlegt, zult u voelen dat u niet 
verder wegzakt: het kussen blijft de 
dikte houden die u er zelf aan geeft. 
Dit komt door de specifieke structuur 
van de speltkafdeeltjes. Tevens is de 
verhouding tussen de afmeting (40 x 
50 cm) en de vulling van het kussen 
hiervoor verantwoordelijk. U heeft 
het gevoel alsof u met uw hoofd in 
het zand ligt, er vormt zich een 
"afdruk" van uw hoofd in het kussen. 

Deze eigenschap zorgt er tevens 
voor dat u het kussen comfortabel in 

bedraagt 
ƒ72,50 plus 
ƒ7,- voor de 
verpak-
kings-
en 

ver
zendkosten. Aangezien de 
maat afwijkt van de standaard 
maat kan er een bijpassende sloop 
van 100% katoen worden beijbesteld 
voor ƒ 7,50. U kunt het Biodream 
kussen bestellen bij Special Healt 
Products v.o.f Postbus 19,4430 AA 
's-Gravenpolder. 
Als u het snel wih hebben, kunt u een 
briefje sturen met daarbij een gete
kende Eurocheque of Girobetaalkaart, 
voorzien van het juiste bedrag, d.w.z; 
ƒ 72,50 voor 1 kussen en eventueel f 
7,50 voor 1 sloop met daarbij opge
teld de verzendkosten van ƒ 7,-. De 
verzendkosten hoeven maar één keer 
betaald te worden, ongeacht het aan
tal bestelde kussens. Bestellingen die 
op deze manier binnenkomen, kunnen 

Oud recttpf voor 
modemo kwale 
Eigenschappen van speltkaf 

Het gebruik van speltkaf in kus
sens en matrassen was lang geleden 
in Zwitserland, Duitsland en gedeelte
lijk ook in ons land bijna een vanzelf
sprekendheid. 

De heilzame eigenschappen van 
het speltkaf werden door iedereen 
geroemd, en terecht: 
het voorkwam een groot aantal kwa
len. Men vermeldt o.a. hoofdpijn, 
nek- en schouderklachten, slapeloos
heid, spierpijn, oorziekten, reuma, 
tand- en kiespijn en zelfs blaaspro-
blemen. Deze eigenschappen werden 
toegeschreven aan het hoge gehalte 
aan kiezelzuur en sporen-elementen 
dat zich in speltkaf bevindt en waar
door het zich van alle andere graan
soorten onderscheidt. 

De teelt van speltgraan 

Een unieke eigenschap van speh is 
het feit dat deze graansoort vrijwel 
niet gekruist is met de bedoeling de 
opbrengst te vergroten, zoals b.v. de 

gevoel van vroeger. Spijtig genoeg 
heeft de jongere generatie hier geen 
herinneringen meer aan. Zelfs de geur 
van vers stro is subtiel aanwezig. 
Kunt u zich een betere atmosfeer 
voorstellen om uw nachtrust in door 
te brengen ? 

De "bedstede-sfeer" is ook zicht
baar: het Biodream kussen is gemaakt 
van één van de oudste katoentypes 
die nog in ons land geweven worden. 
Het patroon hiervan, een dunne 
streep, bestaat reeds meer dan 100 
jaar en wordt gefabriceerd door één 
van de oudste katoenweverijen van 
Nederiand. 

Kwaaltjes op leeftijd 

"De ouderdom komt met gebre
ken" wordt er wel eens gezegd. Het 
hoeven niet altijd ernstige problemen 
te zijn maar ongemakken als nekpijn, 
slecht slapen, hoofdpijn en niet uitge
rust wakker worden komen bij oude
ren vaak voor. Welnu: hiervoor biedt 
het Biodream kussen de oplossing! 
Duizenden gingen u reeds voor en 

uw nek kunt drukken: 
daar waar u de 
steun nodig 
heeft. 

Reacties 
van 
gebruikers 

Onder de talloze 
reacties van tevreden 
gebruikers treffen we o.a. 
aan: "Compliment voor uw 
Biodream kussen, nu verslaap ik me 
weer", "Ik kan mijn kussen niet meer 
missen", "Toen ik laatst in het zieken
huis moest worden opgenomen, heb 
ik mijn kussen meegenomen", "Mijn 
nekklachten zijn verdwenen", "Mijn 
vrouw is zo tevreden over het 
Biodream kussen, stuurt u mij s.v.p. 
zo spoedig mogelijk een tweede", 
"Dit herinnert mij weer aan vroeger, 
op de boerderij". 

Waar te koop 

De prijs van het Biodream kussen 

nen een 
paar dagen 

worden uitgele
verd. Als u niet 

over deze betaalmid
delen beschikt, is de snelste manier 
om te bestellen: Het bedrag overma
ken op Bankrekening 63.77.11.416 of 
op Girorekening 74 60 908. 
Als u meer over het kussen wilt 
weten, belt u gerust: 
0113-312457. 
(tijdens kantooruren) 



Postzegelhandel P A R N A S S U S dé specialist voor NEDERLAND & O.G. 
NEDERLAND-NED. INDIË: Grote stock WEST-EUROPA-ISRAEL 

Halfrond-Rond-Punt-Kleinrond-Lang-Kortebalk en Langebalkstempels. 
Alle tandingen! Onze voorraad Porten is zéér uitgebreid. 

PARNASSUS v.o.f. Roelof Hartstraat 34 Amsterdam-Z Tel. & Fax (020)-6752372 

1 s t e K L A S K I L O V \ ^ A A R veelal met 1997 uitgaven 
ROOTFORMUnEGELS 
1 WEST-EUROPA prachtiqe mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HWs 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND sctiitterend enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer sctiaars, dus reserveren 50 qr i 
3 ENGELAND met nieuw en HWs 
DA ENGELAND GREETINGS qoedevanatie 
DB ENGELAND REGIONALS qrote variatie 
1 IERLAND zeer mooie sortennq 
2 KANAALEILANDEN reserveren 
3 BELGIË veel verschillende zeqels 
4 LUXEMBURG met HWs en qroot assortiment 
5 FRANKRIJK practitiq assortiment 
5 DUITSLAND mettoeslaq 
7 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
3 NEDERLAND mettoeslaq 
3A NEDERLAND TOESLAG qoedevanatie 
3 ZWITSERLAND mettoeslaq en HWs 
3 OOSTENRIJK mooie sortennq met HW's 
1 LIECHTENSTEIN practitiqe variatie met HWs 
2 MALTA moeili|kverkri|qbaar 
i AUSTRALIË nieuw en met HWs 
4 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
5 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 
7 BOTSWANA, prachtige zeqels 

100 GR 
f — 
f — 
f 1 5 -
ƒ 1 6 -
f 1 8 -
f 14,-
f120,-
f 6 5 -
f 75,-
f 10,-
f 30,-
f — 
f 2 0 -
ƒ 25,-
f 1 7 -
f 35,-
f 50,-
f 15,-
f 12,-
f 10,-
f 18,-
ƒ 20,-
f 36,-
ƒ 9 5 -
ƒ 16,-
f 1 6 -
ƒ 25,-
f 35,-
ƒ 20,-

250 GR 
f 4 3 -
f 5 5 -
f 3 5 -
f 3 8 -
f 40,-
f 30,-
ƒ — 
f150,-
f -,-
f 22,-
f 7 0 -
f 1 5 -
f 4 8 -
f 55,-
f 4 0 -
f -,-
f120,-
f 3 5 -
f 28,-
f 22,-
f 40,-
f 48,-
f 85,-
f - , -
f 38,-
f 38,-
f 55,-
f 8 5 -
ƒ 48,-

1KG 1 
f160,-
f — 
f 1 3 0 -
f 1 5 0 -
f160,-
f 1 2 0 -
f -,-
f 5 8 5 -
f — 
f 85,-
f 260,-
f — 
f 185,-
f — 
f 1 5 5 -
f -,-
f450,-
f135,-
fiio,-
f 85,-
f — 
f185,-
f325,-
f -,-
f150,-
f150,-
f210,-
f — 
ƒ - -

1 MISSIEWAAR (groot-en kleinformaat) 500 GR 1 KG 5 KG 
Ml DENEMARKEN met hoqer Kr-waarden f 4 0 - f 7 5 - f 3 2 5 -
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HWs f 4 0 - f 7 5 - f 3 2 5 -
M3 ENGELAND met buitenland en HWs f 2 0 , - f 3 5 - f 1 3 5 -
M4 IERLAND prachtiq assortiment f 4 0 - f 7 5 - f 3 2 5 -
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie f 2 5 , - f 5 0 - f 2 3 5 -
M6 USA onuitqezochtopcoilnummers f 20,- f 3 5 - f 1 5 5 -
M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qrootformaat f 4 0 , - f 7 5 - f 3 2 5 -
MB NEDERLAND mettoeslaq f 2 0 , - f 4 0 , - f175,-
M9 WERELD enorme verscheidenheid f 35,- f - , - f - , -

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

NADERE INFO? 
BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 
Levering uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop 
boven ƒ 150,- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt niet 
voor aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles! 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 

3x0541-520302 
E-mail: kienhorst@wxs.nl 

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

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar en 

modeltreinen 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

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

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan 5000 verschillende velletjes) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche I2 

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

mailto:j.haarlemnl@pi.net
mailto:kienhorst@wxs.nl


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

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

Landelijke secretariaten: 
«l'/'K J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZv^aag, ©0229-230192. 
Federalie I.V. Philatelica: Zwaard-
vegersgaardel30,2542THOen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com-
mandeursweg 40,6721 TZ Benne-
kom. 

K Aalsmeer: 
| i ï q P. V. Aalsmeer, M. Mijwoart, post

bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorrr, A.Treure, Plan-
tagevireg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
WW; CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Haydnplantsoen62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
Wl'Pl'; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; 0. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,®0183-
441655. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
/IPC'De/Te/'; M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; mw. A.P. Hesse-
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'P/;M.M.KIeij,HayavanSome-
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
4rDeP/i//otete/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraat 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 
4SI/S/ie//f(/ote/;e;J.J.M.Snel, 

Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruamon, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
FV'Statuut 80';?.i.mnMsm, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Bultenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'ISVB); Wm\i 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
FV'De Globe'; E.C. Kampmeier, 
Heliosstraat 24,7321 EC Apel
doorn, ©055-5412373. 
Appingedam: 
PV Appingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
WPU.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
P/ 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAsserr, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PVBaarir, G.W. Leive, Prof. f. 
Andreoelaan 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Da Costastraat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
f V ' M o Oosf';T. van Esch,Ura-

348 

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

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
PV'DeG/oie'iJ.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be-
neluxlaan334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
Pr//e/Pos/merll;'; mw. M.A. v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PI' De Maasdorpen:; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; Drs W. van der Glos
sen, Dopheidestroot 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
NVPV, S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
NVPV, H.J. Veltkamp, Goudenre-
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV, J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
P//l/ßoxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WUA.C.Schül ler, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14,3237 ATVierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; Lk. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/y'De6/oóe';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bassum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bassum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
PV Casiricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PV Coevorden e.o.; E. van Faossen, 
Orionstraat27,7782REDeKrim, 
©0524-571889. 

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

Delden: 
PC Delden; W. Verschuuren, Lange-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe f;Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PV 'De legelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. vanWijk, 
Treubstraat 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
f/'De6/o6e';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 

Dordrecht: 
Wl'Dorrfrec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrOe PosZ/ooer'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Oranten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
Pl''P/i;/o/fon';A.C.G. van Hoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/T'De 6/o6e';J.J.Gübbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
/V'De6/o4e';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
P/i//.l'ef.fc/)/;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KXEcht, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P.V.'Evopost';L?.C.Sm\\s,m. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
fV'De6/oie';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 

Eibergen/Neede: 
«l'Pl^ B.H. Klonderman, Beatrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCt, H.J. Hofstede, Van Galenstr. 
17,5694CDSonenBreugel, 
©0499-476414. 
P/)///psPI^ M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
f r D e 6/oAe'; B.J.M. Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481 
373783. 
Emmeloord: 
/^P/i;/o/efefl;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
/ l /PA/WcoiJ . Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
/l'P/i//ö/e/;co;mw.A.W.D. Zijlstra 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.P.l'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WrDeP/H7otóte/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, « 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi © Eemland: 
« W ; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaon 6,1272 EE Huizen, 
©035-5262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, Zwa-
luwstraot 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,420^ 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-va 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
ttPhV, L.H.J. Oosterloo, De HoogI 
kamer 46,2253 JW Voorschoten 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haag, A.F. van Re 
vesteijn, Heliotroopfoan 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070-
3230472. 
PC'De/fring'; LH. Arkesteijn, Pa 
Scholtenrocfe 99,2717 HG Zoete 
meer, ©079-3510424. 



lell Te Werve, Filatelie; A. van 
aarlem. Van Slingelandtplant

len 12,2253 Wr Voorschoten. 
rCrerfes/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
oagweg138,2552GSDen 
nag. 
ï'sGravenhage e.o.; i. Üsem

!est,Zwedenburg 254,2591BM 
BH Haag, ©0703473547. 
roningen: 
' Philatelica; D. Roosjen, Mezen

an 13,9753 HX Haren (GR), 
)0505344229. 
V Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
!ntrum,Emmastraat5,9722EW 
roningen, ©0505018234. 

aarlem: 
l'Pl'; F. van Sthaik, Maasstraat 
51,1823 KW Alkmaar, ©072

202176. 
'P/w/ofe/ico; H.J. Hooning, Hal
irtsmastraat48,2035CHHaar

m, ©0235362980. 
FV'OpHoop vanlegels'; IA 
)elemii, postbus 6236, 2001 HE 
larlem, ©0235244520. 
aarlemmermeer: 
'Philatelica; mw. I.E. van Rhe
in, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw

innep, ©0252675215. 
alfwegZwanenburg: 
ri'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout

kstraot9,1165LLHalfweg, 
)0204974024. 
arderwijk: 
V Harderwijk en Omstreken; W.C. 
illemse. Bosboom Toussainstr. 5, 
J42ZZ Harderwijk, ©0341

13653. 
ardinxveld: 
rOe P/i;/o/efe/';D.Kanning, 
ärardDoustraat7,3272XE 
ardinxveld. 
eemskerk: 
//yeems/fer<;;H.W.vanZon, 
ankrijklaan59,1966VC 
Bemskerk, ©0251233894. 
eerenveen: 
/Heerenveen; M. Blaauw, Tjep
!mastraat32.8441CEHeeren

len, ©0513626579. 
eerhugowaard: 
■IV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
ilkers, Bloemaertlaan11,1701 
1 Heerhugowaard, ©072

'15665. 
eerlen: 
/Heer/en e.o.; mw.CH. Wol
igGrens, postbus 237,6400 AE 
ierlen, ©0455717790. 
eeze: 
latelie Weeze; J. von der Linden, 
las42,5591PKHeeze. 
en Helder: 
' Den//e/(/er;L.Ch. Werst, Linie

!g 13,1783 BA Den Helder, 
)0223612544. 
ellevoetsluis: 
'Philatelica, G.A. von Dongen, 
inderDussenstr.l3,3223RG 
illevoetsluis, ©0181312768. 
iimond: 
V'De Helm, Helmond en Om
■eken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
; 5706 U Helmond, ©0492

14793. 
W//e/mon(tJ.Neggers,Van't 
iffstraat 4,5707 ES Helmond, 
0492553721. 
indrik Ido Ambacht: 
niofAfcefl^J.S.P.vandeRuit, 

Lod.vanNassaustr.3,3331BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/y'OeG/oie'; H.Borgers, Baker
marksedijk 12,7223 KJ Book. 
Hengelo ( 0 ) : 
«l'/'l^B.E. Sauerwald, Scherphof

landen 8,7542 DM Enschede, 
©0534763473. 
Hertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412650073. 
Heusden: 
P r S M Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hillegom: 
« W ; F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©0356218828. 
Hoek van Holland: 
/l'P/i//flte//co; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. DeenOos
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
OudBeijerland, ©0186615266. 
Holten: 
Wl'Pl^T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548

361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge

veen, ©0528263259. 
HoogezondSappemeer: 
PHVHoogezandSappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598398044. 
Hoorn: 
NVPVAfd. WestFriesland, }.l.H. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229231803. 

Kampen: 
/l'P/i;/fl/eftfo;J.G.Fidder,Gallé
straat 43,8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatv/ijk/Rijnsburg, J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©0714030194. 
Kerkrade: 
FKPV, B.J.W. Berends, Postoor 
Theelenstraat26,6466 JH Kerk

rade, ©0455415088. 
Klimmen: 
P/ir7foll;teufllfe';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Khmmen, ©0434592797. 

Land van Codzand: 
/i/P/H7ote//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117383366. 
Lanqedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna 
vanSak5enstr.19,1723KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764. 
Leerdam: 
«W;H.Steygerwatt,Voorwaarts
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345619473. 

Leiden: 
//P/);7ote/ifo;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplontsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©0715762265. 
LWPV, P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstraat 46,2321 RX Lelden, 
©0715317850. 
Lekkerkerk: 
f.W.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
JV/Pk;S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228
312871. 
Leusden: 
l'l/'Pl''De[oüpe';mw.J. Verhoe

venBakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033

4941823. 
Lichtenvoorde: 
fl/'De6/oie';H.B.M. Groot Ze

vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
W l ^ G.G. Wissenburg, Deugen

weerd18,7271XrBorculo, 
©0545272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro
nausestraat 335,7585 PB Glane, 
©0535382938. 

Moassluis: 
WPV Maassluis:, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©0434581430, 
Fox 0434582727. 
PV luidLimburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©0433625194. 
Meppel: 
PA/to/eZ/co Pi'.; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522263491. 
Monnickendom: 
Pr iVo /e rW;R .J . Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend, 
©0299645788. 
Monster: 
WI'Pl̂  H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaan70,2681CXMonster, 
©0174245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der NeutBlaauw, St. van Rume
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 QEpe, 
©0578613396. 
Noordwijk: 
l'.PA/.;B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252

212080. 
PV'Onder de loupe'; \.tti.H. 
Ooms,EijkenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i;/o/e//cfl;J.M.G.vanMulle
kom, Moandogsewetering 183, 
2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
Wl/Pl* P.J. van Boven, Eeckelha
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341254615. 

NIIIIIcQGIIa 
«fPI^LIA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024
6417443. 
/V'/VowMos/'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©0263340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzaol: 
OP/yp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaol, ©0541

514243. 
Oosterbeek: 
Pl''Oe6/o4e';A.Bootsma, Nieuw
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
OI'Pl';P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162

431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea

trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendikstraat 195,1442 CK Pur

merend, ©0299426576. 
Putten: 
P/Te/s;or';H.D.Buitenwerf,Wit

tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©0332452484. 

Roalte: 
P/Soo/te; E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Kaalte. 
Renkum/Heelsum: 
fV'De G/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
fl/'f;/refo';H.M.P.Cuijpers, Park

laan la, 5953 BP Reuver, ©077
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
fl''De6/o6e';M.F.Bijl,Konings
land71,6991DHRheden, 
©0264951534. 
Rhenen: 
/T'De 6/o6e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344601280. 
RodenLeek: 
/l'P/i;7ote//fo;W.v.d. Velde, Bo

venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©0505032608. 
Roermond: 
Pl'RoemonctTh.J. van Dort, Al

denhoven 38,6093 HC Heythuy
sen, ©0475495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstroot 194,4702 VP Roosen

daal, ©0165559355 
Rotterdam: 
/^P/i;/o/e//fo;mw.M.Schols

Vloardingerbroek, Morelgaord 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181

643066. 
RPhV; mw. N. BoeckholtzKooi

man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©0104562597. 
Ä01'S/ie//fi/o/e//e;J.Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen

burg, ©0181216568. 
PC Rotterdam, J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraot 21,2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E. Tatak, Juliana 
van Stolbergloan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181212967. 

Rijssen: 
JVW;J.Freeke, 
Braokmonsdijk 12,7462 LV Rijs

sen, ©0548515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokmon ^^M 
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, ^ ^ H 
2281AW Rijswijk, ©070 ^ H 
3995105. 

Santpoort: 
PKSon/poor/Pl'S; e.G. Harten

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

5374740. 
Sassenheim: 
Wi/5ossen/ie;m; B.G. Doorne
kamp, Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252216740. 

n^U 

^̂ H E^^H 

^̂ H 
^̂ H ~^^^H 
2^H 

^ ^ ^ H 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, ^ ^ H 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha ^^M 
gen, ©0224214223. 
Scherpenzeel: 
l^P/5:/iefDenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033

2972351. 
Schindel: 
S / P p . R . Steenbergen, Verhoe
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©0735492916. 
Sittard: 
/y5/7/of(/e.o.;0.P.D.Boiech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PI' 'Philetictt'; J. van Schalk, Ado
rno van Scheltemastraot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184412338. 
Soest: 
P.V. Femland, mw. D. Pimentel

Gielen,Colenso57,3761GH 
Soest, ©0356026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Graaf, Dalle

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

senburg, ©0343517555. 

Terneuzen: 
fr//e/M'o/e™er<;';A.H. de Rid
der, Lingestroot 5,4535 EP Ter

neuzen, ©0115697125. 
PV ZeeuwschVlaanderen, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiet, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
l 'Prn/Lg; W.F.M. Tukker, post

bus 10418,5000 JKTilburg, s 
©0135714417. 

Twente: ^ 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf 2 
weg 2,7582 RH Losser, ©053 Z 
5382594. 

Uithoorn: 0 4 ! ) 
/l/P/i;/a/eko;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297563646. 

mailto:Mulder@mie.kun.nl
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I r 
Begin jaren 50 ontwierp dhr. Kariel Gardosh-Dosh het stripfiguur Srulik, 
met een typisch Israëlische "Tembel" hoed, als symbool voor het volk 
en de staat Israël. De jongen Srulik werd de held van het publiek vanwe
ge zijn karakter die de eeuwige jeugd vertegenwoordigd. 
Dhr. Kariel Gardosh-Dosh weigerde om de jongen Srulik volwassen te 
laten worden, maar de eeuwige jeugd te laten behouden omdat de natie 
volgens hem ook niet ouder wordt. Ook nu weer staat Srulik symbool 

' voor 50 jaar Israël. 
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BESTELBON 
Ja, stuur mij de onderstaande bestelEng. Voor het totaal verschuldigde bedrag 
machtig ik EUROCOLLECT om een éénmalige incasso te doen. 
Mijn (post)banknummer is: 

..X 50 jr. Israël I w . Hfl. 1,20 

..X 50 jr. Israël Iw.gest. Hfl. 1,20 

..X 50 jr. Israël Comer blok Hfl. 4^0 

..X 50 jr. Israël Tab blok Hfl. 4,80 

..X 50 jr. Israël FDC Hfl. 1,90 

.. X 50 jr. Israël boekje HO. 24,00 

.. X 50 jr. Israel press pack Hfl. 19,15 

.. X 50 jr. Israel postkaart Hfl. 1,20 

.. X 50 jr. Israël postkrt gestemp. Hfl. 1,20 
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Adres: 
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Handtekening: 

Stuur deze bon naar: 
POSTBUS 1030 
3350 CA PAPENDRECHT 
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SAMENSTELLING: W . M . A . DE ROOIJ, 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWIJK 

België 
Kunst in Belqië 
Ter gelegenheid van de 
tweenonderdste verjaar
dag van het Museum 
voor Schone Kunsten in 
Gent gaf de Belgische 
post op 9 maart een 
postzegelboekje uit met 
vier postzegels van 17 f. 
Ze bevatten afbeeldingen 
van moderne schilderij
en: De Liefdesmarkt van 
F. Rops (honderdste sterf
dag van deze schilder), 
Gastvrijheid voor de 
vreemdetingen van G. 
van de Woestijne (Muse
umjubileum te Gent), 
zelfportret De man met 
de baard wan F. de 
Boeck (honderdste ge
boortedag) en Zwart 
schrih met gemengde 
kleuren van K. Appel en 
C. Dotremont (vijftigste 
verjaardag van Cobra). 

Canada 
Fopvliegen 
In Canada is het vissen 
met artistiek vervaardig
de kunstvliegen erg po
pulair. Evenals trouv/ens 
in de Verenigde Staten: 
daar verscheen in 1991 
een postzegelboekje met 
afbeeldingen van zulke 
fopvliegjes. 
Canada volgde op 16 
april. Op deze datum 
verscheen een boekje 
met twaalf postzegels 
van 45 c. Ze bevatten 
tweemaal zes verschil
lende afbeeldingen van 
kunstvliegen. Echte fan
tasierijke kunstwerkjes 
zijn het vaak, waarbij 
gebruik gemaakt wordt 
van zijde, veren, haren, 
wol en andere materia
len. Zó gekunsteld dat de 
echte vliegen erbij ver
bleken. Er zijn ook ver
schillende vliegen voor 
de diverse vissoorten en 
locaties. De sport van het 
vissen met kunstvliegen is 
in de vorige eeuw overi
gens ontstaan in Schot

^ land en Engeland. Meer 
^ informatie vindt u in de 

 rubriek 'Thematisch 
 panorama', elders in dit 
s blad. Daar wordt onder 
s meerde/.ad/Am/iersf 
^ genoemd; dit model is 
2 een klassieke kunstvlieg 
sË voor het vissen op de At
"■ lantische zalm. De vlieg 

O M is vervaardigd door Ge
Wfc orge Bonbright in 1925 

Hij gebruikte er zwart
witte veren van de Lady 
Amherstfazant voor. 
Deze fazant is afkomstig 

uit China en door Wil
liam Pit Amherst, gouver
neurgeneraal van India 
in het oegin van de ne
gentiende eeuw, naar 
net Verenigd Koninkrijk 
meegenomen, ledere 
Canadese sportvisser 
weet erbij te vermelden 
dat in 1951 het heroï
sche anderhalf uur du
rend gevecht plaatsvond 
tussen V/alter Molson en 
een meer dan 20 kilo 
wegende zalm. Dit was 
de grootste zalm die ooit 
die plek (Red Pine Pool, 
Bonaventure) aandeed. 

Israël 
Onafhankelijkheid 
Het is dit jaar vijftig jaar 
geleden dat na een onaf
riankelijkheidsoorlog in 
Palestina de joodse staat 
Israël werd uitgeroepen. 
Ter gelegenheid van dit 
gouden jubileum ver
scheen begin dit jaar een 
postzegelboekje met 
twintig postzegels (twee
maal tien stuks fêfe
bêche) zonder waarde
aanduiding. De prijs van 
de zegels bedraagt 
1.65 Nis. 

Italië 
Italia 98 
Tijdens de tentoonstelling 
Italia 98 in Milaan (23 
oktober1 november) zal 
in Italië elke dag een se
rie postzegels verschij
nen. Op één van die da
gen, 2ö oktober, zal ook 
een postzegelboekje uit
gegeven worden. Ver
moedelijk zullen de ze
gels als noviteit een 
waardeaanduiding in 
Italiaanse lires èn in Eu
ro's bevatten. 

Man 
Bloemen 
De postdienst van het ei
land Man begon op 12 
februari met de uitgifte 
van een nieuwe serie 
permanente bloemenze
gels. In het maartnum
mer van dit blad meldde 
ik de uitgifte van een bij
passencTautomaatboekje 
van £ 1.. De inhouds
omschrijving blijkt echter 
onjuist. Het boekje is ge
vuld met twee postzegels 
van 25 p. {Princess of 
Wo/esroos), twee van 
21 p. (jakobskruiskruid) 
en twee van 4 p. (witte 
klaverblad). 

J 25 jaar stoomtreinen 
Het kleine eiland Man is 

Op de voorzijde van het bloe
menboekje van Man staat het 
jakobskruiskruid afgebeeld, 
door velen vaak als een soort 
onkruid beschouwd 

trots op zijn spoorverbin
dingen. A I verscheidene 
speciale postzegels  en 
ook boekjes  illustreren 
dat. Op 9 mei viert het 
eiland de 125ste ver
jaardag van de eerste 
stoomspoorliin. Dit heug
lijke feit wordt niet alleen 
met een serie postzegels 
met afbeeldingen van lo
comotieven en rijtuigen 
luister bij gezet, maar 
ook met een speciaal 
postzegelboekje. Over 
de precieze inhoud werd 
nog geen mededeling 
gedaan; wel over de ver
koopprijs. Het boekje 
kost £ 4.05. 

Namibië 
Uilen van Namibië 
De kleurige boekjes van 
Namibië ( het eerste ver
scheen in 1996) trekken 
de aandacht bij veel ver
zamelaars. Zo versche
nen er op 5 november 
van het vorig jaar nog 
drie boekjes met veel 
fauna en wat flora. 
Eén boekje met tien post
zegels zonder waarde
aanduiding (standaard
tarief) met een afbeel
ding van de bekende 
dwergpapagaai {Aga
pornis roseicollis). De ze
gels vertegenwoordigen 
een waarde van 50 c. 
Het andere boekje bevat 
tien postzegels (zonder 
waardevermelding, post
kaart buitenland tarief. 
$ 1.20) met een afbeel
ding van een luipaard 
{Panthera pardus). 
Het derde bevat achttien 
verschillende zegels met 
afbeeldingen van fraaie 
bloemen, vogels en 
zoogdieren: 5, 10, 20, 
3 0 , 4 0 , 50, 60 en 90 c. 
e n $ 1 . 0 0 , 1.10, 1.20, 
1.50, 2.00. 4.00, 5.00 
en 10.00. plus twee ze
gels zonder waarde
aanduiding (standaard
tarief, postkaart). De no
minale waarde van dit 
geheel komt op $ 30.55. 

Namibië nummert de 

boekjes. De bovenstaan
de bij Enschedé vervaar
digde exemplaren heb
ben de volgende num
mers: 4 /1997 , 5/1997 
en 6/1997. De oplage
cijfers zijn in de boekjes 
ook vermeld: 50.000, 
50.000 en 100.000 
stuks. 

Op 1 april verscheen in 
een oplage van slechts 
20.000 stuks een boekje 
met vijf uilenzegels van 
55 c , $ 1.50 (twee 
stuks) en $ 1.90 (ook 
twee). De boekjes van dit 
land bevatten vaak ad
vertenties: op de binnen
zijde van de kaft staat er 
een van een postzegel
handelaar uit Klein 
Windhoek en op de ach
terzijde wordt reclame 
gemaakt voor de Desert 
Express, een unieke rail
ervaring dwars door de 
woestijn. 

jeugd. Het boekje ver
scheen op 15 april. 

Promotie 
De laatste jaren doen 
NieuwZeelanders hun 
uiterste best hun eigen 
stad nadrukkelijker op 
de kaart te krijgen. Ken
merkende producten of 
eigenschappen van stad 
orstreek in megaformaa 
(ont)sieren de snelweger 
en toegangen tot de 
stad. De town icons zijn 
een uiting van Nieuw
Zeelandse creativiteit en 
vindingrijkheid. 
Tien van deze objecten 
hebben een plaats ge
vonden in een postzeg^el 
boekje met zelfklevende 
zegels van 45 c ; het 
boekje verschijnt op 7 
oktober. 

Noorwegen 
Toeristenzegels 
Sinds jaar en dag geeft 

OWLS OF NAMIBIA 
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De gevlekte odeloorsuil is op het kaftje van het nieuwe Namibië
boeKJe te vinden. Het is het eerste boek|e van dit jaar: No 1/1998 

y^enszegels 
Een boekje met wensze
gels volgt op 3 augustus 
van dit jaar. 

NieuwZeeland 
Greetings 
Tien traditionale manie
ren van elkaar begroeten 
en met anderen in con
tact blijven zijn afge
beeld in een NieuwZee
lands postzegelboekje 
met tien zelfklevende ze
gels van 40 c. Ze varië
ren van de neusbegroe
ting van de Maori's tot 
de n/g/i five van de 

Twee voorbeelden van town 
icons uit NieuwZeeland 

de Noorse post toeristen 
zegels uit. Enkele jaren 
al zijn ze uitsluitend in 

De kus, de omarming, de omhelzing . tien varianten zijn te vinden 
in NieuwZeelonds boekje met begroetingen 



oekjes verkrijgbaar, 
oor schrijver dezes nu 
ijzonder interessant, 
mdat de komende zo-
lervakantie hem door 
eheel Noorwegen tot 
on de Noordkaap 
Dert! 
e zegel van 3.80 k. 
eeldt de beroemde 
jringschans Holmenkol-
io in Oslo af. Die van 
50 k. laat een visjer 

an de haven van Ale-
jnd zien. Op de 5.50 k. 
nslotte zien we de berg 
lamaröyskaften in volle 
lorie met op de achter-
rond de middernacht-
on. 
et igaat ook om drie 
oekjes: alle drie bevat-
in ze acht zegels. 

e beroemde Hamaroyskaften 
iet de middernachtzon 

'erstboekje op fosfores-
erend papier 
as weken na uitgifte 
^am de Noorse post er 
hter dat het kerstboekje 

an het afgelopen jaar 
ok op fosrorescerend 
apier gedrukt was. Het 
OU om tussen de 80.000 
n 100 000 exemplaren 
aan. In eerste instantie 
'ilde men alle boekjes 
srnietigen. Daarna 
'erd besloten alle fosfor-
oekjes naar Oslo terug 
! halen om er vervolgens 
e abonnees tevreden te 
Linnen stellen Daar 
*vam echter weinig van 
recht omdat er slechts 
nkele duizenden boek-
s terugkwamen. Dat is 
iet zo verwonderlijk, 
'ont de kerstpost was in-
liddels al aardig gevor-
erd, zodat het leeuwen-
eel van de boekjes als 
isse zegel op kerstkaar-
n terug te vinden zal 
jn Slechts een klein 
eel van de abonnees, in 
et bijzonder zij die snel 
jogeerden op de mede-
eling van de Noorse 
ost. kon een boekje be-
lachtigen. 

e zegels in de bij En-
:hedé vervaardigde 

<levende boekjes 
ouden op twee soorten 
jsforescerend papier 
Dorkomen: hagefwitop-
htend en grijsblauw. 

>ok zouden er boekjes 
3orkomen met gom op 
e kaft in plaats van op 
e achterzijde van de 
egels 

Portugal 
Genie 
Een vier postzegels tel
lende serie verscheen in 
Portugal op 28 januari 
ter gelegenheid van het 
350-jarig bestaan van 
de genie-troepen. Op de 
zegels zijn commandan
ten met plattegronden 
van vestingen afgebeeld. 
De complete serie (50, 
80, 100 en 140 e.) be
vindt zich ook in een 
postzegelboekje van 
370 e. 

gurdsson, de grote voor
vechter voor zelfstandig
heid, herdacht. Voldoen
de redenen om 17 juni 
tot een nationale feest
dag te bestempelen. 
Thema van de Europaze
gels van dit jaar zijn na
tionale feestdagen. Op 
12 mei verschijnen ze in 
IJsland: de beide zegels 
(45 en 65 k.) geven wat 
beelden van de festivitei
ten op deze dag: het 
plechtig hijsen van de 
nationale vlag, parades 

O p de zegels zr|n plattegronden van vestingen uit de achttiende en 
negentiende eeuw afgeoeeld 

Beroepen uit de negen
tiende eeuw 
Op de drempel van de 
21e eeuw wordt in Portu
gal nog even teruggeke
ken: voor het vierde ach
tereenvolgende jaar ver
scheen op 20 maart een 
tweetal boekjes met tien 
postzegels waarop be
roepen uit de vorige 
eeuw staan afgebeeld 
Ditmaal gaat het om een 
aardewerkverkoper 
(tienmaal 50 e.) en een 
verkoper van ganzenei-
eren (tienmaar85 e.). 

Slowakije 
Posen 
Op 3 maart verscheen in 
Slowakije een postzegel
boekje met tien paasze-
gels van 3 k. De zegels 
laten twee in kleder
dracht gestoken meisjes 
zien, terwijl de voorzijde 
met een aantal fraai be
schilderde eieren aan 
duidelijkheid niets te 
wensen over laat. 
Zoals gewoonlijk gaat 
het om een bescheiden 
oplage: 7.000 boekjes. 

Tsjechië 
Pasen 
Ook buurman Tsjechië 
kwam dit jaar wederom 
met een paaszegelboek-
je op de proppen. Het 
bevat tien zegels van 
4 k . 

IJsland 
Europa 1998 
Op 17 juni 1944 vond 
de wedergeboorte van 
de Republiek IJsland 
plaats, bij welke gele
genheid in Thingvellir 
weer de nationale vlag 
gehesen kon worden. 
Op die dag werd tevens 
de 133ste geboortedag 
van president Jón Si-

en een veelheid aan cul
turele activiteiten. 

Easifix 
Ook Zuid-Afrika lijkt het 
likken beu en komt dit 
jaar - voorlopig alleen 
voor permanente zegels 
in het standaartarier-
met zelfklevende zegels. 
Nogal wat landen ken
nen dit soort zegels al 
onder een veelheid aan 
namen, zoals peel-and-
stick, autofix en self-ad
hesive. Zuid-Afrika voegt 
er een nieuwe naam aan 
toe: Easifix. 
Omdat er in het land 
geen drukkerij is die ze 
vervaardigen kan, moest 
er met drulckers uit ande
re landen onderhandeld 
worden. Wie ze gaat 
maken, is nog niet be
kend gemaakt 
De zegels worden ver
moedelijk verkocht in rol
len van 50 of 100 stuks 
en ook - anders zou ik 
het er hier niet over heb
ben - in boekjes. De eer-

De beide Uslondse Europazegels worden ook m boek|es uitgegeven 

Zuid-Afrika 
Herdruk 'big 5' 
Een herdruk van het 
Zuid-Afrikaanse boekje 
met de vijf grote wilde 
dieren (neushoorn, buf
fel, leeuw, luipaard en 
olifant) verscheen in ja
nuari. De zegels dragen 
geen waarde-aandui
ding Ze zijn bestemd 
voor luchtpostkaarten. 
Op de voorzijde van het 
boekje staat een leeuwin 
afgebeeld. De prijs van 
het boekje bedraagt tien
maal 1.20 R. 

ste serie die een zelfkle
vende versie krijgt is de 
vijf waarden tellende set 
herten: kudu, gnoe (wil
debeest), eland, water-
bok en impala. 

Zwitserland 
Pro Patria 1998 
Het is dit jaar precies ze
stig jaar geleden dat 
Zwitserland voor het 
eerst Pro Potrio-zegels 
uitgaf. De toeslag van 
deze zegels is bestemd 
voor het Dehoud van cul
tuurmonumenten en voor 

de bescherming van 
waardevolle landschap
pen. 
Vanwege het jubileum 
geeft de Zwitserse post
dienst dit jaar v;/f zegels 
uit (normaal zijn het er 
vier). De zegel van 
90+40 c. is ook verkrijg
baar in een postzegel-
boekje. De afbeelding 
vestigt de aandacht op 
de natuurlijke Bödmeren-
bossen in het Muothadal 
in het kanton Schwyz. 
Het boekje herbergt tien 
van deze zegels en komt 
op een prijs van 13.80 f. 
De zegels ziin bestemd 
voor de frankering van 
brieven. 
Vermoedelijk zal de 
stichting Pro Patria zelf 
ook weer een boekje, 
met tien zegels van 
70+35 c , uitgegeven 
Het boekje is dan niet bij 
de post verkrijgbaar, 
maar alleen bij genoem
de stichting. Het Doekje 
heeft een identieke uit
voering als het exem
plaar dat de post ver
spreidt. Op dit moment is 
het nog niet duidelijk of 
en hoe catalogusuitge
vers zoals Zumstein en 
Michel dit boekje zullen 
opnemen. 

Boekje met zelfklevende 
zegels 
Op 8 september zal er 
een boekje met tien zelf
klevende postzegels van 
70 c. verschijnen. Het 
zal tweemaal vijf motie
ven op het gebied van de 
jeugd en de sport bevat
ten 
Een boekje met de jaar
lijkse Pro Juventute-ze-
gels tenslotte zal op 25 
november het laatste 
boekje van 1998 zijn. 
De Pro JuvenfL/te-zegels 
schenken aandacht aan 
het leven aan en in het 
meer. 

Het 'officiële' Zwitserse Pm Potrio-boek|e met de postzegels van 90+40 c 
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1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961/70 * 
1971/80 * 
1981/90 * 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991/97 
1950/97 
Geen zegels 
uit bloks, 
dienstzegels 
portzegels 

1 bundespost 
postfris 

270,00 
4710,00 

635,00 
696,00 
745,00 
378,00 
164,00 
161,00 
69,00 

104,00 
30,00 

231,00 
652,00 
812,00 
231,00 
212,00 
152,00 
177,00 
189,00 
181,00 
215,00 

1329,00 
10099,00 

Alleen 
goedkope 
tanding en 
papiersoort 

gestempeld 
140,00 
586,00 
295,00 
339,00 
107,00 
157,00 
93,00 
55,00 
57,00 
88,00 
20,00 

132,00 
271,00 
580,00 
147,00 
96,00 
97,00 

122,00 
109,00 
111,00 
128,00 
799,00 

3699,00 
Duitse rijk 
postfris en 
gestempeld 
leverbaar 

oostenrijk 
postfris 

255,00 
108,00 
117,00 
554,00 
171,00 
127,00 
54,00 
21,00 
18,00 
9,00 

15,00 
152,00 
245,00 
289,00 
46,25 
48,00 
50,00 
56,00 
63,00 
62,00 
59,00 

379,00 
2499,00 

Berlin 
postfrisen 
gestempeld 
leverbaar 

gestempeld 
179,00 
99,00 
96,00 

359,00 
46,00 
34,00 
15,00 
14,00 
28,00 
83,00 
87,00 

129,00 
229,00 
269,00 

44,00 
47,00 
49,00 
60,00 
61,50 
62,00 
59,00 

369,00 
2019,00 

Ddr post
fris en 
gestempeld 
leverbaar 

iiechtenstein 
postfris 

126,00 
456,00 
393,00 
288,00 
123,00 
369,00 

91,00 
110,00 
79,00 
47,00 

273,00 
191,00 
290,00 
349,00 

49,00 
48,00 
62,00 
57,00 
66,00 
76,00 
87,00 

439,00 
3599,00 

gestempeld 
130,00 
305,00 
273,00 
180,00 
145,00 
177,00 
50,00 
93,00 
58,00 
30,00 

162,00 
153,00 
238,00 
299,00 

49,00 
48,00 
62,00 
57,00 
66,00 
76,00 
87,00 

439,00 
2719,00 

Liechtenstein oudere 
zegels leverbaar 
postfris en gestempeld. 
Stuur man :olijst 

Zwitserland 
postfris 

55,00 
545,00 

57,00 
52,00 
51,00 

242,00 
38,00 
43,00 
27,00 
98,00 

137,00 
159,00 
159,00 
331,00 

41,00 
39,00 
42,00 
63,00 
55,00 
69,00 
77,50 

379,00 
2573,00 

gestempeld 
90,00 

385,00 
56,00 
70,00 
60,00 

179,00 
42,00 
32,00 
28,00 
83,00 
87,00 

159,00 
169,00 
289,00 

27,00 
39,00 
39,00 
60,00 
69,00 
69,00 
77,50 

374,00 
2089,00 

Zwitserland dienst en 
keerdrukken leverbaar, 
stuur mancolijst 

Bestellen per post: 
Postzegel - en munthandel 
H.AMeijer 
Pr.Beatrixlaan 195 
UI Ige Diemen 
abn amro diemen:546745571 
Levering: 
Onderfl 250,00:Portonil,50 
Boven fl 250,00:geen porto 
Vooruitbetaling 2% kortmg 
Levering albums en catalogie 
alle merken:per post altijd porto 
Met klantenkaart 10% korting 
Speciale aanbiedingen insteek-
albums leuchtturm 
*=Ook per jaargang en per serie 
leverbaar.S.v.p. mancolijst. 
Jaargangprijslijst op aanvraag 
Alle landen west europa leverbaar 
zowel postfris als gestempeld 
eneeise koloniën: 
Wij hebben een ruime voor
raad engelse kolomen(pf+gst) 
prijsind.: 15/20 cent per yv.franc 
Stuur uw mancolijst. 
Levering zolang voorraad strekt 
Prijswijzigingen voorbehouden 
prijs in guldens Alle aanbiedingen 
volgens michel \ 
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POSTZEGELVEILING 

Hogeweg 118 
4382 RK Vllssingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING 
Onze volgende veiling vindt 12 september a.s. plaats met o.a. 
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1 TDAWOn 1 
BERGEN OP ZOOM-A op 
no 3a 

ENSCHEDE-C op 
no 1 pi IV 

ELBURG-C op 
no 1 pi IV-38 

NED INDIE gecombineerde landing 5G + 5F 
in paar 

Voorts - Omvangrijk kleinrond- en ander stempelmateriaal. 
- Vele betere losse nos/series Nederland -i- Buitenland. 
- Belangrijke verzamelingen, dozen en restanten veelal intact gelaten van 

enkele tientjes tot duizenden guldens. 

INZENDEN VOOR DEZE BELANGRIJKE VEILING MOGELIJK TOT 1 JULI a.s. 

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

0118-411878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5,-
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 

i 



MONDIAL STAMPS BV. 
BRINKGREVERWEG 13 7413 AA DEVENTER TEL : 0570-633258 FAX : 0570-636293 

FILATELISTISCHE MAKELAARDIJ : Th.C.BAKKER 
GROTE VERKOOP VAN CONSIGNATIE PARTIJEN 

Aangeboden namens diverse eigenaren/erfgenamen. 
Grote verzamelingen, koffers, verliuisdozen en nalatenschappen. 

U kunt voor de netto bedragen, zonder opgeld of andere kosten, 
onderstaande partijen direkt kopen. Wij treden op als makelaar/taxateur. 
Op afspraak zijn de aangeboden partijen op ons kantoor te bezichtigen. U kunt ook 

telefonisch informatie inwinnen over de betreffende partijen. 

Holland Londen 

01. Motief Wereld m 50 albums, hoogst interessante nalatenschap in 5 grote verhuisdozen prachtkoop 
02. USA Precancels in 2 grote verhuisdozen - enorm aantal zegels - veel albums 
03. Nalatenschap m 13 albums met diverse motieven o a."Wedding Lady Diana" en Olympische Spelen 
04. Frankrijk 1946/1996 verzameling brieven postwaardestukken enz in 12 grote albums, verhuisdoos vol 
05. Frankrijk 1849/1900 meest gestempelde verzameling, stempels, types cat.Yv. 179.000,- + diversen met geteld 
06. Frankrijk 1900/1946 verzameling brieven en postwaardestukken, w.o.betere en zeldzaam in 2 albums 
07. Frankrijk 1876/1910 verzameling poststukken met beter en mengfrankeringen m 2 albums Prachtkoop 
08. Frankrijk 1870 verzameling poststukken type "SIEGE DE PARIS" met stempel variaties 
09. Frankrijk 1853/1984 en koloniën postfris, ongebruikt en gebruikt in Schaubek album met hoge cat waarde 
10. Diversen motief, veel luxe albums in 3 verhuisdozen - 29 albums - Prima koop 
11. Motief o a Voetbal, Rowland Hill, Zeilschepen voornamelijk postfris in grote doos 
12. Diversen WO USA, Frankrijk, Azoren, Madeira totaal ca.17 kg leuke koop 
13. Olympiade postfris en speciale enveloppen in 13 luxe albums en motief Nobel in 2 albums totaal ca. 32 kg 
14. Muziek tentoonstellingsverzameling voornamelijk postfris veel albums verhuisdoos vol. Prachtkoop 
15. Motief Zuidpool brieven en zegels (postfris) met ook veel handtekeningen m 7 albums 
16. Frankrijk enz 1849/1994 met beter en Franse kolomen Algemeen in 2 Schaubek albums 
17. Frankrijk 1849/1969 postfris, ongebruikt en gebruikt met betere nummers en series hoge cat.waarde 
18. Nieuw Zeeland verzameling 1871/1996 postfris, ongebruikt en gebruikt met veel postfris mooie collectie 
19. Royal Wedding Charles en Diana 1981 postfris m 4 luxe albums zeer gevraagd 
20. Nederland 1872 w o plaatreconstructies, drukfouten sterk gespecialiseerd op de 5 en 10 cent Willem III 
21. Nederland 1852/1959 voornamelijk gestempelde verzameling cat. ƒ 7785,- prima koop 
22. Nederland 1852/1976 postfris, ongebruikt en gebruikt zeer fraai tot prex. cat. ƒ 6800,-
23. Nederland 1872 gespecialiseerd (nr.19/27) met primaire en secundaire plaatfouten 
24. Nederland 1852/1950 voornamelijk gestempeld cat. ƒ 9500,- + prima koop 
25. Doos motief Sport postfris en speciale couverts - prachtdoos totaal ca. 8 kg 
26. Luxe motief verzameling w o Zeppelin", Nobel, Jaar van het Kind in 7 luxe albums 
27. Motief Voetballen postfris 1972/1978 m 7 luxe Lindner albums 
28. Diversen ca. 30 kg. wo motief Vogels Dieren, Unicef en Ie dagbladen enz enz enz 
29. Indonesië 1995/1997 postfrisse blokken alles lOx w.o. Bandoeng aanschafwaarde nieuwtjes ƒ 1400, 
30. USA verhuisdoos vol met poststukken en zegels in albums en los veel uitzoekwerk 
31 . USA 2 verhuisdozen propvol met poststukken ca 1880/1975 zeer groot aantal 
32. Israël 1948/1973 postfris nhet full tab m luxe Leuchtturm album met zeer hoge cat waarde 
33. Duitsland 1871/1945 gebruikt en ongebruikt met betere nummers en blokken Zeer hoge cat waarde 
34. Duitsland 1914/1920 Abstimmungs Gebiete Allenstein, Eupen Malmedy, Oberschlesien prachtkoop 
35. Duitsland 1914/1920 diverse gebieden, CIS, Bez Ie W O , Ruhleben en veel betere zegels 
36. Duitsland gespecisliseerde verzameling inflatie, vellen, afwijkingen, hoogwaardige verzameling 
37. Duitsland en Duitse Staten, Duitse gebieden, Bund, Berlijn avontuurlijke verzameling in 3 dikke albums 
38. DDR nagenoeg komplete verzameling in 4 Schaubek albums veel postfris en diverse Zone's 
39. Duitse Staten verzameling in 3 albums en 2 insteekboeken met veel topnummers, meervoudig verzameld tevens 

referentie ex van vervalsingen enorme cat. waarde Prachtkoop 
40. Danzig ongebruikte verzameling met betere nummers en senes hoge cat. waarde 
41 . Motief Voetballen m 4 luxe albums, voornamelijk postfris en 2 albums Olympiade 1980 
42. Nalatenschap verhuisdoos met extra dikke insteekboeken met veel landen ook postfris 
43. Nalatenschap in 5 dozen met Bund, Berlijn, DDR Ver Europa enz ca. 60 kg. 
44. Scandinavië nalatenschap in 7 grootformaat insteekboeken postfris, ongebruikt en gebruikt 
45. Nalatenschap 3 verhuisdozen vol met FDC's laatste 15 jaar van Europa wo m 53 albums en los enorme waarde 
46. Raketpost brieven enz veel Nederland in oude koffer en grote doos met documenten en proeven m deze omvang uniek 
47. Oostenrijk, Bosnië, Lombardije luxe gestempelde collectie m 4 albums 
48. Jersey en Isle of Man postfrisse verzameling t/m 1995 m 4 luxe Lindner albums 
49. Alderney, Jersey, Guernsey en Isle of Man postfnsse verzameling t/m 1994 in 4 luxe davo albums 
50. Joegoslavië 1918 uitg. voor Kroatië, variëteiten, kopstaand, dubbeldrukken enz 
51. Franse koloniën in Afrika voornamelijk oud en klassiek gebruikt en ongebruikt cat. Yv 80.000,- met betere exemplaren 
52. Rusland authentiek oud brieven album met bneven en postwaardestukken wo veel betere 
53. Tsjechoslowakije gebruikt en ongebruikt cat. Yv 37.000,- wo betere nummers in 12 grootformaat rondzendboekjes 
54. Oostblok landen voornamelijk gebruikte verzameling m Schwaneberger album t/m 1941 
55. Oost-Europa w o Bosnië, Roemenie en goed Rusland voornamelijk gebruikt en ongebruikt t/m 1940 

7500, 
4000, 
1000, 
1750, 
3000 
4000, 
3000, 
900, 
1000, 
3250, 
900, 
1600, 
3900, 
7500, 
2400, 
3250, 
2250, 
1200, 
900, 
950, 
1000, 
700, 
1000, 
1750, 
1250, 
1900, 
1500, 
1250, 
850, 
700, 
2250, 
2750, 
2000, 
4250, 
2250, 
1250, 
2750, 
1900, 

10500, 

1000, 
1300, 
1750, 
4000, 
2000, 
5000, 
4750, 
4000, 
1400, 
1750, 
2000, 
2500, 
2750, 
1000, 
1500, 
1250, 

U WILT LIEVER VERKOPEN I! Neem dan kontakt op met onze fi latelistischemakelaardij . 
Tel : 0570 - 633258 Fax : 0570 - 636293 

"Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn" 



Opgaven voor deze rubriek in 
P U het juli/augustusnummer 

1998 moeten uiterlijk op 1 
^ juli aanstaande in het bezit 
ir= zijn van de redactie van 'Phi-

lotelie'. Klipper 2 , 1 2 7 6 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kon de redactie niet 
garanderen dot de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
Ook zijn niet alle evenemen
ten arotis toegankelijk. 
Veraer is het mogelijk dat 
postzegels slechts een onder
deel zijn van het op de beur
zen aangeboden materiaal. 
Wij adviseren u daarom met 
klem om bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats ver
wijderde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

LOGO! 

• 21 t / m 24 mei: 
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. Zie ook het 
artikel over Sin 98elders in dit 
nummer van 'Philatelie'. Nadere 
inlichtingen: Bondsbureau (zie 
Bondspagina's). 

• 1 t / m 30 augustus: 
Uden (NB). SO jaar Gabriel, ten
toonstelling ter oelegenheid van 
het gouden jubileum van de filate
listenvereniging Gabriel. Museum 
voor Religieuze Kunst, Vorsten-
burg 1. Openingstijden: van dins
dag tot en met vrijdag van 10 tot 
17 uur en op zaterdag en zondag 
van 13 tot 17 uur ('s maandags 
gesloten). Inlichtingen: Egidius 
BlockloonSI, 1241 BT Korten-
hoef, telefoon 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 honde-
lorenstands, taxaties. Oranje-
beurs. Openingstijden: op 4/9 van 
11 tot 18 uur, op 5/9 van 10 tot 
18 uur en op 6/9 van 10 tot 16 
uur. Toegang gratis; catalogus 
(niet gratis, opbrengst gaat naar 
KWF). Inlichtingen: Boterdiep 7, 
2904 ED Capelle a/d IJssel, tele
foon 010-4512925. 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Portu
gal 98, wereldtentoonstelling ge
organiseerd door de Portuguese 
Philatelic Federation in samenwer
king met Correios de Portugal. In
lichtingen: Av. Praia da Vitória, 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 van 80 jaar VPV Frieslana en 
100 jaar Jan Jacob Slouerhoff. 
Slouerhoff-College, Douwe Kolma-
leane 2. Categorie 3 en éénkader-
klasse; jeugdklosse. Co. 250 ka-

Multilaterale Briefmarkenausstellung 

(A 5 in '98 ^ . 
^ Rang 1 mit Jugendklasse 

Donaueschingen 
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ders. Openingstijden: op 18/9 von 
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-
zwaag. 
• 19 en 20 september: 
Rotterdam. De Cinderellabeurs, 
tweede internationale beurs voor 
verzomeloors voor Assepoesterfi-
lotelie. 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 
afdeling Leerdam en omstreken 
van de NVPV. Aula Glasstad Scho
lengemeenschap, Joost de Jonge-
straat 55. Openingstijden: op 
2/10 van 14 tot 21.30 uur en op 
3/10 van 9.30 tot 16.30 uur. Toe
gang gratis, inlichtingen: H. 
Steijgerwolt, Voorwoartsveid 75, 
4142 DE Leerdam, telefoon 0345-
619473. 
• 4 en 5 oktober: 
De Meern. Propagandotentoon-
stelling ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van de postzegel
vereniging 'Postfris 68' in Vleuten-
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10. Openingstijden: op beide da
gen van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: Mare Hulshof, telefoon 030-
6775423. 
• 5 t / m 12 oktober: 
Barcelona (Spanje). Exfiina 98, 
nationale tentoonstelling van 
Spanje, georganiseerd door Fecafil 
(Catalonië) en FesoA'(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 Nederland-
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 
vanl3tot17uur(stripaag), op 
9/10 van 10 tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 van 10 
tot 17 uur (Dog van de Postzegel) 
enopl1 /10van10tot17uur 
(familiedag). Toegang f 10.-; cata
logus en waardebonnen gratis. 
Nadere informatie volgt in 'Phila
telie'. 
• 10 en 11 oktober: 
Worst. Limphilex XXIX 
Maashorst, tentoonstelling (cate
gorie 3) ter gelegenheid van de 
Limburgse Pnilatelistendag en het 
20-jarig bestaan von filatelisten-
vereniging De Maosdorpen. The
ma: filatelie en religie. De Riet, 
Weitersweide 22. Openingstijden: 

op 10/10 van 12 tot 21 uur en op 
11/10 van 10 tot 17 uur. Inlich
tingen: Postbus 8566,5970 AB 
Grubbenvorst, telefoon 077-
3661282. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Alrika). 
Ilsapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's 4sjoc/o-
f/Of)(SAPDA). Gallagher's Estate 
Exhibition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie von koningin Eliza
beth II van Engeland. Stands van 
diverse postodministraties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crandel, Sei-
nestraat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 en 24 oktober: 
Boskoop. Boskofila V, propagon-
datentoonstellinq ter gelegenheid 
van het 65-jarig oestaon van de 
afdeling Boskoop von de NVPV. 
Thema: Postgeschiedenis von Bo
skoop. Groencollege, Zijde 105. 
Ca. 100 kaders. Openingstijden: 
op 23/10 van 10 tot 22 uur en op 
24/10van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: D. Koelewijn, telefoon 
0182-612757. 
• 23 oktober t / m 1 novem
ber: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste Ita-
liane en de Federation of Italian 
Miilatelic Societies onder patro
naat van de PIP. Klassen: postge
schiedenis, thematische filatelie, 
luchtpost en literatuur. Jaarbeurs 
van Milaan. Inlichtingen: Organi
zing Committee Italia 98, Viale Eu
ropa 190,1-00144 Rome (Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethal. Jan Salwaplein 1. Ca 700 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10tot18uurenop8/11van10 
tot 16 uur. Inlichtingen: VI/.J. van 
Bovel, Van Ruusbroecloan 34, 
9602 BG Hoogezand, telefoon 
0598-326250 (na 19 uur)./n-
schrijven is nog mogelijk tot I mei 
1998 
• 14en 15 november: 
Den Hoog. Helvetia 30, propo-
gondatentoonstellinq van de Stu
diegroep Zwitserland. PTT Muse
um, Zeestraat 82. Openingstijden: 
op14/11 van 10 tot 17 uur en op 
15/11 van 12 tot 16 uur. Inlich
tingen: VI/. Jacobi, Postbus 95, 
3970 AB Driebergen, telefoon 
0343-518303. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 17 mei: 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. Telefoon013-
5332058. 
Haarlem. Die Roackse, Raaks 1, 

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

10-16. Telefoon 030-6063944. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, 
Koalheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 21 mei: 
Nieuwveen. De Ringkont, Haze-
weg 1,10-16.30. Telefoon 0297-
283318. 
Utrecht. Oog in Al, R. Wogner-
laan22C, 10-16. Telefoon 030-
6063944. 
• 23 mei: 
Bergambacht. De Woord, Mei
doornstraat 7,13-16. Telefoon 
0172-216239. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Dordrecht. Cultureel Centrum 
Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 
10-17. Telefoon 078-6209088 
(na 20 uur). 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-15. 
Telefoon 055-3667769. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. Telefoon 
0252-212080. 
Zevenoar. Ons Huis, Dr. Honig-
stroat 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 24 mei: 
Amsterdam. OCA, Karel Klinken
bergstraat 1,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie-
stroot 2,11-16. Telefoon 0343-
563069. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46a, 10-16. Tele
foon 020-4616886. 
Echt St. Joris, Cypresstroot 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11 -
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp
laan 169,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
• 25 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 30 mei: 
Hardinxveld. Hervormd Cen-



rum,Talmastraat9,1017 
lilversum. De Koepel, Kapittel 
veg 399a, 1317 Telefoon 035 
1831172 
^ieuwVennep. Het Groene 
iuis. Korenaarstraat 33a, 1016 
■elefoon023 5613929(na20 
lur) 
Roermond. Ontmoetingscen 
rum. Minderbroedersstraat 15f, 
13 16 Telefoon 0475 4995899 
• 1 juni: 
Rosmalen. Het Wapen van Ros 
nolen Graafsebaan52,10 16 
relefoon 030 6063944 
> 6 juni: 
Culemborg. Nederlandse Vereni 
•jmg voor fnematische Filatelie 
}e Open Kof, Beethovenloan 2, 
10 16 Telefoon 0345 515250 
)ieren. Bijeenkomst NP/Skandi 
wvie Theothorne, Calluncplein 
7 , 1 0 1 6 Telefoon 020 
3329018 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
l/eg 399a, 13 17 Telefoon 035 
1831172 
Weppel. Ni|mei|er, Marktstraat 
13,1016 Telefoon 0528 
275629 (na 20 uur) 
Jithoorn. Dienstencentrum, Bil 
jerdi|khof 1,10 15 Telefoon 
D297 562862 
• 7 juni: 
Alkmaar. De Rekere, Muider 
vaard396,10 16 Telefoon 030 
6063944 
Asten. Jan Hoek, Markt 12, 
n o 14 30 Telefoon 0493 
319063 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr 
^an Roosmalenplein 32,10 13 
relefoon 073 6138485 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10 13 Telefoon 077 3517700 
• 9 juni: 
iindnoven. VTA Henriette Roe 
onts. Keldermansstraat 43a, 14 
16 30 Telefoon 040 2119654 
• 13 juni: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp 
;traat64,10 3015 30 
l^ilversum. De Koepel, Kapittel 
iveg399a, 1317 Telefoon 035 
5831172 
floof ddorp. De Jeugd van Giste 
en, Beemsterstraat 4,10 16 Te 
efoon 023 5613929 (na 20 uur) 
Maassluis. De Koningshof, Ui 
«rlaan20,1216 Telefoon 010 
5915346 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen 
Jorflaan,1016 Telefoon 072 
5337739 
> 14 juni: 
ierkelEnschot. De Schalm, Ei 
(enbosch 1,10 13 Telefoon 013 
5332058 
Soxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10 3013 Telefoon 0411 
173775 
)eurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
3,9 30 12 30 Telefoon 0493 
319063 
KaalheideKerkrode. De Jreets, 
(aalheidersteenweg 105,10 17 
Telefoon 045 5415088 
Rotterdam. Groothandelsge 
louw. Stationsplein 45,10 16 Te 
efoon 030 6063944 
l/Vijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
1,1013 Telefoon 6413608 

• 20 juni: 
Echt.Willie,Houtstraat7,1316 
Telefoon 0475 486144 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr 
van Roosmolenplein 32,13 17 
Telefoon 073 6138485 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg399a,1317 Telefoon 035 
6831172 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos 
terstraat9,1417 Telefoon 030 
6884229 
• 21 juni: 
Oisterwfik. De Coppele, Willem 
deZwi|gerlaan61,10 13 Tele 
foon 013 5284806 
• 22 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temaker de Bruineweg 272, 
19 30 22 Telefoon 026 
3340331 
• 27 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 035 
6831172 
Roermond. Ontmoetingscen 
trum, Minderbroedersstraat 15f, 
1316 Telefoon 0475 4995899 
Zevenaor. Ons Huis, Dr Honig 
straat 7,10 301530 Telefoon 
0316 529241 
• 2 8 juni: 
Denelramp. De Timp, Van der 
Hei|denstraat22,1016 
• 4 juli: 
Putten, 't Voorhuys, Voorthuizer 
straat 14,10 17 Telefoon 033 
2452484 
• 5 juli: 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr 
van Roosmalenplein 32,10 13 
Telefoon 073 6138485 
• 1 1 juli: 
Echt.Willie,Houtstraat7,1316 
Telefoon 0475 486144 
Katwijk. Zv^anenburg, Zwanen 
burgstraat 62,10 16 Telefoon 
071 4024717 
• 1 9 juli: 
KaalheideKerkrade. De Jreets, 
Kaolheidersteenweg 105,14 17 
Telefoon 045 5415088 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 28 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot Brittonnie) 
• 4 juni: 
Londen (GrootBrittannié). 
Groot Brittannie gespecialiseerd 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot Brittan 
me) 
• 9 en 10 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Europa en overzeese gebieden 
Spink & Son, King Street, St Jo 
mes's, London SWIY 6QS, Groot 
Brittannie 
• 12 en 13 juni: 
Apeldoorn. Congrescentrum 
Orpheus Overi|sselse Postzegel 
veiling, Hengelosestraat 76 78, 
7514 AJ Enschede, telefoon 053 
4335500, telefax 053 4341094 
• 18 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gemenebest Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 

(Groot Brittannie) 
• 2 1 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Singapore Spink & Son, King 
Street, St James's, London SWIY 
6QS, Groot Brittannie 
• 25 juni: 
Londen (GrootBrittannié). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot Brittannie) 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

Sportzegels Onderwerpen 100 
|aar KNHB en het wereldkam 
pioenschap voetbal in Frankrijk 
Twee zegels van 80 cent plus een 
vellet|e van 10 zegels 
19 mei: 
Rabobankzegel Aanleiding 100 
laar lokale Raiffeissen en Boeren 
leenbanken in Nederland Zegel 
van 80 cent 
9 juni. 
Nederland Waterland Thema Wa 
terbescherming in Nederland 
Twee waarden 80 en lOOce/it 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 100 cent 
9 juni: 
frieslandzegel Aanleiding 500 
laor centraal bestuur voor Fries 
land Een zegel van 80 cent 
7 juli: 
Cultuurzegels Onderwerpen 100 
loar Koninkli|ke Bibliotheek, hon 
derdste geboortedag M C Escher 
en honderdste geboortedag Simon 
Vestdijk 
1 september: 
Verrassing Waarden en onder 
werp voorlopig een verrassing 
1 september: 
Gouden Koets Aanleidingen in 
huldiging koningin Wilhelmino 
(1898) en aanbieding Gouden 
Koets (1898) Velletje met twee 
zegels van 80 cent 
22 september: 
Flora en Fauna Thema 'Huisdie 
ren' Waarden 80,100 en 
160 cent Tevens een velletje van 
10 zegels van 80 cent 
6 oktober: 
Strmostzegels Velletje von twee 
zegels van 80 cent, gewijd aan 
een Nederlandse striptekenaar 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent 
11 november: 
Kinderpostzegels Thema 'Kinder 
feesten' Drie zegels van 
80+40 cent Verder een velletje 
van zes zegels van 80+40 cent 
24 november: 
Kortingzegels Velletje van 20 ze 
gels Waarde nog onbekend 

Aruba 

29 mei: 
Solidariteit Twee zegels (60+30 
en 100+50 cent) 
10 juli: 
Arubaanse vogels (1) Vier zegels 
(50,60,70 en 150 cent) 
8 september: 
IVortóS/omp; 998 Een zegel 

(225 cent) 
22 oktober: 
Kinderzegels Drie zegels (50+25, 
80+40 en 100+50 cent) 

Nederlandse Antillen 

24 juni: 
Bekende personen Vier zegels 
(40,75,85 en 110 cent) 
29 juli: 
Brievenbussen Details nog met 
bekend 
26 augustus: 
Bedreigde dieren/Jaar van de tij 
ger Vier zegels (5,75,125 en 
250 cent) 
30 september: 
Grote vissen Twee zegels (275 en 
350 cent) 
Oktober: 
Kinderzegels Vier zegels (40+15, 
75+25,100+45 en 
225+100 cent) 
1 december: 
Kortingzegels Twee zegels (waar 
den onbekend) 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

4 juni: 
Tempels van de wereld Zes zegels 
en een blokje, f 10 
4 juni: 
125 jaar Hindu immigranten 
1 zegel, f 2 50 
Datum onbekend: 
Souvenirvelletje moeder Theresa 
en prinses Diana 
Gemeenschappelijke uitgifte met 
Guyana (veerverbinding Surina 
me Corentyne (Guyana) 
8 oktober: 
Upaep emissie (vooraanstaande 
Surinaamse vrouwen) Twee ze 
gels, f 4 
Oktober: 
NVPH show m Den Haag Onbe 
kend aantal zegels en een blokje, 
f l l 
1 november: 
Kerstpostzegels Vijf zegels en een 
blokje, f 8 50 
4 december: 
Kinderzegels Ischilderijen) les 
zegels en een blokje, f 8 50 

8 juni: 
Balsporten kaatsbal (1 zegel, 
17+4 f ) , handbal (1 zegel, 
17+4 f ) en voetbal (1 velletje, 
30+7 f ) 
6 juli: 
Toerisme (monumentendagen) 
velletje met 12 zegels 
10 augustus: 
Geschiedenis Marnix van Sint Al 
degonde (1 zegel). Het vrije den 
ken 200 joar vereniging Les ̂ m/s 
Philathropes[] zegef) 
7 september: 
Hedendaagse Belgische film 2 
scenes uit recente rolprenten (2 
zegels). Paleis Muiszech in Worza 
wa (1 zegel, gemeenschappelijke 
uitgifte met Polen) 
19 oktober: 
Werelddag van de post (1 zegel), 
Jeugdfilatelie f/i/cH///van strip 

tekenaar Tibet (1 zegel). Ruimte 
vaart jeugd en ruimte, in het ka 
der van het wereldcongres van de 
Association of Space Explorers in 
België (1 zegel) 
9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen Bel 
gisch Vakverbond ABW (1 zegel). 
Solidariteit blindegeleidehonden 
(1 zegel, 17+4 f ) , Kerstmis en 
Nieuwjaar 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
1 5 f ) 

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

Adres: Zeestraat 82, 
2518AD'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internetadres: h t t p : / / 
www.pttmuseum.nl 
Geopend op maandag tot en 
met vrijdag van 1017 uur, 
zaterdag, zondag en feestda
gen I 2 T7 uur; 25 december 
en 1 januari gesloten. 

Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien 
• Nederland en de (voormolige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G Buys postwoorde 
stukken Nederland en de Over 
zeese Rijksdelen 1871 1912 
• Vernieuwde diapresentatie 
Vormgeving van de Nederlandse 
postzegels 

rijdelijke exposities 
•Portret van Prr 
• Collectie Ricardo Japanse bezet
ting van Zuid Oost Azie 1941 
1945 

Zaal Postzegels Buitenland 

Permanent te zien 
• Postzegels van Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie De wereld in het 
klem 

Tijdeliike expositie 
rijen, telecommunicatie en geld 
diensten 
• 'Vogels onder de loep', een the 
ma verzameling postzegels en 
poststukken postzegels, eersteda 
penveloppen, moximumkaorten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven 
met net thema voqels Degeschie 
denis en ontwikkeling van net the 
matisch verzamelen Te zien tot 
medio 1999 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de ^ 
week, op donderdag, gelegenheid ^ 
om materiaal uit het clepot van de 2 
afdeling Post op te vragen en te x 
bekijken Telefoon 070 ^^— 
3307560 «7 
Op de algemene studiezaal in de v u 1 
bibliotheek kunt u, eveneens op 
afspraak, elke dag tiidens ope 
ningsuren terecht Telefoon 070 
3307581 

http://
http://www.ptt-museum.nl


OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053^335500 (privé 053-4333398) Fax 053^341094 

VEILING 148 staat gepland op 12/13 JUNI a.s. in het 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. Gemakkelijk te bereiken en 
een zeer ruime gratis parkeergelegenheid. 

Uit het aanbod van ruim 6000 kavels: 

Nederlsnd: vele honderden kavels betere zegels, series en poststukken w.o.: 
emissie 1832, overwegend geplaat en enkele zeldzame lang- en 
puntstempels. 
Postfrisse series en jaargangen uit jaren '20, '30 en '50. 
EO philatelic met distributie- en departementstempels provincie 
FRIESLAND postgeschiedenis met zeldzame tarieven (o.a. 
grenstarief 5 et. nr. 1 Vaals-Aken), frankeringen (o.a. 
enkelfrankering 50 et. nr. 12) en bestemmingen. 
Stempelmateriaal, opnieuw PUNTSTEMPELS met zeldzame 
nummers (o.a. '159' op 26), op Ie en 2e emissie en op postbewijs. 

O.G.: Ned. Indië met betere zegels, series en poststukken. 
Ned. Nw. Guinea postgeschiedenis w.o. pakketkaarten. 
Suriname met zeldzaam stempelmateriaal op zegels en poststukken 
(incl. FERRIJ DIENST op postw. stuk met bij frankering) en 
censuurbrief uit 'Jodenkamp Savanne' naar Ned. Indië. 

BUITENLAND: aanbod van vrijwel alle Europese landen met speciaal België, 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden en 
Zwitserland. 
USA met o.a. complete COLUMBUS serie ongebruikt. 

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 een goed beeld van het betreffende kavel! 

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

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



LET OP!!! 
Medio september verschijnt 

onze nieuwe 
PRIJSCOURANT 

1998/1999 
Tot die tijd kunt u nog gewoon gebruik 

maken van de PRIJSCOURANT 
van vorig jaar! 

Bent u al klant dan hoeft u niets te 
doen. 

Bent u nog geen klant geneer u dan 
niet. En bestel dan gewoon de 

PRIJSCOURANT 98/99 
(Telefonisch tijdens winkeluren) 

I irPostzegelhandel Alexander 
Koorstraat 14 
1811 GP Alkmaar 
A Venluis (Sr) 
Tel 072-5119982 

Kapelstraat 20 
1404 HX Bussum 
R Venlms 
Tel 035 6916288 

Gedempte Turfhaven 4 
1621 HE Hoorn 
A Versluis (Jr) 
Tel 0229 2U278 

f T T f f T T f f f f f 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

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

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

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
20,00 
13,00 
55,00 
10,00 
18,00 

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
130,00 
170,00 
110,00 

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 

50,00 

1919 1998 
^ i e t d i i k 

POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de hoogst 

mogelijke prijs? 

* Wilt u eerst een gratis 
taxatie 
voordat u een beslissing 
neemt? 

* Wilt u een iioog en 
renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van 
onze 79-jarige 
ervaring en opgebouwde 
reputatie? 

* Wil u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel pl̂ W 
Rietdijk 
0 7 0 -
3 6 4 7 9 5 7 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Tijdens onze Grote Voorjaarsveiling zijn 

weer diverse records gebroken! 
In de volgende uitgave van het maandblad 

komen we hier uitgebreid op terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Postzegel- en Muntenveilingen sinds 1919 

#Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag P ] 

Tel. 070-3647957 
Fax 070-3632893 

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

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


EENMOEIÜJKPAKKETSIROOKJE 
Tarwßerdmingmä altijd com mvoudig J.G.E. PETERSEN, LARE^ 

Pakketbegeleidingsbrieven (pakketbrieven) uit het derde 

kwart van de negentiende eeuw, afkomstig van de diverse 

Duitse staten, de Noord-Duitse Bond en het Duitse keizerrijk, 

zijn moeilijk te herkennen poststukken. Veel Nederlandse 

verzamelaars denken te maken te hebben met aangetekende 

brieven. In het nu volgende artikel schetst de auteur de 

achtergronden van de tarieven voor de verzending van 

pakketten tussen 1848 en 1873 binnen Pruisen, de Noord-

Duitse Bond en het Duitse Keizerrijk. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
In de jaren dat de postdienst 
tot ontwikkeling kwam, speel
de het postverkeer zich voor
namelijk af op het niveau van 
de staat en de geestelijkheid. 
De correspondentie bestond 
voornamelijk uit brieven. Van 
een uitgebreid handelsver
keer was geen sprake. Voor zo
ver er sprake was van handel 
speelde die zich op lokaal ni
veau af. 

Het vervoer van de post kon 
als volgt geschieden: 

- per lopende bode 
- per postiljon te paard {Reit-
post) 
- per postwagen {Fahrpost). 

Toen in de loop van de ne
gentiende eeuw de handelsac
tiviteiten onder invloed van de 
opbloeiende nijverheid uit
groeiden van lokaal naar in
terlokaal en landelijk niveau, 
ontstond een grotere behoef
te aan de verzending van pak
ket- en waardezendingen. 

Het zal duidelijk zijn dat de 
bode te voet en de postiljon te 

^ paard slechts beperkte ver-
°- voersmogelijkheden te bieden 
— hadden; ze konden geen om-
- vangrijke en /o f zware zendin-
s gen vervoeren. 

5 ^FKIAIï rijri?A(J 
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De verzending van pakket- en 
waardezendingen verliep daar
om voornamelijk per postwa
gen. Deze zendingen werden -
zoals hiervoor al werd vermeld 
- met Fahrpost aangeduid. 
Tot de Fahrpost werden gere
kend: 

- alle brieven met een gewacht 
van meer dan 4 loth* 
- alle zendingen met aangege
ven waarde 
- alle zendingen met geld 
- alle rembourszendingen 
-alle zendingen van docu
menten, zoals portvrije dienst-
stukken met een gewicht van 
meer dan 1 pond 
- alle zendingen die door om
vang en inhoud verzonden 
konden worden per postwa
gen en conform de voorschrif
ten ook waren toegestaan. 

Door de zich steeds verder 
ontwikkelende economie en 
de opkomst van een spoor
wegnet werd vanaf het mid
den van de negentiende eeuw 
steeds meer post verzonden 
met behulp van dit snellere 
spoorwegnet. 
Als gevolg van deze ontwikke
lingen werden rond 1848 
overal in Europa hervormin
gen van de posterijen doorge
voerd; zo ook binnen de pos
tale organisatie van Pruisen. 
Ten gevolge van deze wijzigin
gen werden de tariefsystemen 
voor pakket- en waardezen
dingen vereenvoudigd. 

Vanaf 1848 werd onderscheid 
gemaakt tussen briefpostzen
dingen en pakketpostzendin-
gen (zendingen met een ge
wicht van een half pond of 
meer). 

Tot de Fahrpost werden vanaf 
dat moment gerekend: 
- pakketzendingen 
- brieven met aangegeven 
waarde 
- rembourszendingen 
- postwisselzendingen. 

Met ingang van 1 januari 1874 
werd een geheel nieuw tarief
systeem geïntroduceerd voor 
pakketpostverkeer; tegelijker
tijd werden ook pakketpost
kaarten ingevoerd. 

TARIEVENSYSTEMEN 
De tarieven voor de verzen
ding van pakket- en waarde
zendingen waren gebaseerd 
op verschillende componen
ten, te weten: 

- tot 1848: de inhoud, de af te 
leggen afstand, het gewicht en 
de waarde van de zending; 
- na 1848: de af te leggen af
stand, het gewicht en de waar
de van de zending. 

De bepaling van de compo
nenten inhoud, gewicht en 
waarde was geen ingewikkeld 
probleem, omdat deze door 
de afzender moesten worden 
opgegeven en eenvoudig con
troleerbaar waren. 

Voor de bepaling van de af
stand werd een coördinaten-
systeem gebruikt met behulp 
waarvan de afstand hemels
breed tussen de plaats van ver
zending en de plaats van be
stemming werd berekend. In 
1823 was het gehele land door 
acht landmeters opgemeten 
en opgedeeld in vakjes van 4 
bij 4 mijlen. ledere plaats 
kreeg vervolgens binnen dit 
coördinatenstelsel twee coör
dinaten toegewezen. In 1868 
werden deze coördinaten - dit 
in verband met het toegeno
men grondgebied - herzien; 
ze hadden voortaan betrek
king op vakjes van 2 bij 2 mij
len. 

Een voorbeeld: met als uit 
gangspunt de stelling van P) 
thagoras kon met behulp vai 
de formule 

{xl-x2f + (yl-y2)^=Z? 

de afstand Z worden bepaald, 

Schematisch weergegeven: 

Nadat de afstand op de hier 
voor genoemde wijze was be 
paald werden de tarieven me 
behulp van uitgebreide tabel 
len vastgesteld. 

Zoals uit het voorgaande 
blijkt, was de juiste bereke 
ning van het verschuldigd« 
porto voor de postbeambt« 
geen eenvoudige zaak. Zekei 
niet als rekening werd gehou 
den met de volgende mogelij 
ke zendingen: 

- pakketzendingen 
- waardezendingen 
- rembourszendingen 
- pakketzendingen met aange 
geven waarde 
- pakketzendingen met aange 
geven waarde en rembours 
- pakketzendingen met rem 
bours 
- waardezendingen met rem 
bours 

Het is dan ook niet verwon 
derlijk dat er veel fouten wer 
den gemaakt. Veel pakket- er 
waardezendingen werdet 
daardoor anders gefrankeerc 
dan volgens de juiste bereke 
ningen zou moeten. 
Dit complexe rekenen were 
nog moeilijker als er verschei 
dene zendingen tegelijkertijc 

Tabel A 

Periode 
01-01-1825 t /m 07-04-1848 
08-04-1848 t /m 30-06-1852 
bij verzending per trein: 
01-07-18.52 t /m 31-12-1867 
01-01-1868 t /m 31-12-1873 
Noorden 
Zuiden 

1 Silbergro.schen = 12 Silberpfennige 
1 pond = 32 loth = 467.71 gram 

Tarief per pond per 5 mijl 
3 Silberpfennige 
2 Silberpfennige 
V/-i Silberpfennige 
V/2 Silberpfennige 

2 Silberpfennige 
"/i2 Kreuzer 



Tiet een begeleidingsbrief 
(Verden aangeboden. 

Hfet is niet de bedoeling om in 
iit artikel uitgebreide tabel
en weer te geven met daarin 
ie bekende tarieven; die zijn 
simpelweg te uitgebreid om 
3ver te nemen. Bovendien 
<an de lezer van dit artikel er 
niets mee doen. Zonder de 
:erder genoemde tabellen
joeken is het berekenen heel 
rg moeilijk. 

»AKKETZENDINGEN 
Ier verduidelijking geef ik 
lierbij de basisrekenregels 
iie golden voor de verzending 
/an pakketten (zie tabel A). 

i^oor al deze rekenregels gold 
iat het verschuldigde tarief al
ijd minstens het minimumta
rief was, ook al gaf de bereke
ning een lager tarief aan. Ook 
ionden de op deze wijze bere
gende tarieven tot 1 juli 1852 
nog worden verhoogd met 
en toeslag wegens de verzen

ding per snelpost. 
Het verschuldigde port werd 
Derekend op de begeleidende 
Dakketbrief. Het verschuldig
ie port kon tot 17 juni 1853 
liet met zegels worden vol
iaan; wel was het gebruik van 
aostwaardestukken al sinds 6 
lovember 1851 toegestaan. 

Uit de hiervoor genoemde re
kenregels valt op te maken dat 
de tarieven na een forse ver
hoging in 1825 bij de invoe
ring van dit tariefsysteem in 
de periode 18481867 steeds 
werden verlaagd. Dat had te 
maken met de invloed van de 
al eerder genoemde ontwikke
lingen binnen de Europese 
postSystemen. 
De verhoging van de tarieven 
in 1868 was het gevolg van de 
forse uitbreiding van het ver
zorgingsgebied na het ont
staan van de NoordDuitse 
Bond. 

DUITSOOSTENRIJKSE 
POSTVERENIGING 
Sinds 1 juli 1850 werkten Prui
sen, Oostenrijk, Beieren, Sak
sen, Baden, Sleeswijk
Holstein, MecklenburgStre
litz en MecklenburgSchwerin 
samen binnen een postver
drag. 
Door dit verdrag gold voor de 
verzending van post tussen 
deze lidstaten één uniform ba
sistarief. 

Het aantal deelnemers aan dit 
postverdrag werd vervolgens 
uitgebreid met Hannover en 
Württemberg (1 juli 1851) 
Braunschweig, Hamburg, Lü
beck, Bremen, Oldenburg en 
Luxemburg (1 januari 1852) 

f Vr* 

• r ^  i ^ r ^ ^ ,'̂ *U f̂. 
Dat het hier om een aangetekende brief gaat is te zien aan het stempeltje Recomandirt. 
dat onder de ingedrukte zegel van 2 Sgr is geplaatst 

en T h u m en Taxis (1 juli 
1852). 

Door de Brüderkrieg in 1866 
tussen Pruisen en Oostenrijk 
kwam dit verdrag te vervallen. 
Op 23 november 1867 werd 
echter een nieuw verdrag ge
sloten tussen Beieren, Baden, 
Württemberg, Oostenrijk, 
Luxemburg en de Noord
Duitse Bond. 
Binnen dit verdrag waren spe
ciale afspraken gemaakt voor 
de verzending van pakket en 
waardezendingen tussen en 
via de deelnemende staten. 

OVERGANGSREGELING 
Nadat op 1 januari 1867 de 

NoordDuitse Bond tot stand 
was gekomen, werd het 
grondgebied van Pruisen uit
gebreid met een groot aantal 
gebieden die tot dit moment 
werden bediend door de post
dienst van deze gebieden. 
Omdat binnen de Noord
Duitse Bond tot 1 januari 
1868 de postdienst werd ver
zorgd door de postdienst van 
Pruisen, werden afzonderlijke 
tarieven bepaald voor de ver
zending van pakket en waar
dezendingen uit deze nieuwe 
gebieden naar en van Pruisen. 

PAKKETBRIEVEN EN 
PAKKETSTROKEN 
In de besproken periode 

^ '^■O '/ '<̂  . i ^ ' / ' y > 1 ^ ^ ^ ^  ^ •' ^ ^ • ~ ^ , 
igjiiiimi4,if 

a^/^if^'^Y^'i/ié^ 

/y^ 

irief, behorend bij een pakket dat werd verzonden van Magdeburg naar Strzelo. Ge
vicht 1 21 pond, afstand 60.53 mijl, port 6 Sgr. 

flu6f.SBacttnf>et(| 
ien voorbeeld van een verkeerd gebruikte grote strook, bedoeld voor het pakket 

FILATELISTENVERENIGING DUITSLAND 
De Filatelistenveremging Duüüand is op 17 januari 1987 opgericht om 
verzamelaars van Duitse zegels en/of poststukken met elkaar in con
tact te brengen. 

De vereniging stelt zich ten doel: 
 de vele facetten van de Duitslandfilatelie door lezingen en publica
ties onder een breder publiek te brengen 
 informatie en kennis over de Duitslandfilatelie uit te vrisselen en ver
groten. 
 haar leden in de gelegenheid te stellen hun verzamelingen uit te 
breiden, te verbeteren etc. 
Zowel verzamelaars van Duitse zegels en poststukken als specialisten 
op het gebied van postgeschiedenis, stempels en postwaardestukken 
kunnen bij de vereniging terecht. 

Tot het verzamelgebied Duitsland worden gerekend alle gebieden die 
worden behandeld in de Michel SpezialKatalogDeutschland. Hiertoe be
horen onder meer: 
 de oudDuitse staten 
 het Duitse rijk 
 de Duitse koloniën en buitenlandse kantoren 
 de in de Eerste en Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezette ge
bieden 
 Duitse veldpost 
 voormalige Duitse gebieden als Danzig, Saar en Memel 
 de geallieerde bezettingszones vanaf 1945 
 het voormalige WestBerlijn 
 de voormalige Duitse Democratische Republiek 
 de Bondsrepubliek 

De vereniging organiseert de volgende aktiviteiten: 
 viermaal per jaar een gezellige bijeenkomst met veiling 
 geregelde lezingen in Hilversum 
 driemaal per jaar het verenigingsblad Deutsche Post met veel interes
sante artikelen en rubrieken 
 de mogelijkheid tot deelname aan het rondzendverkeer, zowel als in
zender als als koper 
 de mogelijkheid deel te nemen aan een (sinds kort opgezet) project 
om meer te doen met de verzameling. 

De contributie bedraagt maar f25. per jaar. Bij aanmelding als lid is 
eenmalig f 3.50 aan administratiekosten verschuldigd. 
De vereniging telt op dit moment ongeveer 110 leden. 

Wilt u meer infomatie? Wendt u zich dan tot de vereniging: telefoon 
0355312770 of Postbus 37, 1250 AA Laren. 
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Een voorbeeld van de verzending van vier pakketten met een brief. We zien vier strookjes (middenboven) en vier gewichtsaanduidin-
gen (linksboven) 

moesten alle pakketzendin
gen begeleid worden door 
een pakketbrief. Dit was een 
brief zonder inhoud, maar 
met op de buitenkant alle 
voor de postdienst relevante 
informatie over de betreffen
de zending, zoals: 

1. Beschrijving van de zending 
2. De waarde van de zending 
(voor zover van toepassing) 
3. De herkenningstekens 
4. Het gewicht van de zending 
5. De pakketstrook 
6. Het verschuldigde port (bij 
ongefrankeerde brieven). 

Ook werd sinds 1 mei 1849 de 
kleinste helft van de pakket-
strook op deze brief geplakt. 
De grootste helft was op het 
pakket geplakt, zodat de com
binatie altijd terug te vinden 
was. 
De aangenomen pakketten 
werden in een vertrekregister 
ingeschreven onder het op de 
pakketstrook vermelde num
mer. In de plaats vem ontvangst 
werden deze pakketten weer 
ingeschreven onder dit num-

yo«.ffi)f»A. St. B. ^ " ^ ^ ^ ' Z^A^n^UL J5> 

Brief, behorend bij een pakket dat werd verzonden van hiamburg naar Itzehoe. Het ge
wicht is 195 grom, de afstand 6.32 mijl en het port 3 gr. 

mer in een ontvangstregister. 
Op vertoon van de ontvangen 
brief kon de geadresseerde 
het pakket gaan afhalen; de 
brief was dus meteen ook een 
on tvangstmelding. 
Veel verzamelaars en handela
ren zijn niet op de hoogte van 
het bestaan van deze stroken. 
Ze denken dat dit aanteken-
stroken zijn. Zelfs 'gerenom
meerde Nederlandse postze
gelveilingen' noemen dit 

soort brieven 'aangetekende 
brieven'. 

Aangetekende brieven bevat
ten echter andere aanduidin
gen op de briefen zijn boven
dien voorzien van strookjes 
met de letter R {Recommandê) 
of andere aanduidingen, zoals 
aangetekend. 

PACKKAMMER 
In eerste instantie werden bin-

/ ^ / / . 

'c//L(A.^if ^'^^^^ 41 667. 

nen Pruisen de ontvangen 
pakketten zo snel mogelijk bij 
de geadresseerde afgeleverd. 
Na verloop van tijd ging men 
over op een ander systeem. De 
pakketten werden nu bewaard 
tot de ontvanger ze, na het to
nen van de ontvangen pakket-
brief, kwam afhalen. 
Dit afhalen diende binnen 
één dag na aankomst te ge
schieden. Kwam men later, 
dan werd bewaarloon in reke
ning gebracht. Werd toch 
overgegaan tot bezorging, dan 
werd bestelgeld in rekening 
gebracht. Als het pakket na 
veertien dagen nog niet was 
afgehaald werd het retour ge
zonden. 
Door het instellen van deze 
Packkammer v/erden in sommi
ge gevallen stempels gebruikt 
om op de pakketbrieven aan 
te geven dat een pakket was af
gehaald. In deze stempels 
komt altijd de naam Packkam-
mer voor. 

BUITENLAND 
De tarieven voor de verzen
ding van pakket- en waarde
zendingen naar het buiten
land vormen een hoofdstuk 
apart. Deze tarieven werden 
steeds gebaseerd op de afzon
derlijke postverdragen tussen 
Pruisen en deze landen. Uit
gangspunt was echter altijd 
het binnenlandse tarief. Dat 
werd - zoals in dit artikel is be
sproken - berekend tot het 
aangewezen grenskantoor, en 
daarna verhoogd met het in 
het bewuste verdrag bepaalde 
porto voor de verzending in 
het desbetreffende land, res
pectievelijk in het land van 
doorzending. 

SLOT 
Met ingang van 31 december 
1873 kwam er een eind aan de 
hiervoor besproken tariefsys
temen. Oorzaak was de invoe
ring van een geheel nieuw sys
teem van afstandberekening 
voor pakketzendingen. Ook 
werden vanaf dat moment de 
pakketbrieven vervangen 
door pakketkaarten. 
J.G.E. Petersen 
Voorzitter Filatelistenvereni
ging Duitsland 

Noot: 
*: een \oth (lood) is een oude ge
wichtseenheid; in Duitsland kwam 
een loth in de hier beschreven pe
riode overeen met ongeveer 14.6 
gram 

Bronnen: 
Fahrposl in Deutschland 1808-192-
door Christian Hörter 
Geschichte der Preussischen Post door 
Heinrich von Stephan 
Post- und Telegraphen Handbuch 
1868; uitg. van het Nord-Deutscher 
Postbezirk 
Pakket- en waardezendingen 1848 
1874 door J.G.E. Petersen; artikel 
in 'Deutsche Post' 

Brief, behorend bij een pakket dot werd verzonden van Spitier naar GöHilz. Het gewicht is 1.18 pond, de afstand 6.32 mijl en het 
port 3 gr. 



Neu zur Oscar-Verleihung fixr den erfolgreichsten Film aller Zeiten: 

Das aktuelle Gedenkblatt zum Jahrestag 
des Untergangs der Titanic 

T lT^^^"°^ 
Dejs exkhtsii'e GcdeukhJittt 

fiilhält Aoi pnstfi'ischcu Block 
in einer Schutztäsche tmri 

eine BviefvMrke dieses Blochs 
mit dem (imdichen Sonder

stempel vom 15.Aprni998, 
dem Jnhrest{tg des Untergangs 

der Tititnic. 

Wir gratulieren dem 
erfolgreichsten Film aller Zeiten. 

Ausgezeichnet m.it 

11 Oscars 

TITANIC-oer e«>9ê Avt*̂ ô  
E5-«at das groß« ^ 

^ \h-'- ,tndeabet 

Kein anderes SchifFsungluck erschütterte die 
Welt wie der Untergang der Titanic - und kein 
anderer Film war so erfolgreich 
Aktuell zur Oscar-Verleihung bietet Ihnen 
Richard Borek das einmalige Gedenkblatt 
„Titanic" zum Preis von nur 9 , 5 0 D M an 

Dieses Gedenkblatt enthalt den postfrischen 
Titanic-Block, bestehend aus 5 Briefmarken 
im Wert von je $ 1, sowie eine Briefmarke 
mit dem Sonder-Stempel des Jahrestages des 
Untergangs der Titanic 

Holen Sie sich einen Hauch der TITANIC 
ins Haus. 

100 Jahre im Dienst des Sammler s 

, W Uli t)»* " " ^ i ,„ Ü.C V a * 

Bestell-Coupon 
- ^ 

J ä ! Bitte senden Sie mir das aktuelle Gedenkblatt Titanic' zu Fur 10 T^e zur Ansicht mit 
vollem Ruckgaberecht zum Richaid Borek-Preis von nur 9,50 DM. (Best -Nr 59809 108) 

86566 

Straße Hausnummer 

Kundennummer (Falls bekannt bitte angeben Danke') 

Schneller geht's per Telefon 0049-180 - 3 44 35 
oder einfach per Fax 0049-531 - 2 05 17 17 

Richard Borek GmbH & Co.KG 
Theodor-Hcuss-Straße 7 • 38083 Braunschweig 
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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. 
P.P.C, blijft groeien 

Wij hebben er weer een nieuwe afdeling erbij. Ie Dag-enveloppen van de wereld, waarbij veel motief: f 1,- per stuk. 
Ook onze koopjes-afdeling is weer opnieuw aangevuld. Dit zijn kavels (meer dan 700 stuks), geprijsd van f 10,- tot f 100,-, 
in insteekboeken en albums met postzegels van de wereld. Deze 'koopjes' staan niet in onze maandelijkse alfabetische 
partijenlijst.U kunt deze partijenlijst gratis en geheel vrijblijvend aanvragen door ons te bellen,te faxen of onderstaande 
informatiebon ingevuld naar ons op te sturen. Hiernaast bieden wij u deze maand een selectie (Nederland, Duitsland en 
Engeland) uit onze partijenlijst aan. 

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. Beiden 
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 alfebetische lijst met alle kavels van boven de honderd gulden. Onze medewerkers leggen u 
uit waar alles staat. Al deze kavels én de meer dan zevenhonderd 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 hebben biimen tien minuten wat gevonden, terwijl anderen een paar uur blijven. Iets dat wij ten zeerste aanbevelen, zodat u 
een goede keuze kunt maken. 

Als u deze maand geen tijd heeft om ons te bezoeken, kunt u onderstaande informatie-bon invullen; wij houden u dan, gratis en 
geheel vrijblijvend, op de hoogte van wat wij aan te bieden hebben. 

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

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA den Haag 

Tel : 070-3625263 Fax : 070-3625415 
ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr : 733188. 

Als u onderstaande bon invult ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 
:|i*4i4>4c**4i4>*4<**4»l»t<*4>4<**4"l>*'l<i»**** INFORMATIEBON ***************************** 
Naam : Telefoon : 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden: 

4 i i » 4 i « * * * * 4 [ > l < * * * * * * * * « 4 > ' t i * * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : t i * * * 4 ' * ' t > 4 > < » * * « 4 i 4 i 4 > ' | i * i | i * 4 c * * * * 4 i * i t i 



Postzegel Partijen Centrale 

1667 DUITSE GEBIEDEN In insteekboek,ongebr/gebr. 
Waarbij betere zegels en series. 
Zeer hoge cataloguswaarde. 

1702 DUITSE RIJK In insteekboek. 
collectie vnl gebruikt/ongebruikt. Met veel betere 
series. Iets div. kwaliteit. Zéér hoge catwaarde. 

1678 DUITSE STATEN in insteekboek. 
+ Reich. Vnl gebr/ongebr. Iets div. kwaliteit. 
Veel betere zegels. Zéér hoge cataloguswaarde. 

1708 DUITSLAND in insteekboek,vnl.gebr. 
Gealiëerde zones. Veel betere series en zegels. 
Hoge cataloguswaarde. 

1798 DUITSLAND in map,vnl.gebr. 
Mooie verz. op albumbladen 18501970. 
Waarbij veel betere zegels Rijk, Bund en Beriijn. 
Hoge cataloguswaarde. 

916 DUITSLAND BUND in doosje,ongebr/gebr. 
+ Beriijn. rondzendboekjes wo betere zegels/series 

1281 DUITSLAND BUND in insteekboek.vni.gebr. 
wb doubletten. Hoge cataloguswaarde. 

1391 DUITSLAND BUND in 2 insteekboeken,gebr. 
19551993. Vrijwel kompleet. 

1634 DUITSLAND BUND in Schaubeckalbum. 
19541975 vrijwel kompleet. Mooi gebruikt. 

1698 DUITSLAND BUND in groot insteekboek.gebr. 
Stock. 19511993. Catwaarde DM 16.000,

Zeer geschikt voor handel en rondzending. 
777 ENGELAND in 4 insteekboeken,ongebr/gebr. 

19001990 
336 ENGELAND in doosje. 

locals 
344 ENGELAND in doos. 

FDC's 
354 ENGELAND In doosje. 
410 ENGELAND in Undneralbum,pfr. 

Mooie XXX verzameling 1965/1986. Vrijwel compleet 
737 ENGELAND in doos. 

Meer dan 250 FDC 's wo betere 
181 ENGELAND in Davoalbum ,pfr/ongebr/gebr. 

Verzameling 18801972 wb veel betere series. 
Hoge catwaarde 

249 ENGELAND in Kabealbum,gebr. 
19521982. 

656 ENGELAND in album. 
Verzameling met veel klassiek. Hoge catwaarde. 
Vnl. gebruikt en ongebruikt 

673 ENGELAND in 2 blanco albums,vnl.gebr. 
Met veel oud materiaal uitgezocht op watermerk, 
typen,etc. Hoge cataloguswaarde. 

743 ENGELAND in map,vnl.ongebr. 
19301970. Waarbij alle fosfor 
£1 1948 etc 

762 ENGELAND in album,gebr. 
19521982. Met veel komplete series. 

755 NED. INDIë in insteekboek. 
Brieven ± 18621949. 48 stuks, waarbij interessant 
materiaal. 

F 250,00 

F 600,00 

F 500,00 

F 300,00 

F 1.400,00 

F 465,00 

F 235,00 

F 425,00 

F 380,00 

F 1.200,00 

F 450,00 

F 75,00 

F 300,00 

F 415,00 
F 500,00 

F 180,00 

F 350,00 

F 195,00 

F 265,00 

F 500,00 

F 650,00 

F 135.00 

F 700,00 

975 NEDERLAND in album,ongebr. 
1952/1970 + FDC's div. kwalite» 

976 NEDERLAND in album,ongebr/gebr. 
tot 1965. catwaarde 3250,

1158 NEDERLAND In brieveninsteekboek.gebr. 
Brieven. 60 stuks 

1170 NEDERLAND in insteekboek,gebr. 
19401982 vrijwel compleet, catwaarde ± AAXJ,. 
wb iets plaatsfouten 

1177 NEDERLAND in Davoalbum,pfr/ongebr. 
18521975. Na 1940 postfris. Cataloguswaarde 3800 

1487 NEDERLAND in luxe SAFEalbum,vnl.pfr. 
19611976 vrijwel kompleet. Incl. blokken 886/888 

1699 NEDERLAND in FDCboekje. 
FDC's + bijzondere enveloppen. 
Meest jaren vijftig. Hoge cataloguswaarde. 

1700 NEDERLAND in 4 albums. 
FDC's. 1358 vrijwel kompleet. 
Waartjij nr 1 m. 
Vanaf nr 100 onbeschreven. Catwaarde f 11.800,

1703 NEDERLAND in FDCalbum. 
FDC's. nr 5100 vrijwel kompleet met iets extra, 
Cataloguswaarde f 5250,

1704 NEDERLAND In DAVOalbum,pfr/ongebr. 
+ iets gebruikt. 19451969 vrijwel kompleet. 
Cataloguswaarde niim f 5000,

1705 NEDERLAND in 4 FDC'salbums. 
Collectie FDC's. E3  E336 zonder E4,E5,E28E38. 
Verder vrijwel kompl. Vanaf + E170 zonder adres. 
Cataloguswaarde ± f 7000,

1718 NEDERLAND in FDCalbum. 
FDC'stussenE12enE125. 
Meest beschreven. 
Cataloguswaarde f 1700,

1721 NEDERLAND in album,vnl.gebr. 
■•■ iets div. Met veel jaren vijftig. 
Hoge cataloguswaarde. 

1727 NEDERLAND in map. 
FDC's. E 37E72. Vrijwel kompleet. 
Meest beschreven. Cataloguswaarde f 750,

1745 NEDERLAND in insteekboek,vnl.pfr. 
Meest jaren 60 en 70. Waarbij doubletten. 
Hoge cataloguswaarde. 

1781 NEDERLAND in 2 luxe IMPORTAalbums,ongebr/gebr. 
1852/1996. Na 1960 vnl. xxx.. Waarisij 518/537 xx. 
Goed gevuWe verzameling. Na 1925 vrijwel kompl. 
Cataloguswaarde ± 14.000,

1782 NEDERLAND in insteekboek,pfr. 
19401975. Catatoguswaarde ± f 1500,

Waarbij betere series jaren 50. 
1783 NEDERLAND in insteekboek,pfr. 

19401975. Catakjgoguswaarde ± f 1500,

waarblj betere series jaren Vijftig 
1784 NEDERLAND in insteekboek,pfr. 

1940/1975. Cataloguswaarde ± f 1500,

Waarfaij betere series jaren Vijftig. 

Kavels zijn schriftelijk,telefonisch of per fax te bestellen 
Besteltijden 
Leveringen 

Openingstijden 

maAr 9 0017 GOu ■ za 10 0016 OOu 
onder rembours of na vooruitbetaling 
: do/vr 09.0017.00u; za 10.0016.00 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 

F 340,00 

F 545,00 

F 100,00 

F 775,00 

F 800,00 

F 340,00 

F 425,00 

F 2.950,00 

F 1.200,00 

F 875,00 

F 1.400,00 

F 255,00 

F 400,00 

F 150,00 

F 300,00 

F 2.750,00 

F 335,00 

F 335,00 

F 335,00 

c c 

o«. 

s. 
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a. 
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DE VERZAMEUNG DUiïSE PARUCUUERB 
SIADSPOSIEN VAN HEI Piï MUSEUM 
5^i^/kHWj^ behandM^bid de nwäte waard SPECIALE BIJDRAG 

MARLOES VAN DER BEEK, DEN HAAG 

De afdeling Post van hef PTT Museum in Den Haag beheert 

een groot aantal collecties, waaronder de verzameling 

Particuliere Duitse Stadsposten (1861-ongeveer 1900). Deze 

verzameling bestaat uit vijftien albums. Het geheel ziet er 

verzorgd uit, de postzegels en postwaardestukken zijn 

nauwkeurig opgezet, elke emissie is van bijschriften voorzien. 

Een zoektocht naar de oor
sprong en vooral ook de 
plaats van particuliere posten 
in de geschiedenis van de 
Duitse post levert interessante 
gegevens op. Tegelijkertijd 
blijkt dat er over de geschiede
nis van de verzameling zelf re
latief weinig bekend is. 

EEN GAATJE IN DE POSTWET? 
In het op 18 januari 1871 ge
stichte Duitse Rijk werd op 28 
oktober 1871 een postwet aan
genomen, die in feite een ver
volg was op de Pruisische post
wet van 5 juni 1852. In die wet 
stond dat de verzending van 
de post voorbehouden was 
aan de staat. Dit was op zich 
niets bijzonders, in bijna elk 
land was er sprake van een 
staatsmonopolie op het post
vervoer. In deze wet wordt 
echter omschreven dat het 
monopolie geldig was voor 
het vervoer van post van de 
ene plaats naar de andere. 
Met andere woorden, de wet 
voorzag dus niet in het ver
voer van post hnnen één 
plaats. Dit gaf ruimte aan par

ticuliere ondernemers om 
post binnen één en dezelfde 
plaats en directe omgeving te 
gaan verzorgen. De eerste par
ticuliere postdiensten ont
stonden dan ook in de grotere 
steden, waar, door goedkope
re tarieven te hanteren, de 
concurrentie werd aangegaan 
met de staatpost, maar ook 
met elkaar. De overheid deed 
er weinig aan om dit tegen te 
gaan. Waarschijnlijk vond 
men de stadsposten te weinig 
winstgevend en ging met er
van uit dat de staatspost met 
zijn 'rijke middelen' heel 
goed tegen de concurrentie 
opgewassen zou zijn. De parti
culiere stadsposten hebben 
dan ook geheel onafhankelijk 
van de overheid gefunctio
neerd. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het lokale post
vervoer in Rusland (1865-
1917), waar de lokale 
(Zemitoo) zegels deels in de 
Russische staatsdrukkerij ver
vaardigd werden. 

DE PARTICULIERE POSTDIENSTEN 
De oudste voorbeelden van 

particuliere postdiensten in 
de Duitstalige landen zijn de 
zogenaamde Boten- und Dienst-
mann-instituten. Deze zijn on
der andere bekend van steden 
als Wenen (voor 1850), Osna
brück (1850), Dresden (1861) 
en München (1862), maar 
vooral uit de havenstad Ham
burg (vanaf 1861: de firma 
Hamer & Co). Van deze Boten
diensten zijn incidenteel post
zegels bewaard gebleven. Sys
tematisch opgezette literatuur 
over deze periode ontbreekt 
echter, wat het positieve effect 
heeft dat het binnen de Euro-

DO^AlESCHlI^GE^ 

pese filatelie een van de or 
derwerpen is waarbinnen no 
echt verrassende ontdekkir 
gen te doen zijn. Na 1878 zijl 
deze Boten-diensten allemaj 
opgeheven om plaats te mi 
ken voor de beter function« 
rende stadsposten, die halvei 
wege de jaren tachtig van d 
vorige eeuw tot bloei kwamer 
De eerste uit deze periode wa 
de Berlijnse Bnef- und Drue] 
schnflen-Expedition (1873) 

b. ti^ib e n 

O j ^ o c « ; i i . t L ' e i ^ v>(S6 

Niet gebruikte briefomslag, Hamburg, omstreeks 1863 Dresdener Boten zegels, 1866 



'ooral na 1886 nam het aan-
il diensten sterk toe, om na 
896 weer af te nemen. Uit-
indelijk zijn er in totaal 212 
adspostdiensten in bijna alle 
»uitse steden actief geweest, 
1 de grotere steden (waaron-
et Berlijn, Frankfurt am 
Iain en Hamburg) zelfs 
leerdere tegelijk, 
•eze stadsposten richtten zich 
aornamelijk op de lokale be-
jrging van brieven en brief-
aarten. Maar ook werd de be-
elling van drukwerk, pakket-
;n, aangetekende brieven, 
xpresse-post, postwissels en 
e inning van kwitanties ver-
jrgd. Voor het verzamelen 
in de post had men eigen 
rievenbussen. Deze moesten 
el duidelijk te onderschei
en zijn van de blauwe staats-
ostbrievenbussen. In enkele 
evallen zijn op brieven nog 
rwijzingen terug te vinden 

sals Nur in die gelben Kasten 
es Merkur oi In die roten Kästen 
es Courier zu werfen. De namen 
in de stadsposten waren veel-

ondeend aan de naam van 
stad: Hammonia (Ham-

urg), Lipsia (Leipzig), Colo-
la (Keulen) en Rhenania 
3onn), of aan de naam van 
e handelsonderneming: Mer-
ur, Express, Hansa, Lloyd en 
ouner. Enkele stadsposten 

agdeburg, 1888 Rouwzegel van Fre-
rfk III Nikolaas Karel (1831 1888), 
Hts keizer en koning van Prutsen Popu-
r bij het volk, minder geliefd bij de 
erheid en daarom met door de staats-
ist, maar wel door de stadsposten veel-
Idig algebeeld 

Denden filialen in andere 
eden, zoals Hammonia, die 
ihalve in Hamburg ook in 
reslau, Bremen, Brunswijk, 
hemnitz en Stettin werk-
am is geweest. 

IHERPE CONCURRENTIE 
n aantal van deze bedrijven 

;stond slechts korte tijd. 

U K 
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Giessen, 1888 Albumblad uit de verzameling Duitse Particuliere Stadsposten De op
druk, in de vorm van een kruis, is over het door de staatsjDost verboden woord Post 
heen geplaatst 

Sommige raakten in diskre
diet door onkunde, diefstal of 
onregelmatige bezorgingen, 
andere konden het financieel 
niet bolwerken. De sterkere 
bedrijven konden zich vooral 
handhaven door uiterst lage 
tarieven te berekenen, het
geen de staatspostdienst met 
zijn relatief hoge tarieven in 
een nadelige positie bracht. 
Onderstaand overzicht van de 
algemene tarieven voor heel 
Duitsland in de jaren '90 van 
de negentiende eeuw geeft 
een indruk van de prijsver
schillen tussen staats- en stads-
post: 

Door deze lage prijzen en de 
toenemende kwaliteit (een 
snelle en correcte bestelling) 
werden de stadsposten steeds 
winstgevender. Het aantal be
stellingen en ook het aantal 
brievenbussen nam toe, zo
zeer zelfs, dat hun aantal dat 
van de staatspostdienst over
trof Omdat de wet de particu
liere postdiensten niet expli
ciet verbood, kon de overheid 
niet veel meer doen dan voor
schriften uitvaardigen. Eén 

stadspostdiensten een afbeel
ding hebben gekopieerd die 
voorkwam op postwaarden 
van landen buiten Duitsland. 

OPHEFFING VAN DE 
STADSPOSTDIENSTEN 
Postmeester-generaal Hein
rich von Stephan overleed in 
1897 en werd opgevolgd door 
Von Pobielski. Daarmee ver
anderde ook de houding van 
de Staatspost ten opzichte van 
de particuliere posten. Op 20 
december 1899 werd door de 
Rijksdag, na een langdurige 
parlementaire behandeling, 
een nieuwe postwet aangeno
men, die op 1 april 1900 in 
werking trad. Deze postwet 
maakte een einde aan het be
staan van alle particuliere 
postdiensten. Het monopolie 
van de staatspost werd uitge
breid naar het lokale postver
voer, terwijl tegelijkertijd een 
verlaging van de lokale tarie
ven ingevoerd werd: 5 Ff. port 
voor brieven tot 250 gram en 
2 Ff. port voor post tot 50 
gram. Dit stadsport werd ove
rigens in 1906 al weer ver
hoogd naar 3 Ff. tot 50 gram 
om daarna weer op het oude 
niveau, 5 Ff., te komen. Het 
gevolg was dat er weer pogin
gen gedaan werden om nieu
we particuliere initiatieven te 

Karlsruhe, 1888 Plagiaat (rechts afgebeeld) van een Franse portzegel (links afgebeeld) 
uit 1884 

rukwerk 
riefkaart 
rief 
anget brief 
xpresse kaart 
xpresse brief 
inimum postwissel 
inimum pakket 

Staatspost 
3Pf 
5Pf 
5Pf 
25 Pf 
25 Pf 
30 Pf 
20 Pf 
25 Pf 

Stadspost 
l -2Pf 
2-3Pf 
3-4Pf 
10-20 Pf 
10-15 Pf 
10-20 Pf 
10 Pf 
10 Pf 

van de maatregelen was een 
verbod op het gebruik van het 
woord Post. Dit moest vervan
gen worden door de woorden 
Bnefaerkehr of Bnefleforderung. 
Een aantal diensten moest 
daardoor nieuwe postzegels 
laten maken, of oude laten 
overdrukken. De postzegels 
van de Pnvat Stadt Post te Gies
sen werden bijvoorbeeld voor
zien van een opdruk in de 
vorm van een kruis. 
Een andere maatregel was dat 
de staat controleerde of teke
ning en kleur van de postze
gels wel genoeg verschillen 
vertoonden met die van de in 
omloop zijnde officiële post
zegels. Binnen Duitsland 
werkte deze controle redelijk 
goed. In een aantal gevallen is 
echter aantoonbaar dat de 

ontplooien. Deze hadden ech
ter weinig succes, niet in de 
laatste plaats door de proces
sen die de overheid tegen de 
initiatiefnemers aanspande. 

Met de opheffing van alle 
Duitse particuliere postonder-
nemingen als gevolg van deze 
nieuwe wet werden de beamb
ten van dertig diensten in 
rijksdienst geplaatst. Een an
der deel werd door middel 
van een geldbedrag schade
loos gesteld. In totaal werd 
aan 88 ondernemers een be
drag uitbetaald van 7.500.000 
Mark. Hierbij moet nog wor
den opgeteld de genoegdoe
ning van de Beierse en Würt-
tembergse post aan de in hun 
gebied aanwezige particuliere 
postdiensten; Beieren en 
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Württemberg behielden na
melijk hun eigen postmono
polie tot 1920. Van de hoofd
som kreeg de Berliner Packet
fahrt Aktiengesellschaft alleen al 
2.7 miljoen Mark. Deze bedra
gen v^'aren erg hoog (voor die 
tijd) en geven daarmee een 
indruk van het grote economi
sche belang dat de stadspost
diensten vertegenwoordigd 
hebben. 

DE COLLECTIE IN HET P Ü 
MUSEUM 
De verzameling Duitse stads
postzegels van het PTT Muse
um bestond aanvankelijk uit 
acht albums. In 1936 is deze 
verzameling uitgebreid met 
een schenking Duitse stads
postzegels van de filatelist P.C. 
Korteweg (18881970), die 
zijn schenking en de al aanwe
zige museumcollectie tot één 
geheel heeft samengevoegd 
en beschreven. Het resultaat is 
een verzameling van vijftien 
albums, met postwaarden en 
postwaardestukken van parti
culiere postdiensten uit 126 
steden. 

Portret van P C. Korteweg (18881970), 
kleurenpastel uit 1927 door J.G. van 
Gospel (18701928) 

Korteweg heeft zich met name 
gespecialiseerd in de Boden of 
Botenzegels van Hamburg, die 
met twee albums in de verza
meling vertegenwoordigd 
zijn. In 1936 wijdde hij een ar
tikelenreeks aan deze 'grappi
ge oude steendrukken', zoals 
hij ze zelf noemde' . Door orgi
nele exemplaren, nadrukken, 
herdrukken en vervalsingen 
met elkaar te vergelijken 
kwam hij tot een classificatie, 
die afweek van de op dat mo

^ ment gangbare ordening in 
=■ de GlasewaldcaXalogus uit 
— 1937. Zijn waarnemingen zijn 
— in latere Duitse catalogi over
s genomen. De nauwkeurig
^ heid waarmee Korteweg te 
^ werk ging, heeft een represen
2 tatieve en redelijk complete 
= verzameling opgeleverd. Bij

zonder is dat hij, gezien de 
moeizame relatie met Duits
land in die jaren, toch nog zo
veel materiaal bijeen heeft we
ten te brengen. 

PARTICULIERE POSTEN ALS 
VERZAMEL EN 
ONDERZOEKSGEBIED 
De belangstelling van verza
melaars voor de particuliere 
stadsposten van Duitsland is 
sterk wisselend. Aanvankelijk 
was er een grote interesse, wat 
door diverse postdiensten he
laas is uitgebuit. Zo verscheen 
er een overvloed aan postze
gels en postwaardestukken die 
beneden de nominale waarde, 
in zogenaamde 'verzamelaars
pakketten', aangeboden wer
den. Met het verdwijnen van 
de vraag van verzamelaars 
kwam er echter ook een einde 
aan deze speculatieve uitgif
ten. Niettemin zijn ze in de 
Michel SpezialKatalog der Deut
schen Privatpostmarken (1990) 
opgenomen; een aantal van 
dit soort uitgiften wordt mo
menteel weer verzameld. 

Korteweg heeft in zijn tijd al 
nauwgezet onderzoek ver
richt. In De Philatelist geeft hij 
aan dat dit onderzoek be
moeilijkt werd door het parti
culiere karakter van de uitgif
ten. Een aantal gegevens is 
niet ambtelijk vastgelegd of 
slechts fragmentarisch aanwe
zig in particuliere archieven. 
De al genoemde Michelcatalo
gus is echter aanzienlijk uitge
breid met nieuw materiaal en 
historische gegevens over de 
verschillende diensten. Er 
staat bijvoorbeeld in te lezen 
dat er in het centraal archief 
van Potsdam en Munster een 
schat aan informatie is gevon
den. Wereldwijd zijn er mo
menteel zo'n zeshonderd tot 
duizend verzamelaars op dit 
gebied actief. In het buiten

OPENINGSTIJDEN 
STUDIEZAAL POST 
De verzameling Duitse Particu
liere Stadsposten van het PTT 
Museum in Den Haag maakt on
derdeel uit van de coUecue Bui
tenland van de afdeling Post. 
Voor geïnteresseerden is op 
aanvraag gelegenheid om mate
riaal uit het depot van de afde
ling Post op te vragen en te be
kijken. Telefoon: 0703307560. 
De eerstvolgende bezoekersda
gen zijn; 
9juli 
6 en 20 augustus 
3 en 17 september 
1, 15 en 29 oktober 
12 en 26 november 
10 december 

8 ó j> e 11. 
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Essen, 1888. Maakwerk voor verzamelaars 

land hebben de thematische 
verzamelaars het verzamelge
bied inmiddels ontdekt. In de 
handel zijn de prijzen van 
sommige emissies gestegen, 
omdat ze een onder themati
sche verzamelaars geliefd 'the
ma' bevatten. Studiegroepen, 
gespecialiseerde verenigingen 
en verzamelaars halen gere
geld verrassende nieuwe we
tenswaardigheden boven ta
fel. In 1934 werd het belang 
van het verzamelgebied door 
de Duitse verzamelaar Von 
Rudolphi al kernachtig sa
mengevat met de volgende 
woorden: 'Als een verzame
laar van Duitschland door 
middel van zijn verzameling 
een duidelijk beeld van de 
postgeschiedenis van zijn land 
v«l geven  en dat moet toch 
wel het hoogere doel van den 
specialist zijn  dan mag hij ei
genlijk een gebied, dat door 
de groote massa stiefmoeder
lijk behandeld wordt, niet bui
ten beschouwing laten, name

lijk dat van de voormalig 
stadspost. Waar ook de oorz; 
ken voor deze stiefmoederli 
ke behandeling mogen lij 
gen, gerechtvaardigd zijn z 
niet. Want al missen de stad 
postdiensten het ambtelijk 
karakter, zoo zijn ze toch u 
de Duitsche postgeschiedeni 
met name uit de 80er en 90e 
jaren, eenvoudig weg niet we 
te denken.'2 
Marloes van der Beek 

Noten: 
': De Phtlalelist, 1936/37 
2; DtePost, 1934, pagina's 79 tot e 
met 82 

Marloes van der Beek is assister 
conservator Postwaarden Buite 
land van het Nederlandse PTT M 
seum in Den Haag. 

De auteur is dank verschuldigd aé 
Arthur Steegh te SantpoortZui 
secretaris van de Bondskeuring 
dienst. 
De afgebeelde stukken en overij 
illustraties zijn afkomstig uit de cc 
lectie van Het Nederlandse PT 
Museum te Den Haag. 
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MUNT- POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

Dringend te koop gevraagd : 

Wij zijn op zoek naar: 

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

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

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

Detaillisten aangesloten bij de N.V.P.H. 
< Cash & Carry 

"Ambacht" 
Originele kilowaar, pakketten, jaargan 
gen, samenstellingen, partijtjes en meer 
dan 100 000 verschillende series, blok 
ken, brieven, fdc's en telefoonkaarten 
van de hele wereld vanaf f 1,= per stuk. 

Veersedijk 59 3341 LL 
H I Ambacht - telefoon 078 6818074 

dl t/m vr 10 00 tot 17 00 uur 
za 10 00 tot 16 00 uur 

Collect+ 
speciaal voor 

de Motiefverzamelaar 
"die alles al heeft"! 

Rariteiten, kleurproeven, ongetande uit
giften, speciale covers, misperforaties, 
lokale uitgiften, drukfouten, goud en 
zilver 

Postbus 64835 - 2506 CE 
s Gravenhage 

Cash & Carry 
"Berkel" 

Luxe insteekalbums met 40% korting. 
Alle aanbiedingen van Philapost en vele 
honderden eenmalige partijen en 
partijtjes rechtstreeks van verzamelaars 

Ranonkelweg 4 2651 MX 
Berkel telefoon 010-5115099 

dl 10 00 tot 16.00: Ie vr & za van 
de maand 10 00 tot 17 00 uur 

FRANKPOST 
Postorder van Originele kilowaar 
en alle aanverwante filatelistische 
artikelen 

Gespecialiseerd in de inkoop en recht
streekse verkoop van partijen en 
nalatenschappen 

Alphensebaan 35 - 5126 PR - Gilze 
telefoon 0161- 453755 fax 0161 453468 

Cash & Carry 
"Gilze" 

Rechtstreekse IIVIPORT! 
Enige in Nederland met het meest 
uitgebreide assortiment onafgeweekte 
kilowaar vanaf 100 gram uit verzegelde 
balen afkomstig van de oude vertrouwde 
oude inzamelpunten 

Alphensebaan 35 - 5126 PR 
Gilze-telefoon 0161 453588 
dl t/m za 10 00 tot 17 00 uur 

I 
I 

het muiiimaii adres 
Berkel en Rodenrijs • 

Verkoop van eigen IMPORT luxe 
Insteekalbums, authentieke Wonderdozen 
en nieuwe uitgiften voor het 
Wereldpostkantoor® door middel van 
verzending m Nederland en België aan 
10 000 verzamelaars 

Postbus 96 - 2650 Aß 
Berkel en Rodenrijs 

telefoon 010-5115099 fax 010-5 T 8321 311 
Bel of schrijf voor informatie en ontvang een gratis pakket postzegels met tevens een Waardecheque 

voor f 10,= contante korting bij één van de onderstaande aangesloten N.V.P.H. detaillisten. 
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DUITSE FILATELISTISCHE 
PERS ONDER DE LOEP 
In een nummer van 'Phi
latelie' v/aarin speciaal 
aandacht aan Duitsland 
wordt gegeven mag een 
beknopt overzicht van de 
Duitse filatelistische pers 
niet ontbreken Die pers 
mag bogen op een zeer 
oude en Dev/onderens
waardige traditie, die te
ruggaat tot de vorige 
eeuw. 

^ Publiekstijdschriften 
^ In Duitsland zijn er drie 
 grote 'publiekstijdschrif
— ten' die in vrijwel alle sto
s tionskiosken te koop zijn. 
:;: De Deutsche Briefmar
^ kenZeitung, die om de 
2 veertien dagen ver

ï schijnt, is de grootste. Di
reet herkenbaar aan zijn 

Vin gele omslag telt het blad 
w'w meestal tussen de 160 en 

200 pagina's, waarvan 
minstens de helft uit ad
vertenties bestaat. Er is 
een bescheiden aantal 

redactionele pagina's in 
vierkleurendruk. Door 
het goedkope krantenpa
pier waarop de DBZ 
wordt gedrukt maakt het 
blad een sterk marktge
richte indruk met uitge
breide informatie over 
prijsontwikkelingen, 
nieuws uit de filatelisti
sche wereld en ook veel 
aandacht voor het aan
bod en de behaalde re
sultaten van de vele vei
linghuizen die in Duits
land actief zij^n. 
Der Briefmarkenspieqel 
(kortweg BS] is een blad 
dot maandelijks ver
schijnt. Het is druktech
nisch van een wat betere 
kwaliteit met meer kleur 
op de redactionele pagi
na's. Ook hier beslaan 
de advertenties ongeveer 
de helft van de gemid
delde omvang, die op 
140 ä 160 pagina's uit
komt. Het blaa bevat ige
woonlijk wat meer ecrite 
artikelen. 

DBZ en BS concurreren 
om het hardst; ze doen 
dat bijvoorbeeld met 
speciale bijlagen over de 
grote beurzen die onder 
meer in Keulen, Essen en 
München worden gehou
den, of met speciale 
marktoverzicnten 
Het derde publieksblad, 
de BriefmarkenRevue is 
wat bescheidener, maar 
ook diepgravender. Die 
aandacht voor de markt 
is overigens best te be
grijpen, want de concur
rentie in de postzegel
handel  die net als in de 
meeste andere WestEu
ropese landen steeds 
meer van de winkelver
koop naar de verzend
handel verschuift  is bij
zonder fel 
Het inmiddels beruchte 
Heinevelletje met het ge
wraakte runenteken 
wordt in het laatstge
noemde blad door ver
schillende handelaren 
met prijsverschillen van 

25 procent en meer aan
geboden. Vertrouwen in 
de handelaar is dan 
geen overbodige luxe. 
De Briefmarkenspiegel 
van maart waarschuwt 
met duidelijke illustraties 
voor de vele vervalsingen 
die de markt overspoe
len Als de zijarmen van 
het runenteken onder de 
loep rafelige randen ver
tonen dan neeft u met 
een vals exemplaar te 
doen! 

Andere Duitse bladen 
Behalve de zojuist ge
noemde drie publieks
bladen zijn er in Duits
land nog enkele andere 
filatelistische bladen 
In de eerste plaats moet 
hier het blad van de 
Duitse Bond, Philatelie, 
genoemd worden Het 
gaat om een maandblad 
dat niet in de losse ver
koop verkrijgbaar is en 
dat de laatste jaren zo
wel redactioneel als 
druktechnisch gezien 
sterk is verbeterd. Behal
ve dat het veel eigen 
Bondsnieuws brengt is 
de aandacht in de eerste 
plaats gericht op de fila
telie van het eigen land, 
zowel voor wat betreft 
nieuwe uitgiften als post
geschiedenis. Binnen de 
gemiddelde omvang van 
zo'n tachtig pagina s 
neemt het advertentiege
deelte een vrij beschei
den plaats in Het blad 
weet altijd ruimte te vin
den voor onderwerpen 
die enigszins buiten de 
directe Duitse interes
sesfeer liggen 
Het maartnummer bevat 
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Een opmerkeli|ke serie  zeker 
voor zi|n tijd  is de NieuwZee 
bndse reeks uit 1898 

onder andere een mooi 
in kleur geïllustreerd arti
kel over de grote emissie 
van NieuwZeeland van 
1898 Een eeuw geleden 
bracht dit verre land een 
serie uit die door de 

kleuren en verschillende 
formaten van de zegels 
met opmerkelijke afbeel
dingen van de natuur 
van het land zeker uit
zonderlijk mag worden 
genoemd. 
Ook Deutsche Post (zoal; 
de Deutsche Bundespost 
tegenwoordig heet) laat 
de filatelie in publicis
tisch opzicht niet links 
liggen. Behalve het blad 
Die Post, dat zich in het 
algemeen tot het perso
neel en de klanten van 
het bedrijf richt (maar 
toch vaak ook aandacht 
aan filatelistische onder
werpen besteedt) is er 
het tweemaandelijkse 
blad bestemd voor de 
abonnees van de filate
listische dienst Het is eer 
voortreffelijk uitgevoerd 
en redactioneel be
kwaam gemaakt tijd
schrift met  uiteraard 
veel nieuws over nieuwe 
uitgiften en de daarbij 
behorende stempels. 
Ook wordt er nieuws uit 
de wereld van de filateli« 
gebracht en is er aan
dacht voor postzegelont
werpers en voor de fa
bricage van zegels. Ver
der ontbreken ook post
historische onderwerpen 
niet. Zo belicht het no
vember/decembernum
mer van het vorig jaar 
de Saksische koningsse
rie. Waarschijnlijk om
dat er op enkele veilin
gen nogal wat aanbod 
van zegels uit dat land 
blijkt te zijn komt hetzelf 
de onderwerp ook in di
verse andere bladen 

De Saksische koningsserie 
wordt m een aantarDuitstalige 
bladen onder de loep genomer 

Michel Rundschau is eei 
maandelijks verschijnen 
de aanvulling op de Mi
chelpostzegelcatalogi. 
De Zwitserse Berner 
BriefmarkenZeitung bc 
vat in hoofdzaak aanbie 
dingen van de firma 
Zumstein, bekend uitge
ver en postzegelhandel 
De aanbiedingen in het 
blad worden gelardeerc 
met filatelistische artike
len en nieuwtjes. 



UITSLAND 
ITERNATIONAAL 
olgend jaar zal de 
uitse filatelie in het te
;n staan van IBRA 99, 
n wereldpostzegelten
onstelling die in april 
?99 in Neurenberg 
ordt gehouden Deze 
)or Duitsland belangrij
i gebeurtenis (zesen
'intig jaar geleden 
erd bij onze Oosterbu
n voor het laatst een 
ereldtentoonstelling ge
ïoniseerd) is voor de 
lefmarkenspiegel aan
iding om eens te kijken 
)e het de IBRAzege\s, 
ok en eerstedogenve
p uit 1973 is vergaan, 
ïn postfrisse serie kostte 
stijds aan het loket 
V\ 1.65, het blokje 
\A 2.20. De catafogus
>tering van de zegels 
ip in 1980 op tot acht 
ark, de serie staat nu 
lor DM 5.50 geno
rd. De eerstedagenve

3 daarentegen steeg 
\ DM 27.50 DM, terwijl 
it blok op FDC 50 
ark doet. Postfrisse 

oke; 
in Ml lOrk in de catalo

ECIAALVOOR 
GINNERS 
og even terug naar de 
iutsche Briemiarken
tung  die ook altijd 

dragen voor begin
nde verzannelaars be
t  schrijft in nummer 5 
n de jaargang 1998 
er zegels met een per
■atie in het zegelbeeld. 

• • ^ H a a ^ M A k a a u * 
jstaand, spiegi lelverkeerd en 
s kopstaand en spiegelver
rd  de toch cl schaarse 
nse EISA 30zegel komt ii 
aantal nog duurdere va

iten voor 

voorbeeld worden de 
3nse luchtpostzegel 
1 1.50 F. (blauw en 
)d) uit 1930 aonge
old; die zegels ver
lenen in november 
1 dat jaar met een 
rforatie EIPA 30. De 
;orting EIPA staat 
arbij voor Exposition 
srnafionale ae la Poste 
rienne. Juist deze 
elvuldig vervalste) ze
is  gezien de pittige 

faring van 40.000 F. 
de Yvertcatalogus 
niet bepaald een aan
lediging voor begin

Zegels zonder waardeaanduiding gebied met veel perspectieven 

nende verzamelaars... 
Gelukkig maakt een arti
kel over postzegels zon
der waardeaanduiding 
veel goed' het biedt al
thans heel wat perspec
tieven. Frankrijk heeft de 
steenrode kleur van die 
zegels tot standaard ge
maakt. De Britten daar
entegen werken met klas
seaanduidingen (/sf en 
2ncl], maar wisselen 
nogal eens met de kleu
ren. Hun postzegelboek
je met vier First Classze
gels plus een fraai maar 
postaal nietszeggend 
aanhangsel is laarb i j 
een bijzonder fenomeen. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
De geschiedenis van de 
vroege luchtvaart maakt 
telkens weer duidelijk dat 
de mens van aanleg 
avontuurlijk is. Een on
fortuinlijk afgelopen 
vlucht van twee Franse 
piloten, die in 1927 met 
hun vliegtuig L'oiseau 
blanc de oceaan zonder 
tussenlanding wilden 
oversteken, staat be
schreven in Thema van 
februari. Het vliegtuig is 
na vertrek op 8 mei 
1927 nog gesignaleerd 
aan de Franse kust en 
boven Ierland, maar is 
daarna spoorloos ten on
der gegaan. 

Ook rampstukken spre
ken altijd tot de verbeel
ding. In Novioposto 
(Nijmegen) van januari 
wordt een beschadigd 

luchtpostblad afgebeeld, 
dat afkomstig blijkt te 
zijn van een militaire 
Dakota die in februari 
1948 is verongelukt. Dat 
gebeurde op Java bij Pa
dalarang, ten Noord
westen van Bandoeng, 
vijftig jaar geleden dus. 

Ook in dit blad staat als 
onderdeel van een serie 
artikelen over Post en au
tomatisering een streep
jescode afgebeeld die 
sinds dit jaar  door de 
Belastingdienst op retou
renveloppen met een 
antwoordnummer wordt 
geplaatst. Op dit mo
ment is het echter de 
vraag of dit bij de Belas
tingen een regionale of 
een landelijke ontwikke
ling zal worden. 

In februari is er een blad 
uitgekomen, geheten Al
ledaagse Dingen. Daar
in staat te lezen dat op 
vrijdag 15 mei van dit 
jaar aan alle Nederlan
ders zal worden ge
vraagd een brief te 
schrijven 'over het dage
lijkse leven aan de toe
komst'. Uiteraard is er 
verband met de zojuist 
(sinds 8 mei) uitgekomen 
speciale postzegel 'Brie
ven aan de toekomst'. 
Het gaat om een initiatief 
dat is gekoppeld aan het 
feit dat 1999 het Jaar 
van de Volkscultuur zal 
zijn, een evenement 
waaraan zal worden 
meegewerkt door het 

mS^mt' m^ 

Belastingdienst 
Antwoordnummer 2000 
7«»WN Almelo 
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De koppeling antwoordnummerstreep|escode levert een korting op 
van 2 cent per bezorgd stuk, m Novioposto wordt dit voorbeeld (Be
lastingdienst Almelo) getoond 

Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur, het 
P.J. Meertenslnstituut en 
het Nederlands Open
luchtmuseum. De briefac
tie moet leiden tot een 
betere documentatie van 
ons heel gewone alle
daagse leven, waarover 
tot nu toe veel vragen 
open zijn. Hoe meer 
mensen aan deze brief
actie meedoen, des te 
beter het resultaat zal 
zijn. Ligt hier niet een 
mooie gelegenheid voor 
alle postzegelverzame
laars om te rapporteren 
over onze meestal dage
lijkse plezierige bezig
heid met onze hobby? 

De Lekbode (Wijk bij 
Duurstede) van februari 
is begonnen met een ar
tikel geheten Postzegels 
verzamelen. Zo'n alge
meen artikel is niet alleen 
uitermate geschikt voor 
nieuwkomers in de hob
by, maar kan ook meer 
ervaren verzamelaars 
nog wel eens de weg 
wijzen. /Cre/'c/eprüfer bij
voorbeeld  had u daar 
ooit van gehoord? Het 
gaat om een test voor 
krijtpapier. 

Wie maar een enkele 
keer oude Duitstalige 
brieven of kaarten onder 
ogen krijgt heeft het 
meestal moeilijk met het 
ontcijferen van het daar
in gebruikte Gotische 
handschrift. Junqfrou
post (Zwitserlandverza
melaars) herhaalt in het 
maartnummer een al 
eerder gepubliceerd 
overzicht van het Goti
sche alfabet en geeft ook 
nog eens de Franse met 
de nand geschreven cij
fers voor de tarieven. 

Spoorwegverzamelaars 
die het ver weg willen 
zoeken kunnen hun ver
zamelgebied uitbreiden 
tot Gabon. In het febru
arinummer van het blad 
van de afdeling Arnhem 
van De Globe wordt een 
chronologisch overzicht 
gegeven van de spoor
wegen in dat land en 
van de postzegels die bij 

het vorderen van het net 
werden uitgegeven. 

Op Hoop van Zegels 
(Haarlem) doet zijn le
den in het februarinum
mer de suggestie de ze
gels uit het decembervel
letje 'anders' te gaan 
verzamelen. Dat gaat als 
volgt: de ondergrond 
van het velletje wordt als 
het leeg is niet wegge
gooid maar bewaard, 
om er gestempelde de
cemberzegels, naarmate 
die met de post worden 
ontvangen, op de goede 
plaats in terug te plak
ken. Technisch zijn daar 
wel enkele aanpassingen 
voor nodig, maar het 
echte probleem schuilt 
erin dat alleen goed ge
stempelde zegels bruik
baar zijn. 

Er zijn enkele zegels in 
de wereld, zo scFirijft 
Norsk Filalelistisk Tids
skriftvan februari, die 
meer status hebben dan 
andere. Die opmerking 
sloot op de Zweedse or
wijking van 3 skilling 
geel, die laatstelijk in 
Zwitserland bijna 2 mil
joen dollar heeft opge
bracht. Wie dat wil kan 
nu, samen met 998 an
dere verzamelaars, 
medeeigenaar van deze 
zegel worden. Daarvoor 
moet het nettobedrag 
van 22.500 Deense kro
nen worden neergeteld. 
De zegel blijft in een 
bankkluis in Zwitserland 
bewaard. De deelnemers 
krijgen een certificaat en 
een fotokopie om in te 
plakken! 

In VPT (Tilburg) van 
maart wordt aandacht 
gegeven aan de (stem
pels van de) grenskanto
ren tussen België en Ne
derland, die sedert hun 
oprichting in 1814/15 
in gebruik waren. Deze 
stempels hebben niet al
leen in grote verschei
denheid bestaan, maar 
de ontcijfering van de ta
rieven vraagt ook veel 
kennis van zaken en 
speurwerk. 

Bij de postzegelvereni
ging Amersfoort is in het 
februarinummer een bij
drage te vinden over de 
Nederlandse luchtpost
bladen sedert 1947. Het 
zijn vooral de tariefswij
zigingen die in de loop 
der jaren nieuwe uitgif
ten nodig hebben ge
maakt. Was in 1947 het 
tarief nog 10 cent, in 
1952 was het gestegen 

m I 



tot 35 cent. Daarna zak
te het eventjes, maar in 
1964 werd het 40 cent, 
waarna het om de twee 
Cl drie jaar doorklom en 
in 1995 uitkwam op 130 
cent. 

Een stad- en streekverza-
meling heeft voor veel 
verzamelaars een nostal
gische aantrekkings
kracht. Het postvervoer 
tussen Amersfoort en 
Maarsbergen via Leus
den kreeg in 1845 een 
nieuwe impuls, toen aan 
de spoorlijn Utrecht-Arn
hem in Maarsbergen een 
station werd geopend. 
Sedertdien kon de post 
uit Amersfoort, Leusden, 
Woudenberg en omlig
gende plaatsen naar sta
tion Maarsbergen wor
den gebracht en zijn be
stemming daardoor veel 
sneller bereiken. Deze 
ontwikkeling en de komst 
van diverse nulppostkan-
toren in die regio staat 
beschreven in het febru
arinummer van postze
gelvereniging De Loupe 
in Leusden. 

Over het ontstaan van de 
prentbriefkaart, die in de 
beginjaren gold als een 
particulier bedrukte 
Driefkaart en in het ge
bruik aan beperkingen 
onderhevig was (onder 
andere brieftarief tot 11 
februari 1892) wordt in 
Brepost 
nummer 

Breda, maart
in het kort de 

geschiedenis verteld. 

Een in het buitenland 
wonend lid van De Vlie
gende Hollander, reke

ninghouder bij de PCGD 
- thans Postbank - heeft 
in de loop van de jaren 
de giro-enveloppen van 
zijn afrekeningen be
waard, en hierover ver
slag gedaan in De Aero-
philatelist van maart. In 
vroeger jaren werden 
die giro-enveloppen 
meestal per zeepost ver
zonden, maar al heel 
lang is dat luchtpost ge
worden. En de postze
gels die er ooit op wer
den geplakt zijn al lang 

In de tweede helft van de negentiende eeuw was fiet hulppostkantoor 
van Leusden gehuisvest in het kostershuis van de Nederlandse Her
vormde Gemeente te Leusbroek 
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Wie wat bewaart heeft wat 

vervangen door een 
stempeltje. Al deze be
waarde enveloppen leve
ren een kleine verzame
ling Luchtpost/Par 
Av/'on-stempels op in di
verse inktkleuren. De Post 

plaatste ook wel kleine 
reclamestempels, waar
door een aardige indru 
ontstaat van dit oinnen 
Nederland nauwelijks 
bekende materiaal. 

P O S T Z E G E L H A N D E L LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogeliji<e bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een met te slectite prijs kost u slechits 
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 Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat maandei i j lcs verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 1998 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30 , - ! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t n V K V B P, B-8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer Werfplein 6, B-8000 BRLIGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inl. Kortriiksestraat22, B-3010LEUVEN.Tel en Fox 0032-16254970 
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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., 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, tietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 

Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 
tel./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen 

tel. 0478 - 586391 winkel 

}!e)!ie>w)( - Buueijos eioJB - uezfud e 6 ^ 



* * 
YVERT NIEUWS 

• EUROPQST "DE DIEZE' groot- en detailhandel in postzegels en munten 

^ * * 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 
tel. 073-6132157, fax 073-6147589 
E-Maii: europost@euronet.nl 

Wij wachten net als u op het verschijnen van het deel 
overzee A-E (Tome 5), ed. 1998. Deze kunt u waarschijnlijk in de 

loop van de zonner (gedeeltelijk) verwachten. 
Wilt u deze zo spoedig en voordelig mogelijk ontvangen, laat u 

dan vandaag nog op onze mail-list plaatsenl 
Bij "Europost" geen BLA-BLA over subscriptie en vooruitbetaling. 

N I E U W ZEELAND 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

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

email: nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 15 - en u ontvangt de 1998 kleurencatalogus van NZ. 

Vcxn [okvg 
/i v ^ 

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

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

Door overmaking van ƒ 1 5 -
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

\ 

i i\ 

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

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

telefoon 00441904654241 faxnr. 00441904656906 

Veiling nr. 54 
wordt gehouden op 

zaterdag 
27 JUNI 1998 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

mailto:europost@euronet.nl


SAMENSTELLING: J.E.C M. DEKKER, 
POSTBUS 9 4 , 2770 AB BOSKOOP 

P -1-5 g | 

i*<* 

„ T ï J'-'K * ^ •*»> 

O MM» «l*tl»(fUlfT 

LUPTSCHIFPPOST 

^ fH MAIN 75 5fe, 

te ̂  

l i f t N C - O R D C 

nioi jj-i^J-^oCJUt^^ 

r***fe(j 
lUFT-

SCHirF-
POST 

D«i ML PCSTAUtll «-m» startet nact* 
der Ieitw»*t)c fler hlsta^tsctiSfi t*r 
aul (er Bnefwr'.» um *l »L l»r »uf (H* 
F1s9pi»ti >*ii'̂ dorf nu dtes»!- «arte 

FrledrlctiiSafe« 

fuoti ilXtiJ.l«^.^uZ»C---. 

NAID-PARIS 

rr«un<le dar 
Klndaidorf Flugpost 
Soanhald« 6 

D 71333 StOGK«CH 

t üa WOUIMMnW t <>iM>«tit iVMa nwcui^ 

Rlndardoce r l a ^ p o s t 
SOiinbaldfl 6 

O 7«333 STOCmCK 

-ceneomaN-UTCO 

Dit keer in deze rubriek 
geen KLM-nieuws, maar 
wetenswaardigheden en 
aardige dingen van an
dere maatscnappijen. 

LUFTHANSA 
Aanvankelijk was de 
vlucht voorzien voor 21 
mei 1996, maar uitein
delijk vloog Lufthansa op 
15 juni 1996 voor het 
eerst (en in samenwer
king met Air Canada) 
van Calgary naar Frank
furt. Er werd een toestel 
van het type B-767 ge
bruikt {afbeelding 1). 

Op 29 maart 1998 was 
er een eerste Lufthansa-
vlucht in samenwerking 
met United Airlines wan 

Frankfurt naar Houston 
vice versa. Op dezelfde 
datum was er ook een 
eerste vlucht van Frank
furt naar Florence en een 
dag later nogmaals een 
eerste vlucht, ditmaal van 
Frankfurt naar Amman 
met een A-320 (afbeel
ding 2). 

LUFTSCHIFFPOST 
De categorie Luffschiff-
post kom je minder vaak 
tegen, maar in Duitsland 
weet men hier wel raad 
mee. 
Op 27 april 1997 was 
er een vaart van vlieg
veld Markdorf naar 
Friedrichshafen; het 
luchtschip vertrok exact 
op het tijdstip dat is afge

beeld op Duitse Wohl-
fahrtsptlege-zege\ van 
170-1-80 pf (afbeelding 
3). ' * 

De post die op 28 juni 
1997 meeging met een 
vaart ten bate van de 
Freunde der Kinderdorf 
Flugpost werd voorzien 
van een stempel, opge
dragen aan de lucrit-
vaartpioniers Baumgar-
ten en Wölfert (afbeel
ding 4). 

Op 6 december 1997 
was er de Zweite Deut
sche Weihnachts-Luft-
schiffpost, er werd gevlo
gen van Reichenau naar 
het vliegveld van Kon
stanz. 

Om 1998 goed te begin
nen was er op Nieuw
jaarsdag een gecombi
neerde ballon/lucht-
schipvaart Stahringen-
Wahlwies. 

CONCORDE-VLUCHTEN 
Tussen 14 en 25 septem
ber 1997 liet Air France 
zijn Concorde een wereld
omspannende vlucht ma
ken. Van Parijs vloog het 
toestel naar New York en 
daarna via Tianjin (via 
Koma) en Christchurch 
naar Sydney. 

In Finland heeft men nu 
eindelijk ook de Concor
de kunnen aanschou
wen. Op 13 1997 werd 
er gevlogen van Parijs 

naar Ivalo; een dag lat 
werd de retourvlucht g< 
maakt (afbeelding 5). 

De Concorde werd ook 
ingezet op het traject P 
rijs-Havanna (Cuba). 
Men vertrok op 29 de
cember 1997; aan de i 
rugvlucht werd op 31 c 
cember 1997 begönne 
Op 2 januari 1998 wa 
de Concorde weer thui 

Tot slot nog een vlucht 
van Parijs naar Phuket 
(Thailand). De vluchtdc 
tum was 23 januari va 
dit jaar; onderweg wer 
den Rome, Dubai en 
Delhi aangedaan. 
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Europost Goesc 
Postzegel- en muntenhandel ^ 
Schuttershof 11A, 4461 DZ Goes, 
tel. 0113-214721, fax 0113-222324 

Groot assortiment bloks 
GEHELE WERELD 

Verzorging van mancolijst op 
YV-nummer en op Michel-nummer 

Prijslijst diverse landen op aanvraag 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel Is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond 
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332/45 
332V/37V 
350/55 
356/73 
356a/56d 
374/78 
379/91 
379b/79t 
392/96 
197/01 
W2/03 

3 0 

5 

4 0 

1 7 0 

9 5 

1 5 
8,50 
8,50 
5,

2,50 
8,50 

W2B/03B 2 5 0 

104 
120/21 
122 
123/27 
128/42 
143 
144/48 
149/53 
154/59 
160/68 
169/73 
177/89 
190/94 
195/99 
iOO/03 
i04/05 
i06/07 
i08/12 
i13/17 
i l 8/33 
i38/41 
i42/43 
i44/48 
149 
i50/55 
156/60 
161/62 
163/67 
168/72 
173/677 
i78/81 

0,25 
2,50 
0,25 
1,25 

11,50 
0,25 
1,50 
3,50 
4,50 

1 0 , 

4,50 
150, 

8,50 
6.50 
8,50 
3,50 
4,50 
8,50 

2 0 , 

350 , 

17,50 
12,50 
22,50 
3, 

5 0 , 

8 0 , 

1 0 . 

2 5 , 

3 0 , 

2 0 , 

2 5 . 

582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 

Nederland postfris volgens N.V.P.H. 

3,

2 0 , 

1 0 , 

75 , 

12,50 
1 , 

22,50 
15 , 

17,50 
12,50 

465b/634b 15 , 

637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 

3 5 , 

2 5 , 

3,50 
6,50 

15 , 

1,50 
1750 
2, 

12,50 
17,50 
4 0 , 

12.50 
5 0 , 

12,50 
13,50 
7,50 
8,50 
7,50 

15 , 

15 , 

1,50 
1,50 

11,50 
1,50 

15 , 

3,50 
2,50 
8,50 
4,50 

15 , 

7,50 
3.50 

747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854blok 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875blok 
876 
877/81 

Inlichtingen verkrijgbaar 

13,50 
8,50 
0,50 
6,50 
1,50 
7,50 
3,50 

1 0 . 

1,50 
5,

1,50 
7,50 
1,50 
0,50 
3,50 
1.50 
3,50 
1,50 
0,25 
2,50 
0.50 
1 , 

0,25 
0,50 
0,25 
2,50 
0,25 
1,50 
2, 

0,75 
2,50 
0,50 
2,50 

3 0 , 

0.25 
1 . 

3.50 
2,50 
0,50 
2,50 
4,25 
0.25 
2,50 

882/83 
884/85 
886/88 
velletje 
889/93 
894/98 
899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
939 
940 
941/58 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 
984 
985/89 
990/991 
992/95 
996/00 
1001 
1002 
1003/06 

bij: 

S.J.C, den Oudsten 

2, 

2,50 
7.50 

9 0 . 

2,50 
3,50 
5,

0.25 
4 , 
1,50 
0,25 
2,

5,

7,50 
2, 

4,50 
2,25 
4 , 
0,50 
0,50 
5.

1 0 . 

0,50 
2,50 
1 , 

3 5 , 

0,50 
0,50 
5,

0,50 
2,25 
2, 

2,25 
5,

17,50 
0,25 
6,50 
2,25 
3,75 
3,50 

12,50 
0,25 
4 , 

1007/08 2,50 
1009 0,50 
1010/11 2,— 
1012/14 4,75 
1015/19 3,50 
1020/1023 3,75 
1024 8,50 
1025 0,75 
1026/29 3,75 
1030/31 1,75 
1032/35 3,25 
1036 0,50 
1037 1 , 

1038/41 3,25 
1042 1 0 , 

1043/45 2,75 
1043/45a 2,75 
1046/49 3,50 
1050/51 0,50 
1052/54 7,50 
Dubbele koel 2,50 
1055/57 1,50 
1058 0.75 
1059/62 2,50 
1063 5 , 

Denemarken 
Postfris volgens 
Yvert ef Tellier 
246/48 12,25 
265/67 4,50 
267A 5,75 
267Aa 11,50 
268/70 2 , 

271/75 5,50 
276 3 , 

358/59 2,75 
315/31C 9 0 , 

372/73 7,25 
398/06 1 5 , 

Vanaf flier tof 
1980 I f cl. 
perYv 
Finland 

Gebruikt 
2 
4 
5 
8 
9 
13a 
14a 
19 
t9a 
15a 
16a 
20 
18a 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
43 
45 
44 
46 
47 
48 
60 
90 
121 
134/135 
159/60 
161/63 
156/58 
164/65 
166 
170/72 
173/75 

275, 

6 5 , 

120, 

6 5 , 

65 , 

4 5 , 

11,50 
5 5 , 

6 0 . 

5 5 . 

3.75 
32.50 

13750 
46,50 
77,50 
7,25 
7,75 

12,25 
14,50 
16,50 
38,50 
32,50 
88,50 

385, 

275. 

5 0 . 

100, 

145, 

26,50 
16,50 
13.50 
5 0 . 

11.50 
4 5 , 

3 5 , 

1 0 , 

enz tot 1975 
De niet 
genoemde nrs. 
indien aanwezig 
11 Cf per 
frank. 

ïï. 

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 

P o s t B e e l d U n i e k 
Postzegelwrlnkel 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. 

400 prijslilsten 
op internet! 

PostBeeld start binnenkort met de meest uitgebreide 
filatelistische website op het worldwide web! Ruim 400 
prijslijsten met verkoopprijzen en/of inruilprijzen. Van vrijwel 
elk land en van heel veel motieven. 
Nu kunt U met behulp van uw PC zien wat wij in voorraad 
hebben of wat we inruilen, (onze inruilprijzen liggen duidelijk 
hoger dan de veilingprijzen!). 
Natuurlijk kunt U ook nog steeds onze lijsten per post aanvragen, 
vermeld U wel duidelijk of U lijsten met verkoopprijzen, 
inruilprijzen of beiden wilt hebben. 
* onze nieuwe website gaat medio mei/juni 1998 van stari. 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21 
2021 VJ Haarlem 
tel: 0235272136 

de leukste postzegelwinkel f ax : 0235272753 

Email: p$tbeeld@worldonline.nl 
Bezoek ons op internet: http:\\www.postbeeld.nl 
Uiteraard hebben wij ook nog steeds de meest uitgebreide prijslijstenservice. 
Van vrijwel ieder land en bijna 200 motieven hebben we lijsten. Tot 2 lijsten is 
gratis. Wilt U meer lijsten? Sluit dan 80c postzegels per extra lijst bij. 

BR 

■\ 
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EDENHOFDEBERM POSTZEGELIMPORT 
^ ^ ^ Bovensttoot 286a, RotladamUsselmonde • Posltxjs 471, 3100 AL Schiecfcim • fetelbon (010) 482.6725 
^ j ^ De winkä is geopend van dinsdoq tot en met vrijdoq van 
P ^ ^ de winkel gesteten. Bestelling op giro/bankoverschriiving 

9.00 tot 17.30 uur en zateidag van 9.00 tot 17.00 
s voldoende. GItD 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

^ ^ 1 Verzendkosten f 7,50. Rembours f 12,50. Boven f 200,= geen veizendkosten. 

coissoQcmowiiJui 
3B(2X£)ÏÏ BC3 C3[LBIE]iOMIJIiI\ÏÏSBa[ïLS 
BELGIË 

DUITSLAND 

; N G E L 4 N D 

500 GR 1 KILO 5 KILO 
ZO Urr HET KLOOSHR 30,00 55,00 250,00 
MET VEEL NIEUW 30,00 55,00 
MET NIEUW EN HW's 19.00 35 00 90 00 

NIEUW ZEELAND SUPER MEEST'96 & ' 9 7 40,00 75,00 | 

MUÜKWtütN 

JSA 
/VERELD 

ZUID AFRIKA 

ZWITSERLAND 

Mtl NlbüWtNHWS 42,50 82,50 | 
MET 32 cent ZEGELS 20,00 35,00 
VEEL LANDEN MET NIEUW 30,00 55,00 250 00 
GOEDE MIX 25,00 45,00 
LEUK MET NIEUW 30,00 55,00 250,00 

mwTMHJs iNSiyyiiiiMiiiüi 
A/19 
o/ \t. 
8/16 
16/32 
32/64 

6/12 
8/16 
16/32 
32/64 

19 Ri 7 WIT / <ï nn 
1 ^ DLZ.. W i l ƒ Of\i\t 
16 BLZ. WIT ƒ 7,50 
32 BLZ. WIT ƒ 12,50 
64 BLZ. WIT ƒ 24,50 

12 BLZ. ZWART ƒ 5,00 
16 BLZ. ZWART ƒ 7,50 
32 BLZ. ZWART ƒ 15,00 
64 BLZ. ZWART ƒ 32,50 

LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 

! Duitsland 
, Engeland 

Engeland 
Engelse geb 
Farcer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankrijk 
Groenland 
Japan 
Kanaalell &Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Papua New Guinee 
Scandinavië 
Spanje 
U.S.A. 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

MDSSOB [30ßC£)^3:y£\£^ 
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 fioge waarden en toeslag 
hoge waarden frankeerzegels kleinformoal 
altijd met de nieuwste geen kerst 
greetings veel |aren met '97 
leuke mix met nieuw 
leuke sortering moeilijk 
leuk met boekjeszegels veel '97 
veel dieren en bloemen leuk 
meest '96 zeer moeilijk Iels '97 
zeldzaam mooi zeer schaars 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote oss met toeslag 
alleen toeslag veel laren leuk 
kort geknipt met veel '97 
veel nieuw met iets '97 
veel motief leuk 
leuk met kleine landen 
laatste (oren iets '97 
leuke mix meest 3Zc zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge woorden 
grote sortering met '97 
veel gevraagd met '97 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag met hogere waarden 

• Telefax (010) 479.7065 
uur geopend. Maandag is 

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 
18,50 
15,00 
17,50 
37,50 

2 5 0 gr 
47,50 
27,50 
40,00 
55,00 
32,50 
35,00 
52,50 
47,50 
25,00 
72,50 
42,50 

35,00 

125,00 

30,00 
67,50 
60,00 

75,00 
55,00 
50,00 

40,00 
47,50 
160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

5 0 0 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 

mailto:tbeeld@worldonline.nl
http://www.postbeeld.nl


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 UtrechtAdam) 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel. +494023 34 3536 • Fax +494023 04 45 

32e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

11 t/m 14 november 1998 
Inzenden tot uiterlijk: 

31 augustus '98 

BESTELBON voor; >cg 

Q Inzendtormulieren 
□ Informatiebrochure 
□ Gratis veilingcatalogus herfst 1998 

Naam 

Adres 

Plaats 

Als een der toonaangevende postzegelveilinghui

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

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

bod in het vooruitzicht stellen. 

Onze veilingen vinden tweemaal per jaar plaats: 
in de lente en in de herfst. Wilt u met een inzending 
aan een van onze toekomstige veilingen deelne

men? Dan verheugen wij ons op uw aanbod! De 
gebroeders Ehrengut zijn in alle afwikkei ings

kwesties uw competente aanspreekpunt. Overi

gens: Wellicht wilt u momenteel niet zelf inzenden, 
maar kunt u ons wel aan een goed object helpen 

in dat geval honoreren wij uw bemiddelingen met 
een gepaste provisie. > 



NIEUW OP HET 
POSTKANTOOR 
8 MEI: 
BRIEVEN AAN DE TOEKOMST 

PTT Post is hoofdsponsor van 
het bijzondere project Bneven 
aan de toekomst. Het gaat om 
een gezamenlijk initiatief van 
de drie belangrijkste volks-
kunde-instellingen in Neder
land: het Nederlands Cen
trum voor Volkcultuur, het 
P.J. Meertensinstituut en het 
Nederlandse Openluchtmuse
um. 
Op 15 mei is aan alle inwo
ners van Nederland gevraagd 
een brief aan de toekomst te 
schrijven. Het is de bedoeling 
dat in die brief al dan met uit
voerig verslag wordt gedaan 
van alle activiteiten en beleve
nissen van de briefschrijver op 
de bewuste dag. Uit de verza
melde bneven kan ons nage
slacht een indruk krijgen van 
het doen en laten van hun 
voorouders anno 1998. 

Zegelafbeelding: 
'Het onbekende en avontuur
lijke' m het project Bneven 
aan de toekomst is door de ont
werpers in beeld gebracht 
door wegwaaiende brieven te 
tonen. Het is immers nog niet 
bekend wie de brieven later 
zullen gaan lezen. Wat dat be
treft kunnen de brieven aan 
de toekomst worden vergele
ken met ballonnen die wor
den opgelaten naar een nog 
onbekende bestemming. Ook 
de stippellijntjes drukken iets 
van dat onbekende uit. 

Ontwerp: 
De twee vormgevers van de 
'Brieven aan de toekomst'-ze-
gel hebben beide hun oplei
ding genoten aan de Gerrit 
Rietveld Akademie in Amster
dam. Het zijn Linda van Deur-
sen en Armand Mevis. Geen 
onbekenden in de wereld van 
de filatelie, want ze ontwier
pen eerder de zegel gewijd 
aan het eeuwfeest van de 
KNVB (1989) en de twee ze
gels die werden opgedragen 
aan het Jaar van de Film 
(1995) met foto's van Joris 
Ivens en het koppel Rutger 
Hauer/ Monique van de Ven. 

Technische gegevens: 
Zie de rubriek 'Verzamelge-
bied Nederland' van juni a.s. 

Brieven aan d« ToekemM, 
t5 

19 MEI: 
HOCKEY ALS FAMILIESPORT 

Dit jaar viert de Koninklijke 
Nederlandse Hockeybond 
zijn honderdjarig bestaan. 
Met zijn 126 duizend leden 
behoort de KNHB tot de gro
te sportbonden in ons land. 
Hockey, zo willen de ontwer
pers van de zegel duidelijk 
maken, is vooral een echte fa-
miliesport. Dat komt met 

l name naar voren door het feit 
' dat het binnen families vaak 

een traditie is dat er gehoc-
keyed wordt. Ook is het te 
zien aan de structuur en de 
opbouw van de hockeyvereni-
gingen in Nederland. De le-
denopbouw van de clubs is 
evenwichtig: zowel bij de juni
oren als bij de volwassenen is 
de verdeling mannen-vrou-
wen ongeveer fifty fifty. De 
hockeyzegel komt overigens 
op een mooi moment: op 20 
mei wordt begonnen met de 
World Cup Hockey in Utrecht, 
een wereldkampioenschap 
voor dames en heren in één 
evenement. 

Zegelafbeelding: 
Een familiekiekje van twee 
hockeyfamilies: de gezinnen 
Eikelboom en Kuipers. Vader 
Ger en zoon Marten Eikel
boom, alsook Ellen Dubbel
dam-Kuipers traden voor Ne
derland tussen de witte lijnen. 
Met het in beeld brengen van 
deze hockeyende gezinnen 
wil de ontwerper tot uitdruk
king brengen dat hockey een 
familiesport bij uitstek is. 

Ontwerp: 
René Put en Pjotr de Jong, de 
ontwerpers van de hockeyze
gel, zijn beide werkzaam bij 
het bureau gebrDefong. René 
geeft les aan de Gerrit Riet
veld Akademie en Pjotr is als 
partner van zijn broer Mark 
de Jong nauw betrokken bij 
de activiteiten van gebrDefong. 
René Put en Pjotr de Jong 
werken nu al weer enkele ja
ren samen aan de ontwikke
ling van concepten op het ge
bied van visuele communica-

Technische gegevens: 
Zie 'Verzamelgebied Neder-
land'elders in dit nummer 

%kww 

19 MEI: 
HONDERD JAAR RABOBANK 

De coöperatieve Rabobankor-
ganisatie in ons land bestaat 
honderd jaar. Eind vorige 
eeuw werden in Nederland de 
eerste Raiffeisen- en Boeren
leenbanken opgericht. Doel: 
het verstrekken van leningen 
tegen een redelijke prijs. Na 
een fusie tussen de CCRB en 
CCB ontstond de organisatie 
Rabobank Nederland. De ge
schiedenis van deze bank en 
zijn voorlopers wordt elders in 
dit nummer uitvoeriger ge
schetst. 
De basis voor Rabobank Ne
derland vormen de 480 zelf
standige, plaatselijke Rabo-
banken met zo's 1.850 kanto
ren. De bijna 45.000 mede
werkers bedienen ongeveer 
zeven miljoen klanten. Het 
motto van de Rabobank in het 
jubileumjaar is Toekomst door 
samenspel; in dat kader richt 
de bank zich op een verster
king van de relatie met de le
den. 

Zegelafbeelding: 
Drie gele vlakken met afbeel
dingen van mensen verbeel
den de groei van de Rabo-
bankorganisatie. Omdat het 
bij een bank om mensen 
draait koos de ontwerper voor 
een warme, gele kleur. De ty
pografie trekt een scherpe 
grens tussen de informatie 
over de Rabobank (donker
groen) en landsnaam en waar
de-aanduiding (donker
blauw) . 

Ontwerp: 
Gerard Unger is freelance 
vormgever, gespecialiseerd in 
typografie en letterontwer-
pen. Bekend is hij van de be
lettering van de Beatrixzegel, 
die - enigszins ten onrechte -
meestal geheel aan Peter St-
ruycken wordt toegeschreven. 
Hij ontwierp eerder de Raad 
van State-zegel (1981) en de 
Europazegels van 1990. Mo
menteel werkt hij mee aan 
een oriëntatie- en informatie
systeem voor de stad Rome, 
dat in 2000 in gebruik zal wor
den genomen. 

Technische gegevens: 
Zie 'Verzamelgebied Neder
land' elders in dit nummer 

N E D E T O ¥ D ' » 1 
JAAR Tvfl ^ 
R A B O C F N T 
B A N K 
1 H q s - 7 q o 8 

19 MEI: 
TIEN OM TE SCOREN 

Tot de bekendste anti-helden 
uit de stripwereld behoort de 
doelman van de (ook al niet 
bijster succesvolle) FC Knud
de. Het valt PTT Post te prij
zen dat ze juist de allerergste 
klungeraar uit het genoemde 
team de hoofdrol laat spelen 
op het velletje Tien om te sco
ren van FC Knudde. Neder
land staat immers aan de voor
avond van het wereldkam
pioenschap voetbal en dat is 
per definitie een periode 
waarin 's lands populairste 
sport nogal eens tè serieus 
wordt genomen. De strip FC 
Knudde stond in 1973 voor 
het eerst in het Algemeen 
Dagblad, zodat het stripteam 
dit jaar zijn zilveren jubileum 
beleeft. De Knudde-zegel is 
een zegel met een knipoog 
die gebruikt kan worden op 
allerlei post. 

Zegelafbeelding: 
'Een kleurrijk, maf zegeltje,' 
zo omschrijft de ontwerper 
van de zegel zijn creatie. Tege
lijkertijd ontkent hij niet bij
zonder trots te zijn op het feit 
dat 'zijn' FC Knudde het tot 
een postzegel geschopt heeft. 
'Ik vind dit de meest prestigi
euze opdracht die ik in mijn 
25-jarige loopbaan heb gekre
gen,' aldus Toon van Driel. 
'Maar ook een van de meest 
complexe: ondanks het kleine 
oppervlak moest de ultieme 
onbenulligheid van FC Knud
de toch tot zijn recht komen.' 

Ontwerp: 
Toon van Driel is geboren in 
1945 in Amsterdam. Na dui-
zend-en-één baantjes te heb
ben vervuld - hij was onder 
meer zanger in een popgroep 
- kreeg hij in 1973 erkenning 
als striptekenaar, toen FC 
Knudde voor het eerst m het 
AD werd geplaatst. Behalve 
aan strips werkt Van Driel ook 
aan commercials en voor tijd
schriften. Hij maakt daarnaast 
tekenfilmpjes en wenskaarten. 

Technische gegevens: 
Zie 'Verzamelgebied Neder
land' elders in dit nummer. 
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MAG IK EVEN VOORSIEllEN? 
SRJDIEGROEPZWiïSERlAND! 

SPECIALE BUDRAG 

/ / ^ 

DOINAl'ESClillNCEI 

Tot de vijf londen die deeinemen oan 5 in 98'm 

Donaueschingen behoort ook de oudste republiek ter wereld: 

Zwitserland. Voorzitter en secretaris van de Studiegroep 

Zwitserland, Paul van Drimmelen en Wim Jocobi, vertellen 

hieronder waarom ze zich zo aangetrokken voelen tot hun 

verzamelgebied èn tot de vereniging waarvan ze deel 

uitmaken. 

KlmrvoorhetvoJ^ride wiJlmnium! I 

De Studiegroep Zwitserland is 
op 20 april 1968 door vijftien 
pioniers opgericht. De eerste 
voorzitter, Paul van Hasselt, 
legde in ruim twintig(!) jaar 
een deugdelijk fundament 
voor een gezonde vereniging. 
Het actieve bestuur zorgt voor 
een mededelingenblad voor 
het snel groeiend aantal le
den. Dit blad verschijnt nog 
steeds onder de Zwitserse 
naam Jungfraupost met Rob 
Keiler als hoofdredacteur. De 
vele artikelen in dit blad ver
hogen de kennis van Zwitserse 
postzegels. Als hofleverancier 
van veel goed leesbare artike
len treedt Jan Doorenbos op. 
Hij is zelfs in Zwitserland be
kend als deskundige van de 
'Staande Helvetia'. 

Jubilea 
In 1978 werd het tienjarig be
staan gevierd in het Amster
damse Okura-hotel. Veel le
den herinneren zich nog de 
binnenkomst van SvnssAir-sXe-
wardessen met een kaaspla-

Zegel van 25 r. uit 1891 in het type 
'Staande Helvetia'; de bewuste serie be
hoort tot de favorieten van de Zwitser
land-verzamelaars 

De Pox-serie is waarschijnlijk de bekend
ste Zwitserse gelegenheidsemissie. De 
complete reeks - m 1945 uitgegeven ter 
herdenking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog - is vrij kostbaar 

teau. In 1988 was Woerden de 
plaats van samenkomst bij de 
viering van het twintigjarig be
staan. Met veel Zwitserse folk
lore en muziek werd duidelijk 
dat filatelisten nog meer inte
resses hebben. 
Tijdens Bredaphila in 1993 
werd ondere andere met een 
tentoonstelling het zilveren 
jubileum gevierd. Overigens 
verscheen er zowel ter gele
genheid van het tienjarig als 
het 25-jarig bestaan een jubi
leumboek met unieke filatelis-
tische artikelen. 

Bijeen in Utrecht 
In 1991 wordt Pierre Thöni 
voorzitter. Hij leidt de vereni
ging gedurende zes jaar op 
een vakkundige manier. De le
denbijeenkomsten worden 
niet langer op wisselende lo-
katies in Utrecht, Amersfoort 
en Woerden gehouden, maar 
in het Bondsbureau in 
Utrecht. Hier zijn de leden 
elke tweede zaterdag van 
maart, juni, september en de
cember vanaf negen uur 's 
morgens actief bezig. Kaarten, 
brieven en zegels verwisselen 
van eigenaar, sterke verhalen 
over de nieuwste aanwinsten 

worden verteld en beluisterd, 
in de veiling wordt (op) gebo
den, koffie en broodjes wor
den genuttigd, er wordt naar 
lezingen geluisterd en naar 
dia's gekeken. 

Op naar de dertig! 
In 1997 besluiten de leden om 
de schrijver van dit verhaal tot 
hun nieuwe voorzitter te be
noemen. Twee harde werkers 
van het eerste uur hebben dit 
jaar hun bestuursfunctie neer
gelegd: Joke Dekker (dertig 
jaar rondzendingen en veilin
gen) en Frans Haagen (twin
tig jaar penningmeester). Ze 
hebben hun sporen meer dan 
verdiend. Met de komst van 
enkele nieuwe bestuursleden 
heeft de vereniging op dit mo
ment opnieuw een enthou
siast en relatief jeugdig be
stuur. 
De Studiegroep Zwitserland 
staat nu klaar om het volgen
de millennium binnen te stap
pen. Eerst nemen enkele le
den deel aan 5 in 98, de vijf-
landententoonstelling die van 
21 tot en met 24 mei in het 
Duitse Donaueschingen zal 
worden gehouden en daarna 
bereidt de vereniging zich 
voor op de viering van haar 
dertigjarig bestaan. 
Wat dat laatste jubileum be
treft: op 14 november opent 
der Schweizerische Botschafter (de 
Zwitserse ambassadeur), de 
heer H. Reimann, de jubi
leumtentoonstelling Helve-

Zegel van 3 r. uit de bekende frankeersi 
rie Technieken landschap', deze waar 
de ontbreekt meestal in de collecties var 
beginnende verzamelaars 

tia 30. Er zal op diezelfde vee 
tiende november, maar oo 
op de daarop volgende da 
een groot aantal activiteite 
worden georganiseerd. D; 
gebeurt in het PTT Museui 
in Den Haag. Dit biedt vele 
een prachtige gelegenhei 
om eens kennis te maken m( 
Zwitserland als verzamelg( 
bied èn met Zwitserland als v 
kantieland, want ook aan c 
niet-verzamelaars is gedach 
Veel leden zullen in De 
Haag hun uiterste best doe 
om er voor alle belangstellei 
den een mooie gebeurten 
van te maken. We nodigen c 
lezers van 'Philatelie' nu 
van harte uit naar het PT 
Museum te komen. In het o 
tobernummer vindt u het u: 
gebreide programma van H 
vetia 30. 
Paul van Drimmelen 
Voorzitter Studiegroep 
Zwitserland 

VemmltuMtsdand'! 
Maokdanmshmm! 
Zoals Paul van Drimmelen op 
deze pagina's al schrijft ver
enigt de Studiegroep Zv«tser-
land een aantal enthousiaste 
Zwitserland-liefhebbers, op 
dit moment zo'n honderd
zestig. Ik schrijf met opzet 
Zwitserland-ließiebbers, want 
het blijft niet bij het verzame
len van postzegels, brieven en 
andere filatelistische zaken al
leen - alles wat met Zwitser
land te maken heeft, heeft na
melijk onze warme belangstel
ling. 
Toch zal ik hier uitsluitend de 

filatelistische kant van die 
teresse toelichten. Als u oc 
Zwitserland verzamelt, dé 
hoop ik dat u van mijn verha 
zo enthousiast wordt dat 
daardoor graag eens bij oi 
op bezoek wilt komen. 

Verschillende specialisaties 
Binnen de Studiegroep is vr 
wel iedereen bezig met één 
meer specialisaties. Dat k; 
het zogenaamde platen v; 
klassieke zegels zijn of het b 
studeren van stempeltype 
Ook in de moderne franke« 



nes valt veel te avonturie
;n. Meestal beperkt men zich 
)t één bepaalde serie en vaak 
Ifs tot enkele zegels uit een 

;rie. Bijzonder populair is 
et verzamelen van zegels op 
rieven. Sommigen houden 
et op Einzelfrankaturen, ande
rn bepaalde postroutes of 
rieven uit een bepaald kan
)n. Het is ook mogelijk om 
epaalde thema's uit te wer
sn: bergen, gebouwen, cul
lur of folklore. 

evallen voor een zegeltje 
dereen verwerkt materiaal 
p zijn eigen manier. De een 
ezit kostbare zegels als spe
alisatie en de ander beleeft 
/en veel plezier aan de aller
jedkoopste zegels van min
ïr dan een cent. 'Zwitser
nd ' heeft de naam duur te 
jn. Door de dure frank is dat 
3k zo en filatelistisch gezien 
jn enkele tientallen zegels 
sperduur. Het gros van de 
gels is echter heel betaal
lar, zodat de aanschaf ervan 
)or niemand een belemme
ng kan zijn. Het verzamelen 
in Nederlandse is meestal 
mmerkelijk duurder! 
elf 'viel' ik voor het verzame
n van Zwitserland in 1961, 
idens een bezoek aan dat 
nd, bij het zien van een sim
sl zegeltje van 1 frank uit de 
nglopende frankeerserie 
'ostgeschiedenis en gebou
en'. Aanvankelijk verzamel

ik Zwitserland naast Neder

\::^^j 
> ^ ^ ^ 

f^W4 
JH^Lv^riA 

kJ 

I jsi^.; 
^^^^■nt '•< 

^ ^ ^ 

Hrj 
C ^Q, 

Zwitserse helft van de 'tweelingemis
', gewi|d aan de Zwitserse kunstenaar 
]n Tinquely Ook Frankri|k wijdde een 
^rtgeli'jKe zegel aan de schilder, die de 
itste [aren von zi|n leven in Frankri|k 
onde 

land. Later liet ik er Neder
land voor schieten. 

Plaats voor de gewone verza
melaar 
Ik heb lang geaarzeld of ik nu 
wel of geen lid zou moeten 
worden van de Studiegroep 
Zwitserland. Ik was net van 
school en vond dat ik wel lang 
genoeg had gestudeerd. 
Verder had ik er vrede mee 
dat ik slechts 'gaatjes' vulde in 
een album. Ik vond het altijd 
heel bevredigend als ik weer 
een serie of zelfs een hele 
bladzijde compleet had. Ge
lukkig  zo is me is gebleken 
is er voor deze 'gewone' verza
melaars ook voldoende ruim
te binnen de studiegroep. Be
langrijk voordeel is dat vrijwel 
iedere zegel daar gemakkelijk 
kan worden aangeschaft. Sa
men verzamelen werkt ook 
heel aanstekelijk. Geregeld 
vallen leden van de Studie
groep Zwitserland in de prij
zen als ze voor een nationale 
of internationale tentoonstel
ling hebben ingezonden. Er is 

Pro Pafnozegels uit 1959 en 1985, deze 
toeslagzegels worden  net als de Pro Ju
venfufezegels  volop verzameld door 
thematici 

dan ook altijd wel een aantal 
ervaren leden op de bijeen
komsten aanwezig dat u be
hulpzaam kan zijn bij het op
zetten van een verzameling of 
tentoonstellingsobject. 

Veel kennis aanwezig 
De Studiegroep komt vier
maal per jaar bijeen in 
Utrecht. Tot de filatelistische 
activiteiten behoort ook een 
veiling. Er zijn ook vaak leden 
uit België en Duitsland aanwe
zig. Geregeld zijn er uitwisse
lingen met de Duitse zuster

Prentbnefkaarten 
(links] kunnen ook bi| 
zonder aantrekkelijk 
zt|n, zeker als ze  zo
als in dit geval  een 
kasteel tonen dat ook 
op een Zwitserse zegel 
(boven) te vinden is 

LAUSANNE 

VÜLE OF: SFnni!B_^ 

Het op brief verzamelen van toeristische stempels is een goedkope en desondanks inte

ressante manier van verzamelen 

vereniging, de ArGe Schweiz. 
En we zouden geen echte stu
diegroep zijn als er niet min
stens tweemaal per jaar een 
middagprogramma was met 
dialezingen, werkgroepen of 
studieonderwerpen. 
De gespecialiseerde catalogus 
van Zwitserland is ook écht 
een speciale catalogus; hij be
slaat meer dan duizend pagi
na's in groot formaat. Toch 
staat ook daar met alles in. De 
studiegroep beschikt daarom 
over een uitgebreide biblio
theek, waarin veel gespeciali
seerde boeken, stempelwer
ken en tijdschriften te vinden 
zijn. In het eigen blad Jung
fraupost (verschijnt 3 ä 4 keer 
per jaar) worden jaarlijks ruim 
honderd pagina's gevuld door 
de leden. Het volledige lid
maatschap van de Studie
groep Zwitserland geeft recht 
op de Schweizer BnefmarkenZei
tung, een blad dat maandelijks 
verschijnt en rechtstreeks uit 
Zwitserland aan de leden 
wordt toegezonden. 

Tot ziens! 
Uiteraard heeft de studie
groep een eigen rondzend
dienst. Zwitserse zegels en 
postwaardestukken van goede 
kwaliteit worden rondge
stuurd. Alle boekjes van de 
rondzendingen worden eerst 
gekeurd. Dat gebeurt trou
wens ook met het te veilen 
materiaal. Enkele leden zijn 
gespecialiseerd in het herken
nen van vervalsingen. 
Als u door het voorgaande en
thousiast bent geworden voor 
het lidmaatschap van de Stu
diegroep Zwitserland dan no
dig ik u graag uit om eens ken
nis met ons te komen maken. 
Stuur een kaartje of bel even 
naar het secretariaat: Postbus 
95, 3970 AD DriebergenRij
senburg, telefoon 0343
518303. U ontvangt dan een 
uitnodiging voor de eerstvol
gende bijeenkomst. Tot ziens 
(of liever: Salu)! 
Wimjacobi 
Secretaris Studiegroep 
Zvntserland 

GEACHTE VERZAMELAARS EN POSHEGELBEZinERS 

Enkele jaren waren de prijzen 
dusdanig laag dat ik het beter vond niet aan te kopen. 

Dit IS echter verleden tijd' 

IK KOOP WEER; VOOR INTERESSANTE COLLECTIES 
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NEDERLAND 
A6kaart ook met 
fosforbolk rechts 
Twee lezers hebben ons 
inmiddels bevestigd dat 
de voorbedrukte verhuis
kaart (A6kaart) ook 
voorkomt met de fosfor
bolk (formaat: circa 
4.5x21 mm) rechts van 
het zegelbeeld. De 
vroegste bekende stem
peldatum is 9 maart 
1998. Dank aan de he
ren S. Koops uit Harde
garijp en J. Rutten uit 
Nijmegen. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Op 4 mei verscheen een 
envelop die gewijd is 
aan de twaalfde confe
rentie en tentoonstelling 
over vloeibaar aardgas, 
die deze maand in Perth 
(Australië) wordt gehou
den. De nieuwste ontwik
kelingen in de aardgas
industrie komen op die 
conferentie aan de orde. 
Het zegelbeeld (45 c.) 
van de envelop toont een 
booreiland en links op 
de envelop staat een af
beelding van een gas
brander. Voor themati
sche verzamelaars is ook 
het eerstedagstempel 
misschien interessant: 
daarin is een waakvlam 
te zien. 

België 
Twee nieuwe Metro
briefkaarten verschenen 
op 9 maart 1998, beide 
in het tarief 17 f. 
De eerste kaart toont de 
schildering Sept Ecritures 
van Pierre Alechinsky en 
Christian Dotremont, 
twee belangrijke Belgi
sche Cobrakunstenaars. 
Dit kunstwerk is te be
wonderen in het metro
station Anneessens. 
Op de tweede kaart zien 
we Hallepoort, op het 
metrostation met diezelf
de naam, een schepping 

„ van Raoul De Keyser, die 
° in de jaren '60 behoorde 
 tot de schildersgroep De 
— Nieuwe Visie. 
s De reeks Metrobrief
^ kaarten, waarmee be
^ gönnen werd in 1991, 
2 bestaat met deze nieuwe 
ï uitgiften nu uit zestien 

verschillende exempla

311 ^̂" __ 
Frankrijk 
Dat de eindronden van 
het wereldkampioen

schap voetbal deze zo

mer in Frankrijk worden 
gehouden, zal de meeste 
lezers inmiddels bekend 
zijn. Van de hoeveelheid 
postwaardestukken die 
naar aanleiding van dit 
evenement uitgegeven 
werden, hebben we de 
afgelopen jaren al het 
een en ander vermeld. 
Maar er komt nog meer. 
Het totale aanbod be
staat nu uit: 

 tien enveloppen prêta
poster met als zegelbeeld 
een getekend spelmo
ment, het logo van Fran
ce 98 en de naam van 
een van de wedstrijdste
den, nu in één verpak
king voor 60 f.; 
 briefkaarten met dezelf
de illustraties, 5 f. per 
stuk; 
 zes enveloppen prêta

C osfer met in het zegel
eeld de eerste Fran

ce P8postzegel uit 
1995; 
 vijf prêtaposferenve
loppen met als ingedrukt 
zegelbeeld de ronde 
France 98zegel en 
voorzien van voetbal
cartoons door bekende 
Franse striptekenaars; 
 idem met foto's van 
voetballende kinderen uit 
de vijf werelddelen; 
 idem met afbeeldingen 
van Footix, de mascotte 
van France 98; 
 een voorgefrankeerde 
maximumkaart met de 
ronde voetbalpostzegel 
gedrukt op de adreszijde 
en geplakt (en gestem
peld) op de beeldzijde 
van de kaart; 

 vier briefkaarten speci
aal voor kinderen (een 
om in te kleuren, een om 
uit te knippen, een met 
een tekening die tevoor
schijn komt door het ver
binden van puntjes, een 
zelfklevende), alle met 
Foot/xillustraties; 
 een doehetzelfbrief

kaart (Ingénio), verkocht 
per twee stuks voor 14 f., 
met als zegelbeeld de 
France 98postzegel uit 
1995. 
 de D;7//■oo^doos met 
voetbal (zie onze mel
ding in het februarinum
mer). 

den door te sturen naar 
een nieuw adres. In de 
Michelcatalogus worden 
deze kaarten gecatalogi
seerd als Ansairiftenän
derungskarten. Ze zijn 
niet erg gewild bij verza
melaars, want op de 
plaats van een zegelin
druk staat slechts Gebühr 

Italië 
In de reeks 'Italiaanse 
sport' verscheen op 7 fe
bruari 1998 een buiten
landbriefkaart (900 I.) 
die gewijd is aan de 
Olympische Winterspe
len in Nagano. 
In het uitgifteprogramma 
voor 1998 worden ook 
de volgende briefkaarten 
gemeld: 

 een briefkaart ter gele
genheid van de tentoon
stelling Italia 98 (25 ok
tober); 
 zes briefkaarten Olym
pische sporten (30 okto
ber); 
 Een briefkaart ter gele
genheid van de nationa
le filatelistische manifes
tatie (datum nog niet be
kend). 

Oostenrijk 
Voor 1998 staan de vol
jende postwaardestuk
;en op het programma: 2' 

 een briefkaart binnen
land 'Lynx' (S 6.50) in 
mei; 
 Envelop 'Ranshofen' 
(nominaal S 7.00 met 
een verkoopprijs van 
S 8.50) in mei; 
 Pnor//ybriefkaart bui
tenland'Franzensburg' 
(S 7.00) in september; 
 Briefkaart binnenland 
'Alpenwaldrebe' 
(S 6.50) eveneens in sep
tember. 

Een typisch Oostenrijks 
postwaardestuk is de 
Nachsendungsantrag, 
een 'verhuiskaart' die 
men naar het postkan
toor stuurt met het ver
zoek de post drie maan

entrichtet ('recht vol
daan') en de uitvoering 
is verder ook erg sober. 
De laatst bekende nieu
we oplage van deze 
kaart verscheen vorig 
jaar. 

Thailand 
Twee recente briefkaar
ten (koning Bhumibol, 
1.50 baht), beide rode 
druk op wit karton, on
derscheiden zich van el
kaar door kleine verschil
len in de opdruk. Helaas 
ontbreekt nadere infor
matie. 

lende regeringen gekre
gen heeft; 
 Briefkaart 50 c , soort
gelijke illustraties, o.a. 
de monumentale trap tei 
herdenking aan de vroe 
gere secretarisgeneraa 
Dog Hammarskjöld; 
Briefkaart 0.70 f.: de 
gerenoveerde vergader
zaal in het VNhoofd
kwartier in Geneve; 
Briefkaart 1.10 f.: het 
Palais des Nations in 
Geneve; 
Briefkaart6.50s.:het 
Internationale Centrum i 
Wenen met op de voor
grond het beeld Genere 
tion van de Britse beeld
houwer Edwina Snadys 
 Envelop 13 s.: land
schap met een meer, 
groene bomen en blau
we lucht. 

ZuidAfrika 
De ZuidAfrikaanse pos 
terijen zullen in de toe
komst de uitgifte van ge 
legenheidsbriefkaarten 
op dezelfde wijze aan
pakken als die van post 
zegels: organisaties en 
particulieren kunnen eei 
thema voorstellen voor 
een briefkaart en uit die 
voorstellen maakt het 
Postzegeluitgiftecomité 
een selectie. Voor het ze 
gelbeeld zal een geschil 
te postzegel uit de loper 

^ ^ 

Een luchtpostblad (ko
ning Bhumibol, 10 baht) 
met op de keerzijde een 
kleurenfoto van een gril
lige rotsformatie uit het 
historisch park Phu Phra 
Bat. Lichtblauw papier. 

Verenigde Naties 
De uitgiften van 13 fe

bruari 1998: 

Briefkaart 21 c , geïllu
streerd met foto's van het 
VNgebouw in New 
York en van vier beelden 
die de VN van verschil

^ 

i 

de reeks genomen wor
den of een gelegenheid 
postzegel uit de emissie 
waar de briefkaart mee 
samenhangt. Deze kaai 
ten zullen voortaan uit
sluitend op de keerzijde 
een illustratie krijgen: d 
adreszijde wordt gere
serveerd voor adres, af 
zender en boodschap. 
Standaardbriefkaarten 
blijven voorzien van ee 
zegelbeeld uit de lopen 
de reeks frankeerzegels 
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^itserland 
, de drie briefkaarten 
e we in april meldden, 
jdden we een aardig-
ïidje van de ontwerper 
^er het hoofd gezien, 
s men vijf van deze 
larten op de juiste wij
tegen elkaar legt, 

orden de Olympische 
igen zichtbaar! 

de Helvetische Republiek 
(1798-1803) met in het 
zegelbeeld (70 r.) een 
munt uit het stichtings
jaar van die republiek en 
op de keerzijde een foto 
van het parlementsge
bouw te Aarau. de stad 
die tijdelijk als hoofdstad 
van de nieuwe staat fun
geerde; 
- een kaart ter herinne-

p 7 januari verschenen 
'ee geïllustreerde brief-
lorten die belangrijke 
omenten uit de ont-
aansgeschiedenis van 
; Zwitserse staat memo-

ïen kaart ter herden-
i g van de stichting van 

ring aan de stichting van 
de Republiek van 
Neuchatel, waarmee in 
1848 een einde kwam 
aan de dubbele politieke 
status van Neuchatel, dat 
tot die tijd een Zwitsers 
kanton èn een Pruisisch 
prinsdom was. Het ze
gelbeeld (70 r.) toont het 

Monument voor de Repu
bliek dat in stad werd 
opgericht; op de beeld-

zijde van de kaart staat 
een afbeelding van revo
lutionaire soldaten die uit 

de besneeuwde bergen 
optrekken naar het kas
teel van Neuchatel. 
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POSTMUSEUM UECHIENSTEIN: 
Kl£IN MAAR FUN 
Mmtegßbrek vergt veel creatiütät 
HERMANN HASSLER EN KATRIN FRICK, VADUZ (LIECHTENSTEIN) 

!-TH f l l HJL.RÄ(.l 

Het Postmuseum van het vorstendom Liechtenstein bestaat 

sinds 1930. In het museum zijn niet alleen de 

postzegeiemissies vanaf 1912 en de bijbehorende 

ontwerpen, drukplaten en proefdrukken te zien, maar ook de 

UPU-wereldcollectie, talrijke documenten en historische 

machines, apparaten en hulpmiddelen die door de 

Liechtensteinse posterijen in de afgelopen decennia zijn 

gebruikt. 

Dankzij een schenking, be
staande uit een kostbare post
zegelverzameling, kon het 
museum in 1930 worden op
gezet. Uiteraard is het niet bij 
die verzameling gebleven. Na 
eerst een aantal jaren als be
sloten instelling te hebben ge
functioneerd, opende het 
Postmuseum in 1936 zijn deu
ren voor het publiek. Sinds
dien is het museum geregeld 
verhuisd. Het was aanvanke
lijk te vinden in het hoofd
postkantoor van Liechten

stein, welke ruimte in 1954 
werd verwisseld met het ge
bouw van de Liechtensteinische 
Landesbank. Drie jaar later, in 
1957, streek het museum neer 
op de plek waar het ook nu 
nog te vinden is: de begane 
grond van het zogenoemde 
Englanderhaus, Städtle 37 in de 
Liechtensteinse hoofdstad Va
duz. 

DIVERSE COLLEGIES 
Het museum stelt zich ten 
doel collecties bij elkaar te 

brengen, ze te conserveren en 
vervolgens ten toon te stellen. 
Het gaat daarbij uiteraard om 
materiaal dat bij voorkeur 
rechtstreeks betrekking heeft 
op de filatelie en de postge-
schiedenis van het Vorsten
dommetje. 
Tot de hoogtepunten van het 
Postmuseum van Liechten
stein behoren onder andere: 

- de filatelistische Liechten-
stein-collectie, die behalve de 
daadwerkelijk uitgegeven 
emissies ook materiaal bevat 
dat afkomstig is van de postze
geldrukkerijen die voor Liech
tenstein hebben gewerkt; 
- de postzegelcollectie van alle 
landen van de Wereldpost
unie; 
- een verzameling filatelisti
sche documenten (foto's, illu
straties, correspondentie, 
kaarten, brieven, e tc ) , appa
raten en machines; 
- de collectie originele postze-
gelontwerpen, afkomstig van 
een groot aantal kunstenaars 
en grafici; 
- een bibliotheek met publica-
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Een ki|k|e in het interieur van het Postmuseum van Liechtenstein (foto Dirk Overhage, VaduzJ 

ties over pos^eschiedenis e 
filatelie. 

De nadruk ligt vooral op pos 
zegels. Vandaar dat het Pos 
museum zich in reclamefo 
ders nadrukkelijk afficheei 
als Bnefmarkenmuseum; als h« 
museum behalve aan de g( 
schiedenis van de Liechter 
steinse postzegel ook aar 
dacht zou willen besteden aa 
de gehele postale geschiede 
nis van het vorstendom zou e 
veel meer ruimte nodig zijn. 

RUIMTEGEBREK 
De permanente tentoonste 
ling van het Postmuseum va 
Liechtenstein laat een repri 
sentatieve doorsnede zien va 
de Liechtenstein-filatelie, aai 
gevuld met materiaal dat i 
beeld brengt hoe een aant; 
postzegelemissies - zow( 
kunstzinnig als druktechnisc 
gezien - tot stand kwamei 
Het museum worstelt zoals g 
zegd jammer genoeg m< 
ruimteproblemen, met als g 
volg dat slechts een deel va 
het documentenarchief en d 
postale apparatuur kan wo 
den getoond. Toch is men i 
Liechtenstein redelijk tevr 
den; de huidige situatie is ve 
geleken met die van het begi 
van de jaren zeventig aanme 
kelijk verbeterd. Dat is voorn 
meiijk te danken aan de inz( 
van de toenmalige directei 
van het museum, Frar 
Biichel. Hij schreef destijc 
een uitvoerige nota, waarin t 
van verbeteringen aan en i 
het museum werden voorg 
steld. Dat het beslist noodz 
kelijk was het Postmuseui 
een face lift te geven blijkt w 
uit deze zinsnede in de bewu 
ie nota: 'De manier waarop c 
collectie nu (m 1973, red 
wordt gepresenteerd stelt c 
filatelisten bijzonder teleu 
we krijgen daarover veel ki 
tiek te verwerken. Schrijve 
dezes schaamt zich bijna doe 
als hij in het museum bezo 
kers tegenkomt die hem vr 
gen, waar het Postmuseum r 
eigenlijk te vinden is...' 



UNGHOIZ EN KIEINWALSERTAL 
m EN ONZIN VAN HET SONDBïïmF 
> Oostenrijke ZohmcMussgßbiäe 
S.J.G. HERMSE, SITTARD 

Er is eerder in 'Philatelie' geschreven over de twee kleine 

»bieden die staatkundig bij Oostenrijk horen, maar krachtens 

een verdrag douanetechnisch gezien onder Duitsland vallen: 

de zogenoemde Zollausschlussgebiete Jungholz en 

einwalsertal. In het nu volgende artikel gaat het over zin en 

nzin van een van de uitvloeisels van het douaneverdrag: het 

Sondertarif. 

)ORGESCHIEDEINIS 
ngholz en het Kleinwalsertal 
n twee gebieden die door de 
illen van de geschiedenis in 
n merkwaardige positie zijn 
raakt. Op het hoe en waar-
n zal hier niet nader worden 
gegaan. Een feit is dat deze 
ee gebieden onder de Oos-
nrijkse soevereiniteit vallen, 
aar deel uitmaken van het 
jitse douanegebied. Dit 
eft onder meer tot gevolg 
t de Duitse Mark (DM) er 

wettelijk betaalmiddel is, maar 
dat men in de postkantoren 
Oostenrijkse postzegels ver
koopt, die men met Marken of 
(indien gewenst) met Schillin
gen betaalt. 
Tot 1862, respectievelijk 1869 
kenden het Kleinwalsertal en 
Jungholz geen eigen postin-
stellingen en werd het postver-
keer onderhouden door mid
del van voetboden op Duitse 
plaatsen als Immenstadt, 
Oberstdorf en Wertach. 

Het Kleinwalsertal is aan alle 
kanten omringd door hoge 
bergen en alleen aan de 
noordkant toegankelijk via 
een bergweg die naar het 
Duitse Oberstdorf voert. De 
Duits/Oostenrijkse grensover
gang is gesitueerd bij de zoge
naamde Walserschanz, een 
strategische plaats, waar het 
dal van de Breitach een ver-

SPECIALE BIJDRAGE 

/ / ^ 

DONAL ESCHINGEN 
stelling tot het Kleinwalsertal 
zijn er twee uitwegen naar 
Duits gebied: een weg richting 
Niederjoch en een weg naar 
Wertach. Aan deze laatste weg 
staat de Kaiserlich und Königli
che (K.U.K) grenspaal met bij
behorend bord dat werd afge
beeld in een tentoonstellings-
stempel van 1982 (aßeelding 
2). 

WeJsersenanz, VorjuDerg, loooniu. 

1. De Walserschanz rond de laatste eeuwwisseling 

nauwing vertoont. Dit heeft 
geleid tot het ontstaan van 
een natuurwonder, de Brei-
tachklamm, tegenwoordig een 
toeristische attractie. Aan de 
Walserschanz stond in oude 
tijden het Schanzhaus dat in 
zijn vroegere vorm is afge
beeld op een muurschildering 
in het tegenwoordige restau
rant (aßeelding 1) 

Het Kleinwalsertal (eigenlijk 
de gemeente Mittelberg) telt 
ongeveer vijfduizend inwo
ners (toeristen niet meegere
kend); Jungholz is daarente
gen een plaatsje met slechts 
circa driehonderd inwoners. 
Het wordt aan alle kanten 
door Duits gebied omsloten 
en zit alleen aan het moeder
land Tirol vast met een virtu
eel punt dat wordt gevormd 
door de top van de berg Sorg-
schrofen (1640 m.). In tegen-

^ ^ 24» r ^ 1982 J ^ 

2. Tentoonstellingsstempel (1982) met 
een afbeelding van het bord aan de 
grensovergang bij Jungholz 

Het eerste postkantoor in het 
"Kleinwalsertal werd in het 
eerder genoemde Schanz
haus geopend op 1 juli 1862. 
In Jungholz werd in 1869 een 
bescheiden kantoortje geves
tigd in Gasthof Adler. Door het 
geringe postverkeer zijn van 
Jungholz heel weinig vroege 
poststukken bekend. Het 
kantoor Walserschanz voerde 
een enkelcirkelstempel zon
der jaaraanduiding (aßeel
ding 3). 
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Adi esie ) 
Indinxto \ 

Carta da conisponden^a. ' ' \ 

Cy/ii 

( I . T l l ) 

■mi VMhfï u , ''éfil 
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3 Kaart van Bregenz naar Hirschegg/Kleinwalsertal met stempel BRECENZ 8 8 75 12 
M en stempel WALSERSCHANZ 9/8 

7 Kaart met stempel RIEZLERN/KLEINWALSERTAL 22 1 50 naar Essen met 10 Pfenn 
Bouten en Notopfermarke Berlin) 

Tot dan toe was aan het grens
verkeer tussen het Kleinwal
sertal en het Duitse natuurlij
ke achterland geen haarbreed 
in weg gelegd. Dit veranderde 
in 1878, toen de 'ijzeren kan
selier' Bismarck de grenzen 
voor vreemde goederen liet 
sluiten. Dit bracht de bewo
ners van het Kleinwalsertal in 
een onmogelijke positie: alle 
verkeer liep immers via Duits
land! Jarenlange onderhande
lingen leidden in 1891 tot het 
Zollausschlussvertrag tussen 
Oostenrijk/Hongarije en Bei
eren; dit verdrag wordt nog 
steeds door Oostenrijk en 
Duitsland in acht genomen. 
Deze gebeurtenis was voor het 
Kleinwalsertal van levensbe
lang en werd dan ook in 1991 
uitvoerig herdacht. Hierbij 
werd ook een bijzonder stem
pel ingezet, waarvan de afbeel
ding was afgeleid van de 
muurschildering in het restau
rant aan de Walserschanz (af
beelding 4 en 5). 

postzegels konden nog enige 
tijd worden opgebruikt, even
tueel in combinatie met Duit
se zegels. Een en ander leidde 
tot interessante gemengde 
frankeringen {afleeMing6). 

Het Kleinwalsertal werd op 5 
mei 1945(!) door de Fransen 
bevrijd. Nu zou men denken 
dat de Zollausschlussgebiete 
weer spoedig postaal gezien 
aan Oostenrijk zouden zijn 
overgedragen. Niets is min
der waar. Een voorlopige 
overeenkomst tussen de post
administraties in München en 
Innsbruck leidde tot het vol
gende: 
 voor het postvervoer tussen 
de ZAG (ZoUausschlussgebiete) 

en Duitsland bleven de bepa
lingen van de Amerikaanse 
bezettingszone van kracht; 
 voor de post naar Oostenrijk 
gold het Oostenrijkse binnen
landse tarief (Oostenrijkse ze
gels) ; 
 voor de post naar het overige 
buitenland golden de bepalin
gen van de Amerikaanse zone 
(diverse 'Duitse' zegels); 
 voor de post tussen plaatsen 
in de ZAG onderling mochten 
zowel Duitse als Oostenrijkse 
zegels worden gebruikt (bin
nenlands tarief). 

'Duitse' zegels die in de ZAG 
geldig waren zijn de zegels van 
de Amerikaanse, Britse en 
Franse bezettingszones, van 
Baden, RheinlandPfalz en 

4 Gelegenheidsstempel ter herdenkmg 
van honderd |aar Zollanschluss 

„ ANSCHLUSS BIJ DUITSLAND 
^ Zoals vrijwel algemeen be
 kend is, sloot Oostenrijk zich 
 op 10 april 1938 (al dan niet 
^ vrijwillig) aan bij het Duitse 
^ Rijk Hierdoor kwam de uit
™ zonderingspositie van Jung
2 holz en het Kleinwalsertal te 
= vervallen en werden deze 

plaatsen ondergebracht bij de 
90^ Kreis Sonthofen, Regierungs
ww4 bezirk Schwaben (Beiern, 

Postgebietzahl 13b). De nog 
in de voormalige Oostenrijkse 
kantoren (en bij particulie
ren) aanwezige Oostenrijkse 

5 Muurschildermg in het restaurant Walserschonz, waarop de Zollanschluss aan 
Duitsland is afgebieeld 

%,iM^ 

6 Brief met stempel Rtezlern 4V 38 naar Braunschweig, gefrankeerd met twee zegels 
van 6 Reichspfennig en 24 Groschen (Oostenri|k) 

Württemberg en vanaf 20 j 
nuari 1950 zegels van We« 
Berlijn. Gemengde frankerin 
was eveneens mogelijk (a/&« 
ding 7). 

WEER ONDER OOSTENRIJKS 
BEHEER 
Na jarenlange onderhandelii 
gen werden de postinstellii 
gen in Jungholz en het Kleii 
walsertal op 1 januari 19£ 
overgenomen door de Postvi 
waltung der Republik Osterreic 
Bij die gelegenheid werde 
ook de Duitse poststempe 
vervangen door Oostenrijks 
Archiefonderzoek zal nc 
moeten uitwijzen wie bij dei 
onderhandelingen waren b 
trokken en hoe het tot de i: 
voering van het Sonderta 
kwam. Bekend is dat het ove 
leg herhaaldelijk werd gefru 
treerd. Zo moesten de onde 
handelingen tussen de Duit; 
Postverwaltung en de Ooste 
rijkse collega's in de wint( 
van 1947 worden opgeschoi 
De Oostenrijkers kregen va 
de geallieerden geen laisst 
passer en de overgang via c 
besneeuwde bergpassen w 
door de winterse omstandi 
heden niet mogelijk. W 
werd in 1947 het Duitse pers 
neel in de kantoren verva 
gen door Oostenrijkers. 

INVOERING VAN HET 
SONDERTARIF 
Zoals al werd eerder beschr 
ven gold voor het postverke^ 
uit de ZAG naar Duitsland h 
Duitse binnenlandse tari« 
Hierdoor was in feite de bas 
gelegd voor het zogenoemc 
Sondertanf (= bijzonder t 
rief). Dit houdt in dat bri 
ven, kaarten enz. verstuui 
uit Jungholz en het Kleinw; 
sertal worden gefrankeei 
met Oostenrijkse zegels, was 
bij het porto is afgeleid vj 
het Duitse binnenlands poi 
De omrekeningfactor b 
draagt thans (sinds 196! 
1 : 7. Dit wil zeggen dat als h 
Duits tarief DM 1. is, het So 
dertanf S 7. bedraagt {aflt 
ding S). 
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Jrief van Riezlern metstempel SONDERTARIFRIEZLERN/KLEINWALSERTAL 
3.51. Porto: 6 x 0 . 2 0 = S 1.20, dus 10 Groschen overgefrankeerd 

moeilijkheid is dat iedere 
er als de Duitse binnenland

tarieven veranderen, ook 
t Sondertarif moet worden 
ngepast. Bovendien veran
rde sinds 1951 tweemaal de 
irekeningsfactor. Tijdens de 
riode van de factor 6 (1951
61) werd voor de ZAG een 
eciale briefkaart uitgegeven 
1 60 Groschen (aßeelding 9). 

)or een vergelijking van het 
ndertarifvan 19511997 voor 
'efkaarten en brieven tot 20 
am zie tabel 1. 

Een vergelijking van het Son
dertarif met het normale bui
tenlandse tarief over de perio
de 19511989 leert dat men 
over het algemeen goedkoper 
uit was als men volgens het 
Sonrf^rian/frankeerde. Dit ver
anderde echter door de exces
sieve portoverhogingen in 
Duitsland in de jaren negen
tig. Bovendien wijkt de tarief
structuur in Duitsland sinds 
1997 sterk af van die in Oos
tenrijk'. 

^ ^ W.<.!rt. 

' .TM4v<«i"&»*' 
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iriefkaort met (in kleine letters, rechtsonder) de tekst Bestimmunqsland  Pays de de
ation, speciaal vervaardigd voor de ZAG. Duits briefkaarttarierDM 0.10 x 6. Ter 
gelijking zegels van S 4.2t) en S 5.60 uitgegeven in 1979, respectievelijk 1982, 
arbij de omrekeningsfactor 7 geldt 

fabel I 

iondertanfvoor brief 
■ergelijkbare porto 
)uitenland 

ngangsdatiun 
.1.1951 

). 3.1961 
.3.1963 
. 4.1966 
.11.1969 
.9.1971 
.7.1972 
.7.1974 
.1.1979 

..7.1982 
.4.1989 
.4.1993 
.9.1997 

en briefkaart van 19511997; tussen haakjes [] het 
voor een Oostenrijkse brief/briefkaart naar het 

Brief tot 20 gram 
S 1.20 [1.70] 
S 1.30 [3.00] 
S 1.30 [3.00] 
S 1.95 [3.00] 
S 2.10 [3.50] 
S 2.10 [4.00] 
S 2.80 [4.00] 
S 3.50 [4.00] 
S 4.20 [6.00] 
S 5.60 [6.00] 
S 7.00 [6.00] 
S 7.00 [7.00] 
S 7.70 [7.00/6.50] 

briefkaart 
S 0.60 [1.00] 
S 0.65 [1.80] 
S 1.00 [1.80] 
S 1.30 [1.80] 
S 1.40 [2.00] 
S 1.75 [2.50] 
S 2.10 [2.50] 
S 2.80 [2.50] 
S 3.50 [4.00] 
S 4.20 [4.00] 
S 4.20 [5.00] 
S 5.60 [6.00] 
S 7.00 [7.00/6.50] 

DE STAND VAN ZAKEN SINDS 1 
SEPTEMBER 1997 
In 1997 werden zowel de tarie
ven in Oostenrijk als die in 
Duitsland gewijzigd. Dit had 
uiteraard de nodige conse
quenties voor het Sondertarif. 
Óp 1 juli 1997 werd door de 
Oostenrijkse post een nieuwe 
tariefstructuur ingevoerd 
(Briefe & Tarife gültig ab 1. Juli 
1997). Voor het eerst is er dan 
sprake van Entgelt in plaats van 
Gebühr, dit in navolging van 
Duitsland. Het portoverschil 

In tabel 3 geven de bedragen 
in Schilling het porto aan dat 
volgens het Sondertarif ver
schuldigd zou zijn. Een snelle 
vergelijking van de tabellen 2 
en 3 leert dat het Oostenrijkse 
buitenlands tarief voor kaar
ten en brieven tot 20 gram 
voordeliger is dan het omge
rekende Duitse binnenlands 
tarief Opgemerkt kan wor
den dat ook met het aante
kenrecht niets te verdienen 
valt; dit bedraagt in Oosten
rijk S 25.00 en in Duitsland 

PRIORITY 
PRIORITAIRE 

, 
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10. Brief uit het Kleinwalsertol (Mittelberg), voorzien van een Priority/Prioritaireilicker 

tussen brieven en kaarten 
naar het buitenland werd op
geheven. Voortaan bestaan er 
alleen nog Sendungen zum 
Standardentgelt en Sendungen 
zum ermässigten Entgelt (kran
ten, boeken brochures etc.). 
Tevens werd een systeem van 
priority en nonpriority inge
voerd met de daarbij behoren
de etiketten (aßeelding 10). 
Voor een verkort overzicht 
van de buitenlandse tarieven, 
geldig voor Europa zie tabel 2. 

In Duitsland werden de tarie
ven op 1 september 1997 ver
hoogd {Service informationen, 
Produkte, Stand 01.09.97). 
Voor het binnenland gelden 
sindsdien de tarieven in tabel 
3. 

D1VI4.00 (=S 28.00) {Übergabe 
Einschreiben). Alleen de me
thode Einunirf Einschreiben die 
Oostenrijk niet kent is goed
koper: DIM 3.00 (=S 21.00). 

De postale autoriteiten in de 
ZAG hebben het probleem 
opgelost door bij de zoge
noemde Markentäschchen (au
tomaatcarnets) een vereen
voudigd overzicht van de bin
nen en buitenlandse tarie
ven in te sluiten {aßeelding 
11). 

In de nieuwste brochure Son
dertarif zwischen den Österreich
ischen Zollausschlussgebieten 
KMnwalsertal und Jungholz 
(ZAG) und Deutschland worden 
alleen de Duitse binnenlandse 

Tabel 2 

Oostenrijkse tarieven voor Europese landen vanaf 1 juli 

Standard 
tot 50 g 
tot 100 g 

enz. tot 2000 

Priority Nonpriority 
S 7.00 S 6.50 
S 14.00 S 9.00 
S 23.00 S 13.00 

Kranten, 
Priority 
S 4.50 
S 8.50 
S 14.00 

1997 

boeken 
Nonpriority 
S 4.00 
S 5.50 
S 8.00 

g (brieven.kaarten) en 5000 g (boeken/brochures) 

Tabel 3 

Binnenlandse tarieven Duitsland; 
Oostenrijkse Schilling 

Standardbrieftol 20 g DM 1.10 
Kompaktbrief lot bQ% DM2.20 
Groii6ne/tot 300 g DM3.00 
Postkarte DM 1.00 

tussen haakjes [] omgerekend naar 

[S 7.70] 
[S15.40] 
[S21.00] 
[S 7.00] 
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Briefpostgebuhren Osterreich inland: 
Standard bis 20 g, Format C5 7,00 S 
Postkarten Inland 6,50 S 
Briefpostgebuhren Europa, incl. Postkarten: 
Standard bis 20 g, Fornnat C5 7,00 3 
Briefpostgebuhren Welt, incl. Postkarten: 
Standard bis 20 g, Format C5 13,00 S 
Weitere Postgebutiren erfahren Sie bei Ihrem 
Postamt 

Samim 
Ein Bnefmarken-Abonnement sichert Ihnen den 
Bezug aller Neuerscheinungen österreichischer 
Briefmarken. Wenn Sie mehr darüber wi^en wollen, 
wenden Sie sich bitte an Ihr Postamt, tnteressente 
dK 

11 Markentaschchen uit automaat, verkregen door inworp van DM 2 00 

tarieven vermeld en wel in 
Duitse Marken 
De zin van het Sondertanfis nu 
wel geheel komen te vervallen 
omdat men brieven en kaar
ten voordeliger tegen het 
Oostenrijkse buitenlands ta
rief kan verzenden en wel de 
kaarten als 'non-prionty' 
Naar verluidt beraden de Oos
tenrijkse postautoriteiten zich 
erover of het nog de moeite 
waard is een afwijkend sys
teem voor het Sondertanf in 
stand te houden 

Noot: 
* zie ook 'Philatelie' van maart 
1996, pagina 112 toten met 114 

Literatuur: 
Over de /ollauisrhtussgehete Jung
holz en Kleinwdlsertal werd al eer
der gepubliceerd m het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie 
raei 1986, pagina's 338 tot en met 
342 

november 1989, pagina's 750 l 
en met 751 
maart 1994, pagina's 222 tot 
met 223 
februari 1996, pagina's 112 tot 
met 114 
Zeer lezenswaard is Geschichte , 
Poslwesens der Gemeinde Mtttelbe: 
Kkinwalserlal door Ferdinand 
Harnisch uit 1986 (DM3 00), n 
steeds verkrijgbaar m het postké 
toor te Riezlern 

Verder kan lezing worden aanbe\ 
len van Jungholz - eine Tiroler ( 
memde im Allgau (algemene 
schiedems van Jungholz) do 
Heinz Moser (1985) 

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

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

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen period 
versctienen zegels in omschirijven van alle landen der getiele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels 
FDC MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten < 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij. ^ y , 
P Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG B a r n e v e l d ^ 

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 US NOW' 

THE No.l GB MAIL-ORDER PEOPLE!! 

rthur Ryan ( ^ Co. 
R I C H M O N D ^fDEPTm OF RICHMOND 

2 THE SQUARE, THE QUADRANT RICHMOND SURREY TW91DY 
TELEPHONE 0044 181940 7777 FAX 0044 181940 7755 c 
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; FILATEUSTEN 
; „VERENIGING 

GABRIEL 

De Filatelisten 
Vereniging 

Cjabriël 
is een thematische vereniging voor verzamelaars 
van postzegels, poststempels en poststukken 
die betrekking hebben op bijbel en christendom. 
De 250 leden van Gabriel ontmoeten elkaar vier 
keer per jaar op zaterdag in Baarn. 

Wij zoeken contact met een handelaar die 
een specialisatie heeft of wil opbouwen op het 
gebied van religie: Israël, jodendom, bijbel, 
christendom, kerkgeschiedenis, Vaticaan, 
christelijke (schilder)kunst en op onze 
bijeenkomsten aanwezig wil zijn om onze leden 
te voorzien van (oudere) postzegels, FDC's en 
stempels. 

Inlichtingen en reacties: E.R van der Veen, 
secretaris, 0341 -257470 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 8 juni 1998 
haar 95e schriftelijke veiling 

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

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inl ichtingen: 

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

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

Ik koop 
Tegen directe contante betaling, overal, 

in alle waarden en in iedere orde van grootte, 

grote en waardevolle verzamelingen van alle landen, nalatenschappen, 
voorraden van handelaren, ook topwaarden uit geheel Europa en Overzee. 

Natuurlijk kunt u ook postzegels bij mij aanbieden. 
Als eigenaar van één van de grootste veilinghuizen ter wereld kan ik u de daarbij behorende 

deskundigheid, betrouwbaarheid en reputatie bieden. 
Vooruitbetalingen zijn altijd mogelijk! 

Graag sturen wij u informatie over onze mogelijkheden, de voordelen van ons huis, de 
voorwaarden en referenties en de laatste veilingcatalogus met het resultatenoverzicht. 

Bel, fax of schrijf ons als u iets te 
kopen of te verkopen heeft. 

P. Rapp 
Internationale Briefmarken-Auktionen 
Toggenburgerstrasse 139, Postfach 276 

CH-9500 Wil, Schweiz 

Telefoon 0041/71 923 77 44 
Fax 0041/71 923 92 20 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan11,3S26AKUtre(hl 
Telefoon 030-2894290 Fox 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
Email: nbfv@nbfv.demon.nl 

Voorzitter 
GA Geetls 
Steeckterpolderstroot 21 
2807MKGoudo 
Telefoon 0182-550093 

Secretaris 
P. Doverschot 
NassQuIoan 7,3851 XZ Ermelo 
Telefoon 0341-563540 

Penningmeester 
Mevr. CE. Weeber-Kortekoos 
lïmorstraal 27,2612 EH Delft 
Telefoon 015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenententen en jeugdzal(en 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
Telefoon 0598-658870 
Telefax 0598-621688 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoekstraat 63 
3341SK Hendrik Ido Ambacht 
Telefoon 078-6812576 

Pers & pubrKiteit 
F. van den Hoven, Postbus 1595, 
3800 8N Amersfoort 
Telefoon 033-4723696 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Seaelmis: 
J.J.M. Pieters, Ston Kentonstroot 35 
2324 U Leiden 
Telefoon 071-5761726 
Maleriaalwimnissüm: 
Drs. H.C. Stoop 
NouhuysstraotlS 
2024KTHaorlent 
Telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boom 
Telefoon 035-5412526 
Sonébiblioéecaris' C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tol 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en von 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Pemingmeesler 
J. Vellekoop, Pres. Steynstrool 21 
2312 ZP Leiden 
Telefoon 071-5134424 

Bondsinformatiebureou 
Mr. drs. S.U. Ottevongers 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
co feorarter.P.F.A.vondeLoo 
° - Bergweg43,1217SBHilversum 

Telefoon 035-6245169, fox 035-6233603 
_ Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
^ noar de secretaris: 
* A.W.A.Steegh, Postbus 220, 
— 1180 AE Amstelveen, telefoon 
^ 023-5384212 (na 20.00 uur) 

— Service-afdeling 
o~ O/recteur: H.H. van Megen 

Rigterskamp 8 
I M 1261TNBIaricum 

'VJ Telefoon 035-5314399 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbonkrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker 
Verdistraat133 
2324 KC Leiden 
T»l.(nnnn71.Umin 

IN MEMORIAM 
RICHARD FAUST 

Het - toch nog plotselin
ge - overlijden van Ri
chard H.M. Fausf op 2 
april jl. betekent een zeer 
qevoelig verlies voor de 
niatelie in Nederland in 
het algemeen en voor het 
bestuur van de Neder
landse Bond van Filate
listen-Verenigingen in 
het bijzonder. 
De heer Faust vervulde 
gedurende tientallen ja
ren functies binnen de fi
latelie. Hij deed dat met 
veel toewijding en een 
groot verantwoordelijk
heidsgevoel. Al in de ja
ren '60 trad hij op als in
ternationaal jurylid. In 
september a.s. zou hij ju
reren tijdens de interna
tionale postzegeltentoon
stelling Portugal 98. 
Hij was ook een groot 
expert op het gebied van 

de postgeschiedenis, 
waarover hij ook publi
caties het licht deed zien. 
Binnen het Bondsbestuur 

Richa rd FH.M. Faust 

vervulde hij laatstelijk de 
functies van vice-voorzit-
ter en van commissaris 
documentatie, publica

ties en onderscheidingen. 
Ik heb zelf slechts gecJu-
rende de afgelopen an
derhalf jaar met hem 

mogen sa
menwerken 
en hem van 
dichtbij leren 
kennen en 
waarderen. 
Hij kwam bij 
mij over als 
een wijs 
man, kalm 
en bedacht
zaam, be
heerst in op
treden, aller
wegen gere
specteerd -
iemand die 
met veel lief
de de filate
lie beoefen
de. 

Hij toonde 
een onnavolgbare vecht
lust, telkens nadat hij 
zich aan een nieuwe 
operatie had moeten on

derwerpen. Op het ein 
kostte het hem zichtboc 
veel moeite om de reis 
Geleen-Utrecht en terui 
te maken. Hij gaf zich 
pas gewonnen toen du 
deliJK werd dat er geer 
uitzicht meer bestond ( 
een blijvend algeheel 
herstel. Zijn overlijden 
kwam in veel opzichter 
als een verlossing. Hij 
werd bijna zeventig joi 
oud. 
Moge zijn echtgenote c 
kinderen troost vinden 
het feit dat hij zeer vee 
vcxjr de filatelie heeft b 
takend en dat hij door 
talloze vrienden in bin
nen- en buitenland dac 
om werd gewaardeerd 
Met zijn heengaan heb 
ben wij allen een goed 
vriend verloren. Moge 
rusten in vrede. 
G.A. Geerts 
Voorzitter Nederlandst 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen 

HET VOORKOMEN VAN DUBBELE 
STEMPELINGEN: ZO KAN HET 

Onlangs is PTT Post be
gonnen met een gewij
zigde vorm van afvoer 
van postzendingen die 
op postkantoren worden 
aangenomen. Dit houdt 
in dat gefrankeerde post 
landelijk uniform wordt 
gesplitst in verschillende 
stromen. Voor het forme
ren van de diverse post-
stromen is intern bij PTT 
Post een zogenoemde af-
voerleidraad samenge
steld, die in het kort op 
het volgende neerkomt. 
In ongeveer zevenhon
derd grote postkantoren 
wordt de aangeboden 
gefrankeerde post ge
splitst in: a. briefpost ge
frankeerd met postze
gels, rouwbrieven en 
post gericht aan een ant
woordnummer; b. brief
post gefrankeerd met 
een frankeermachine, 
gestempelde post van fi
latelisten en braillezen-
dingen en c, binnenland
se pakketpost gefran
keerd met postzegels of 
pakketzegels e.d. 
De door filatelisten ter 
stempeling aangeboden 
poststukken worden na 
ontwaarding gedepo
neerd in een bak of post
zak en samen met de 
frankeermachinepost af
gevoerd en rechtstreeks 

bij de sorteermachines 
afgeleverd. De stempel-
machines worden hierbij 
dus overgeslagen. De 
poststukken worden dus 
wel - althans in de mees
te gevallen - van een 
'streepjescode' of een 
andere code voor de 
postcodeleesapparotuur 
voorzien. 
Deze bewuste 700 post
kantoren zijn niet op een 
lijst vermeld, maar Klan
tenservice Particulieren 
van PTT Post beschikt 
over de meest recente 
gegevens van de desbe
treffende postkantoren, 
ledere filatelist kan gratis 
telefonisch informeren bij 
PTT Post op welke post
kantoren in zijn of haar 
omgeving de genoemde 
splitsing van poststromen 
wordt toegepast: tele
foonnummer 0800-
0417. Als u poststukken 
ter stempeling en verzen
ding aan de balie afgeeft 
moet u echter altijd aan 
de baliemedewerker 
meedelen, dat de stukken 
voorzichtig maar duide
lijk moeten worden ge
stempeld. Afstempeling 
kan geschieden met het 
handdagtekeningstempel 
of, indien dit mogelijk en 
gewenst is, met het 
handstempel 'filatelie-

loket'. De gestempelde 
stukken worden dan ver
volgens gedeponeerd in 
de afvoerstroom zoals 
eerder omschreven. 
De op de overige post
kantoren aangeboden 
poststukken worden op 
een andere wijze afge
voerd. Hierbij kan géén 
garantie worden gege
ven dot de met de hand 
gestempelde poststukken 
niet nogmaals door een 
stempelmachine worden 
gevoerd of worden ge
stempeld met 
het handrolstempel. Ui
teraard worden alle 

poststukken die in de 
brievenbussen worden 
gedeponeerd, via de 
stempelmachine ge
voerd. Mocht het voork 
men dot, ondanks het 
volgen van de omschre 
ven procedure voor po 
stukken die afkomstig 
zijn van filatelisten, er 
toch een dubbele stem
peling heeft plaatsgevo 
den, dan is het raad
zaam dat de betrokken 
filatelist dit meldt aan c 
manager van het post
kantoor waar de post
stukken zijn aangebo
den. 

KANDIDAATLID 
VAN DE BOND 

De Studiegroep Filitalia 
in Noordwijk heeft het 
lidmaatschap van de 
Bond aangevraagd. De 
vereniging is ingeschre
ven bij de Kamer van 
Koophandel te Leiden. 
De naam en het adres 
van de secretaris van 

Filitalia is: 
Leo van der Meer 
Voorstraat 23 
2201 HJ Noordwijk 
Telefoon 071-361201 ( 
Als er binnen drie maa 
den na deze publicatie 
geen bezwaren door I 
den van de Bond tegen 
de toetreding van Filita 
lia ziin aangetekend, 
kan de vereniging als I 
worden ingeschreven. 

http://www.nbfv.nl
mailto:nbfv@nbfv.demon.nl
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iET NIEUWE MUSEUM FUR 
(OMMUNIKAnON IN BERN 
hsterijm, t£k(mmummtkmßatä£ 
ANDREAS BURKHARD!, BERN (ZWITSERLAND) 

Het is geen wonder dat in Zwitserland  het land waar de 

Wereldpostvereniging haar zetel heeft  een van de 

ilangrijkste museale postzegelcollecties te vinden is. Na een 

naamswijziging heet het Zwitserse postmuseum sinds vorig 

jaar Museum für Kommunikation. 

museum trekt bezoekers van alle leefti|den (foto Museum fur Kommunikation, Bern) 

:t nieuwe Museum für Kom
mikation in Bern, dat tot 
97 als PTTMuseum door het 
en ging, beslaat vier verdie
igen die volledig gewijd zijn 
1 de geschiedenis van de 
sterijen en de wederwaar
;heden van de telecommu
:atie in Zwitserland. Boven
n is in het museum ook 
1 uitgebreide cartografi
le verzameling te vinden, 
■ de geschiedenis van het 
keer in het Alpenland 
ds de zestiende eeuw uitge
;id in kaart brengt. En dat is 
g met alles: het pand aan 

de Helvetiastrasse herbergt te
vens Zwitserlands grootste ar
chiefvan historische foto's uit 
de negentiende eeuw. 
Tot het museum in Bern be
hoort verder een depot waarin 
vrijwel alle typen postauto's en 
postbussen die in Zwitserland 
gebruikt zijn onderdak heb
ben gevonden. Ook oude post
koetsen en een omvangrijke 
collectie postuniformen, tele
foons, radio's en documenten 
die betrekking hebben op de 

geschiedenis van de Zwitserse 
omroep zijn hier te vinden. 

ANDERHALF MIUOEN ZEGELS 
Het Museum fur Kommunika
tion heeft circa anderhalf mil
joen postzegels onder zijn be
heer. Ongeveer eenderde 
daarvan  zo'n vijfhonderd
duizend zegels op veertigdui
zend albumbladen  is te zien 
op twee van de vier verdiepin
gen van het museum. Daar
mee beschikt het museum 
niet alleen over de grootste 
verzameling gewijd aan de 
Zwitserse filatelie, maar zelfs 
over de grootste 'openbare' 
postzegelverzameling ter we
reld. Ook op de filatelistische 
bibliotheek in het museum is 
de omschrijving 'grootste van 
Zwitserland' van toepassing; 
deze boekerij herbergt niet al
leen de complete literatuur 
over de Zwitserse filatelie, 
maar bevat ook internationale 
vakpublicaties, zoals tijdschrif
ten, monografieën en postze
gel en veilingcatalogi. 

SCHENKINGEN 
Er is trouwens nog meer waar
op het Museum für Kommuni
kation in Bern zich kan beroe
men: zo is het waarschijnlijk 
grootste internationale ar
chief over de klassieke lucht
vaart en luchtpost eveneens in 
het pand aan de Helvetiastras
se ondergebracht. De collec
tie werd al in 1948 door dr Ro
bert Paganini aan het muse
um geschonken. 

'o //^ ^'^yi^/zf^^^ty/^ \ 
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D0^AlE8(HI^GE^ 
In de afgelopen halve eeuw 
werden meer dan veertig be
langrijke postzegelcollecties 
aan het museum geschonken. 
De desbetreffende goede ge
vers hadden allen dezelfde 
wens: ze wilden op deze ma
nier hun levenswerk in stand 
houden en voor een breed pu
bliek toegankelijk maken. 
Een van de bekendste verza
melingen die het museum on
der zijn hoede heeft is die van 
de verzamelaar van de klassie
ke emissies van de Verenigde 
Staten, Charles Hirzel. Verder 
kunnen worden genoemd de 
Penny 5/acfcverzameling van 
Traugott Haefeli, de grote 
Zeppelincollectie van dr 
Bosch en de unieke verzame
ling van telegraafdocumenten 
en zegels van de Duitse filate
list dr Pieper. 

prachtig poststuk uit de collectie van het museum een drie 
renfrankermg met zegels van het type 'zittende Helvetia' 
) Museum kir Kommunikation, Bern) 

Een van de zegels die het meest tot de verbeelding spreken het 
'Bazelse duif|e , hier op een uitnodiging tot het bi|wonen van 
een zitting van het Zwitsers historiscn genootschap 

Oude postuniformen, hondenpost en 
posttransportmiddelen zi|n in net museum 
volop aanwezig (foto Museum fur Kom
munikation, Bern) 

BRON VAN KENNIS EN 
INFORMATIE 
Een bezoek aan het Zwitserse 
museum is niet alleen voor ge
dreven filatelisten interessant. 
Ook gewone verzamelaars  of 
ze nu jong zijn of oud  kun
nen er hun hart ophalen. 
Dankzij de veelzijdige, soms 
unieke collecties en objecten 
die het museum onder zijn 
dak heeft is een bezoek aan de 
Helvetiastrasse eigenlijk voor ^ 
iedereen een bijzondere ge "̂  
beurtenis. Heel belangrijk is ^ 
dat delen van de collectie in — 
het Museum fur Kommunikation s. 
in de loop van de tijd door vele ^ 
verzamelaars zijn bestudeerd. ^ 
Dat heeft diezelfde verzame 2 
laars niet zelden aangezet tot i 
het opbouwen, verbeteren en 
uitbreiden van hun collecties. 000 
En dat is nog steeds zo, want w03 
het museum is een vrijwel on
uitputtelijke bron van ge
schiedkundige en filatelisti
sche kennis en informatie. 



DUiïSlANDlHEMAnSCH BEIEN 
JwjoorM: 'AchtpuntmvanNederkind' 

D. VEENSTRA, BUITENPOST 

390 

Vijf landen aan een thematische beschouwing onderwerpen 

vond onze thematische medewerker, de heer D. Veenstra uit 

Buitenpost, terecht teveel van het goede. Daarna was de 

keuze snel gemaakt: Duitsland werd kritisch onder de loep 

genomen. Dat het rapportcijfer niet alleen betrekking heeft op 

de periode na de Wiedervereinigung in 1990 ligt voor de 

hand. 

De keuze bepalen tot Duits
land, dat was niet zo moeilijk. 
Dat kan niet gezegd worden 
van de thematische beschou
wing van dit land. 'Duitsland' 
is in het algemeen al een vrij 
breed verzamelgebied, maar 
thematisch gezien valt er ook 
heel wat te beoordelen. Als ba
sis heb ik de Michel JuniorKata
log gebruikt. Ondanks de be
perkte opzet heeft die toch 
nog een omvang van zeven
honderd bladzijden. 

OMVANG PER JAAR 
De laatste jaren klagen de Ne
derlandverzamelaars steen en 
been over het almaar uitdijen
de uitgifteprogramma van 
PTT Post. Maar wie Duitsland 
als land verzamelt, weet dat de 
verzamelaars van dit land jaar 
in jaar uit nog aanzienlijk die
per in de geldbuidel moeten 
tasten. Weliswaar is dit niet 
echt een probleem voor the
matische verzamelaars (die 
kunnen immers kiezen wat ze 
willen verzamelen), maar een 
addertje dat onder het gras zit 
is dat laagste brieftarief in 
Duitsland op 110 Pf. ligt; in 
Nederland kunnen we geluk
kig nog volstaan met een zegel 
van 80 cent. 
Dat het complete programma 
in 1997 op zestig zegels en vijf 
blokken uitkwam, is niet onze 

DO^AlESCHI^GEl^ 

jaar bijdraagt aan een insti
tuut als Sporthilfe. Verzame
laars blijken bovendien niet 
alleen trouwe, maar ook be
langrijke sponsors te zijn: 
Deutsche Post heeft zo'n drie
kwart miljoen abonnees. 
Een frankeerwaarde van vier 
Mark is in Duitsland geen uit
zondering meer; zie bijvoor
beeld de zegel 200 Jahre 
Homöopathie. Als er dan ook 
nog sprake is van een toeslag 
van 220 Pf (zoals bij het blok
je Tag der Briefmarke 1997), 
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Een vroeg voorbeeld van een thematisch interessant frankeerstempel uit de ti|d van het 
Deutsches Reich het is gewijd aan de internationale postzegeltentoonstelling /fxjsta die 
in 1930 in Berli|n werd gehouden 

grootste zorg. Maar er zitten 
wel zeventien toeslagzegels 
tussen, ofwel dertig procent 
van het aantal uitgegeven ze
gels  en die zitten nu juist in 
de vier series die thematisch 
het interessantst zijn: sport, 
jeugd, liefdadigheid en kerst
mis. Ook bij ons zijn toeslagen 
van vijftig procent heel ge
woon, terwijl bij uitgiften ten 
behoeve van internationale 
tentoonstellingen, zoals Fepa
post in 1994, zelfs extreem 
hoge toeslagen worden toege
past. In Duitsland bevatten se
ries in de regel echter ook nog 
eens hoge waarden, waardoor 
de nominale waarde van series 
al talloze jaren aan de hoge 
kant is. Voor de serie Für den 
Sport moet dit jaar bijvoor
beeld DM8.70 (bijna een 
tientje) betaald worden. 
Het blijft een vreemde con
structie dat de koper van Duit
se toeslagzegels al zo'n dertig 

dan mogen we zelfs de thema
tische wenkbrauwen wel eens 
fronsen. 
Maar goed, dankzij de specia
lisatie binnen de thematische 

filatelie blijft dit problee 
voor de individuele thema 
sehe verzamelaar binnen 
perken. 

THEMA'S EN ONDERWERPEN 
Laten we de thema's en o 
derwerpen van de Duitse fl 
telie eens wat nader bekijke 
We maken daarbij ond( 
scheid naar de diverse 'geb 
den' die we in de loop van ( 
tijd kunnen onderscheiden. 

Deutsches Reich 
Thematisch gezien gaat 1 
bij het Duitse Rijk om een 
riode van nauwelijks een hal 
eeuw (ongeveer het tijdpe 
19001945). In die jaren kwa 
nog maar een beperkt aant 
thema's aan bod. Toch zitt( 
er heel bruikbare zegels ti 
sen. Zo zijn de talrijke zeg« 
uit 1923 met waarden van m 
jarden Marken 'op maat g 
sneden' voor het onderde 
'inflatie' in een collectie 
het thema 'geld'. 

De eerste zegel met een 
beelding van een Volkswag« 
uit 1939 is een verplicht nui 
mer voor iedere Autoverz 
meling. Thema's zoals Her; 
diek (1925/29), Ouder« 
(1922) en Olympische Spel« 
(1935/36) komen ook a; 
bod. Op bijna alle zegels in « 
serie 'Beroemde Duitsei 
(1926) zijn thematisch beke 
de personages afgebeeld 
die zijn ook op andere seri 
te vinden, zoals die gewijd a; 
Wagner en Von Zeppeli 

O S T K A H T E . 
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Postwaardestuk (briefkaart) ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de 
uitvinder van de briefkaart, Heinrich von Stephan {Deutsches Reich, 193t ) 



lor de verzamelaars van het 
;ma 'Tweede Wereldoor
r' is de hier bedoelde perio
eveneens van belang. 

meinschafisausgaben 
de zogenoemde Gemein

\aftsausgaben (gemeenschap
lijke uitgiften) in de perio

1946/49 vallen twee cate
rieën op: de emissies gewijd 
n de halfjaarlijkse Leipziger 
',sse en de beroemde Duit
"s die in verschillende series 
1 tonele worden gevoerd. 

ar (19471959) 
;el bekend zijn de series van 
arland met afbeeldingen 
1 bekende schilderijen, zo

'Saskia' van Rembrandt, 
teressant voor thema's als 
'ater' en 'Natuurrampen' 
n de Hochwasserhilfozegeh 

blokken uit 1948. Helaas 
n vooral de blokken heel 
ijzig. Ook komen we hier al 
n portret van Friedrich 
iffeisen (18181888) tegen 
358). 

utsche Bundespost Berlin 
ndat de aparte uitgiften 
or WestBerlijn (19481990) 
a vormgeving gedeeltelijk 
rallel lopen met die van de 
ndsrepubliek Duitsland, 
Ista ik hier met het aanstip)
n van enige thematisch in
essante uitgiften. 

zegel van Berlijn die nu eens niet 
ifstreeks afgeleid is van een van de 
ssies van de Deutsche Bundespost 
nieiding: Tog der Briefmarke 1957) 

ij bekend zijn de series Alt 
Hin (1962/63) en Das neue 
rlin (1965/66), in de jaren 
htig aangevuld door de 
ks BerlinAnsichten (stadsge
hten Berlijn). Maar ook an
re series tonen specifieke 
elden van Berlijn. Belangrij

Duitsers ontbreken niet, 
■wijl de reeksen Jeugd (van

1965), Welvaart (vanaf 
64) en Sport (vanaf 1978) 
rijke thematisch zeer bruik
re series hebben opgele
d. 

■jjetische Zane (19451949) en 
utsche Demokratische Republik 
politieke signatuur van de 

litse Democratische Repu
ek (19491990) heeft uiter
"d ook zijn stempel gedrukt 
de filatelie. Toch versche

n er behalve politiek getin
zegels talrijke thematisch 

Enkele zegels van de voormalige Duitse 
Democratische Republiek waarmee the
matic! hun voordeel kunnen doen: beel
dende kunst, muziek, de Tweede Wereld
oorlog en de diverse voor de Oostblok
landen zo kenmerkende Organisotionen 
waren geregeld aanleiding tot de uitgifte 
van gefegenneidsemissies 

interessante uitgiften. Jaren
lang waren de zogenaamde 
Sperrwerte (zegels met een aan
zienlijk geringere oplage dan 
de overige uit dezelfde serie) 
een hot item in de filatelie, 
maar tegenwoordig speelt dat 
minder. Wel is het zo, dat dit 
fenomeen nog steeds in de ca
talogus wordt weerspiegeld; u 
haalt deze 'sperwaarden' er 
vanwege de fors hogere note
ringen meteen uit! 

Behalve het thema 'politiek' 
komen in de DDRuitgiften 
vooral cultuur, flora/fauna, 
geschiedenis, sport en weten
schap aan bod, maar ook het 
milieu (bijvoorbeeld be
schermde vogelsoorten) is 
vertegenwoordigd. In het cul
turele vlak genieten de drie se
ries van respectievelijk zes, zes 
en vijf schilderijenzegels uit 
1955, 1957 en 1959 grote be
kendheid. Aantrekkelijk is 
ook de serie uit 1980 met vier 
schilderijen van Frans Hals. 
Voor allerlei sportthema's zijn 
de series uit de langlopende 
reeks gewijd aan het Turn und 
Sportfest in Leipzig interessant. 
Met deze doorlopende reeks 
series van vier zegels werd in 
1956 begonnen. Ook bij ande
re sportseries (onder andere 
die ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen) komen 
allerlei sporten aan bod. 
Voor het thema 'Tweede We
reldoorlog' zijn de uitgiften in 
de reeks Internationale Mahn
und Gedenkstätten van belang. 
Op een zegel uit 1965 in deze 
reeks werd het monument 
'Rouwende Veluwse vrouw' 
van Mari Andriessen in Putten 
ter herdenking van de weg
voering in 1944 door de Duit
sers van vijfhonderd mannelij
ke Puttenaren afgebeeld. Ook 
aanverwante series zijn van be
lang. Zo werd de bekende Ne

derlandse verzetsstrijdster 
Hannie Schaft afgebeeld op 
een zegel uit 1962. 

Voor allerlei thema's zijn ook 
de uitgiften in de zich over 
een lange reeks van jaren uit
strekkende reeks Leipziger 
Frühjahrs en Leipziger Herbst
messe bruikbaar. En verder 
duiken in de catalogus steeds 
weer interessante thematische 
series op. Nog een paar voor
beelden: vuurtorens (1974), 
circuskunst (1978 en 1985), 
windmolens (1981), land
schapsparken (1981), visotters 
(1987) en bijen (1990). 
Tot besluit nog een serie uit 
1979 met een 'historische' ze
gel: Automobilbau in Zvrickau 
met op de zegel van 35 Pf. de 
Trabant 601 S de Luxe 
(1978). 

BiZone (1945/49) en 
Bundesrepublik Deutschland 
Van de uitgiften uit de korte 
periode van de BiZone (de 
Britse en Amerikaanse zone 
van het in vieren verdeelde 
naoorlogse Duitsland) is voor
al de laatste het vermelden 
waard: een serie van drie ze
gels ter gelegenheid van de 
tweehonderdste geboortedag 
van de dichter Johann Wolf̂  
gang von Goethe. 
De politieke tegenstellingen 
tussen de twee geallieerde 
hoofdmachten zorgden er
voor dat er in 1949 twee afzon
derlijke Duitse staten werden 
gesticht. Veertig jaar later, in 
1990, luidde de val van de Ber
lijnse muur de Wiedervereini
gung van de beide Duitslan
den in, met als uiteindelijk re
sultaat dat Oost en West
Duitsland weer één staat wer
den. 

Postaal gezien vertonen de 
eerste en de laatste zegels van 
de Bondsrepubliek Duitsland 
enige overeenkomst. Op de 
eerste tien zegels uit 1949 
staat nog Deutsche Post. Gedu

rende de dziarop volgende 45 
jaar was dat Deutsche Bundes
post en met ingang van de Eu
ropazegels van 1995 is het sim
pelweg Deutschland geworden, 
zoals het eigenlijk ook hoort. 
De meeste postzegels die jaar
lijks door een postadministra
tie worden uitgegeven zijn bij
zondere zegels. Gelet op het 
grote aantal zegels dat de 
Deutsche Bundespost, thans 
Deutsche Post AG, jaarlijks uit
geeft, is het thematisch aan
bod in bijna een halve eeuw 
Duitse zegels heel groot. De 
algemene indruk is dat het 
aanbod weliswaar groot is, 
maar ook nogal 'degelijk'. Uit
schieters zijn redelijk zeld
zaam; die moeten we vooral in 
de sportsector zoeken. Uitzon
deringen komen natuurlijk 
ook voor. Al pretendeert Ne
derland dat onze vaderlandse 
zegels heel wat moderner zijn, 
vastgesteld moet toch worden 
dat het Duitsland was dat in 
1988 vier idolen van rock en 
popmuziek op postzegels liet 
afbeelden! 
In de Duitse filatelistische pers 
klinkt de laatste jaren nogal 
wat kritiek door op de 'herha
lingsdrang' van de Duitse post
administratie. Vooral bij be
kende of beroemde personen 
doet zich dit euvel voor. Van 
een noodzaak tot herhaling is 
geen sprake, want de ontwer
pers in Duitsland zijn wel de
gelijk in staat te zorgen voor 
creatieve ontwerpen. Omdat 
in Duitsland ook de nietgeko
zen ontwerpen bekend wor
den gemaakt, weten we welke 
mooie zegels zoal aan onze 
neus voorbij gaan! 
In het Duitse jaarprogramma 
domineren de vaste, over een 
periode van enige jaren uitge
geven reeksen: sport, jeugd, 
liefdadigheid en Kerstmis. In 
1993 werd daar nog de toeris
tische reeks Bilder aus Deutsch
land aan toegevoegd. Niet zo 
vreemd voor een vakantie
land. 

ERSTTAGSBRIEF 
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Maar weinig andere (zo niet geen) andere beurzen ter wereld kregen of krijgen zóveel 
filatelistische aandactit als die van Leipzig. W e zien hier weliswaar de eerstedagenve
lop van de najaorsbeurs van 1961 , maar het gebruikte stempel is dat van het perscen
trum van de leipziger Messe 
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In de jaren zeventig werden er 
geregeld zegels uitgegeven 
onder de noemer Fremdenver

DEUTSCHE BUNDESrOST 
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WestDuitsland was er vroeg bij met 
emissies die aandacht vragen voor de mi
lieuproblematiek; de emissie Schulztdie 
Natur uit 1969 is daarvan een voorbeeld 

kehr (toerisme), terwijl ook ju
bilea van steden en dergelijke 
al vele jaren een uiterst geliefd 
onderwerp voor de Duitse ze
geluitgiften zijn. 
Bij sommige reeksen is duide
lijk merkbaar dat men in 
Duitsland niet op een zegeltje 
meer of minder kijkt. De serie 
Sporthilfe begon in 1978 met 
slechts één zegel, maar na 
stapsgewijze verhogingen is de 
vaste omvang inmiddels vier 
zegels geworden. In de jaren 
1968 tot en met 1972 kregen 
de Olympische Spelen ruime 
aandacht, met als topper het 
blok uit 1972 (München). 
Ruime thematische variatie 
bieden ook de reeksen jeugd 
(1958) en liefdadigheid 
(1949). Al met al heeft Duits
land de thematische verzame
laar toch wel het nodige te 
bieden. 

FORMAAT EN TECHNISCHE 
KWALITEIT 
Door de jaren overheersen bij 
de Duitse zegels de klassieke 
formaten. De laatste jaren 
neemt het aantal vierkante ze
gels wel toe. Voor kunst en 
landschapszegels (de serie Bil
der aus Deutschland) wordt 
nogal eens een royaler, lig
gend formaat toegepast. Ook 
voor dit aspect van de Duitse 
zegels geldt dat de kwalificatie 
'degelijk' op zijn plaats is. 

Verder is Deutsche Post in dit 
opzicht niet echt trendgevoe
lig. Geen experimentele vor
men, geen hologrammen en 
dergelijke. Maar dat kan bin

„ nen enkele jaren veranderen! 
^ Bij de D.D.R. was in tegenstel
 ling tot talrijke andere Oost
 europese landen sprake van 
s een goede kwaliteit. 

^ INFORMATIEGEHALTE 
2 Wie door de Duitslandcatalo
äc gus bladert, komt al snel tot 

— de conclusie dat in de loop 
005 der jaren de informatie over 
*»"■ de afbeeldingen op de Duitse 

zegels aan redelijke eisen vol
doet. De beschikbare ruimte 
heeft nu eenmaal zijn beper
kingen. Een minpuntje is dat 

bij flora en fauna volstaan 
wordt met de Duitse namen, 
terwijl thematische verzame
laars vanwege de duidelijk
heid vooral hechten aan La
tijnse namen. Een voordeel is 
dat voor aanvullende informa
tie een beroep kan worden ge
daan op de uitstekende Mi
chelcatalogi; zie hierna onder 
het onderdeel 'Catalogi'. 

STEMPELS 
Duitsland heeft al jarenlang 
een rijk assortiment stempels, 
net zoals dat in Frankrijk het 
geval is. In tegenstelling tot de 
situatie in ons land kunnen in 
Duitsland vooral de Werbe
stempels als een ware themati
sche Fundgrube worden aange
merkt, ledere gemeente die 
ook maar iets van betekenis 
binnen zijn grenzen heeft, 
laat hiervan met behulp van 
een machinestempel blijken. 

Voor vrijwel elk thema valt er 
wel iets te ontdekken  pure 
thematische verwennerij. Het 
enige probleem is de stempels 
op te sporen. De oudere 
exemplaren beginnen al prij
zig te worden en dat geldt ook 
voor de vele thematisch ge
zien heel bruikbare frankeer
stempels. Voor de oudere 
exemplaren worden in Duits
land al snel prijzen gevraagd 
van enkele tientallen Duitse 
marken. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Zo weinig postwaardestukken 
ons land kent, zoveel heeft 
Duitsland er te bieden. U 
heeft vast wel eens kennis ge
maakt met de Duitse geïllu
streerde briefkaarten (Bild
postkarten), in het bijzonder 
met de bekende serie Lernt 
Deutschland kennen. 

Om een indruk van het rijke 
aanbod te krijgen kunt u de 
gespecialiseerde Bildpostkar
ten und MotivganzsachenKata

Twee WestDuifse machinestempels; bo
ven een oproep om de dierentuin van 
Karlruhe te bezoeken, onder een promo
tiestempel voor Bad Nenndorf, waar het 
dankzij Schlamm en Schwefel voor tal 
van kwalen verlichting te krijgen, waar
onder Frauenleiden 

BADNËNNDORF 
Rkenag 
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log Deutschland van Michel 
raadplegen, maar een veel 
leukere en betere methode is 
in de bakken van de handela
ren te zoeken om te zien of er 
iets voor uw thema bij zit. 

INFORMATIE 
In Duitsland worden  net als 
in ons land het geval is  diver
se filatelistische bladen uitge
geven. 
Philatelie van de Duitse Bond 
(de Bund Deutscher Philatelisten 
of BDPh) is een maandblad 
dat dit jaar zijn de vijftigste 
jaargang volmaakt. De 70 
Mark die het abonnement 
kost is het voor thematische 
verzamelaars jammer genoeg 
niet waard. 
Het maandblad Der Briefmar
ken Spiegel van Philapress Ver
lag in Göttingen is iets aan
trekkelijker. Dit blad heeft 
een nieuwtjesrubriek met ge
kleurde afbeeldingen. Infor
matief is ook het overzicht van 
de uitgifteprogramma's van 
de Europese landen in de eer
ste twee nummers van dit jaar. 
Toch is DM 72. per jaar voor 
thematische verzamelaars een 
te hoge investering. 
Het bekendste Duitse blad is 

de Deutsche BriefmarkenZeitu 
(cifgekort DBZ), een uitga 
van Paul Parey Zeitschrift« 
verlag in Nassau. Wie e 
abonnement neemt kri 
eenmaal per twee weken e 
lijvig blad in de bus met j 
middeld zo'n zeventig pa 
na's advertenties. Uiteraard 
ook dit een blad met e 
hoog Duitslandgehalte. Tl 
matisch interessant zijn de i 
brieken 'Stempels' en 'Po 
waardestukken', vooral vo 
verzamelaars die snel over ( 
soort informatie willen 1 
schikken. Nadeel is het re 
tief kostbare prijskaart 
f113. voor 26 nummers 
1998. Betaling is mogelijk 1 
een Nederlands gironumme 
Thematische verzamelaars c 
zich breder (lees: internat 
naler) willen oriënteren, ri( 
ten nogal eens de blik < 
Duitsland, waar vanouds e< 
groot aantal zogenoemde Ä 
tivgruppen (thematische si 
diegroepen) actiefis. In Dui 
land kunt u lid worden v; 
een van de thematische 1 
bätsgemeinschafte (ook wel j 
Ge's) die daar zijn opgericl 
Zulke ArGe's zijn meestal aa 
gesloten bij de Deutsche Mot 
grappen Fachstelle Themattst 
Philatelie, onderdeel van h 
Verband Philatelistischer Arbä: 
gemeinschafien van de duit 
Bond. Behalve dat leden v; 
deze Motivgruppen onderlij 
informatie kunnen uitwiss 
len en contacten kunnen Ie 
gen met gelijkgestemde bi 
tenlandse verzamelaars, is 
ook nog de mogelijkheid e< 
abonnement te nemen op h 
halfjaarlijkse tijdschrift Then 
tik Report. Voor dit blad mo 
wel acht Mark extra word( 
betaald, boven de normale li 
maatschapsbijdrage v; 

DM 35.. Ook hier geldt: Du 
gründlich. 

CATALOGI 
In het bijna twee jaar geled( 

Zegels van de Deutsche Bundesfiost m verschillende formaten moor van een constante kwaliteit De hier afgebeelde voorbeelden hi 
ben betrekking op de thema's wijnbouw, Verenigd Europa, gezondheid (Homöopof/i;e), milieubescherming en de Tweede Wereld 
oorlog 
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Postkarte 

goedkope manier om Duitsland te leren kennen zi|n de kleurig geïllustreerde brief
irten waarvan er in de loop der |aren talloze zi|n verschenen, nier zien het Rathaus 
ie Salinenplotz van het kuuroord Bad Orb (Spessart) 

publiceerde artikel Enge
id thematisch bezien' werd er 
gewezen dat de vereenvou

jde wereldcatalogus Stamps 
the World van Stanley Gibbons 
or thematische verzame
rs een bruikbare 'wereldca
ogus' is. Toch kopen veel 
matische verzamelaars ook 

lalogi uit de Duitse Michel

reeks van het uitgevershuis 
Schwaneberger Verlag in 
München. Een belangrijke 
overweging daarbij is de hoge 
thematische informatiegraad 
van deze catalogi. Wie de cata
logusdelen up to date wil hou
den kan dat doen door een 
abonnement op het maande
lijkse tijdschrift Michel Rund

schau. Hierin worden de nieu
we uitgiften aanvullend geca
talogiseerd. Dat gebeurt als we 
het vergelijken met de nieuw
tjesrubrieken in de gewone 
postzegelbladen weliswaar 
met enige vertraging, maar 
het blad is  en dan met name 
voor thematische verzame
laars  een perfecte informa
tiebron. Het belangrijkste 
voordeel is dat alle(!) zegels 
worden afgebeeld. Bovendien 
beschikken de abonnees van 
Michel Rundschau meteen over 
het juiste Michelcatalogus
nummer; de meeste postze
gelhandelaren geven de voor
keur aan deze nummers. 
Door vermelding van de cata
loguswaarde beschikt u tevens 
over een indicatie van de aan
schaffingsprijs. Een jaarabon
nement (twaalf nummers) 
kost momenteel f 66.50. 

EINDOORDEEL 
Het eindoordeel over Duits
land, gezien vanuit thema
tisch oogpunt, is wat de zegels 
betreft niet zonder meer him
melhoch jauchzend. Bij dit oor
deel moet echter duidelijk 

worden vermeld dat Duitsland 
de thematische verzamelaar 
op het gebied van stempels en 
postwaardestukken heel wat 
heeft te bieden. Hoewel de re
cente veranderingen bij Deut
sche Post nog niet echt duide
lijk maken welke ontwikkelin
gen we in de nabije toekomst 
tegemoet kunnen zien, is de 
verwachting gerechtvaardigd 
dat die voor de thematische 
verzamelaar op termijn gun
stig zullen uitvallen. 
Tot slot dan het moment suprè
me. Christian Faisst, directeur 
van de afdeling Postphilatelie 
van Deutsche Post belt en 
vraagt: Bitte Herr Veenstra. Die 
Punkte für die Niederlande, waar
op ik antwoord met Acht Punk
te. Op de achtergrond hoor ik 
zacht maar verstaanbaar Don
nerwetter  das habben wir ge
schafft! Een begrijpelijk reac
tie, want ook bij Deutsche Post is 
filatelie inmiddels business ge
worden. 

Noot: 
' Engeland thematisch bezien door D. 
Veenstra, Buitenpost; 'Philatelie' 
van juli/augustus 1996, pagina's 
532 en 533. 

Goed bericht 
voor postfrisse 
Hollandse jongens. 

Wie Nederland verzamelt, en wie doet dat met, kan natuurlijk aan de hand van de 

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

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

gemakkelijker manier een abonnement op de Jaarcollectie bij de Verzamelservice 

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

alle postzegels in een keurig bewaarmapje met alle informatie thuisgestuurd 

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

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

plus informatie over andere abonnementen Zoals bijvoorbeeld op losse postzegels, 

de ECU BRIEF, de TELEBRIEF, Eerstedagenvelopl*) en op Geïllustreerd Verzamelen 

0505861^34: het gemak van de Verzamelservice 

{*) NIEUW/per I I W9S 
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UITGIFTEIII 
Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van ofbeelding melding 3/223 dan 
wil dot zeggen dal de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van maart (3) 
op bladzi|de 223 

Als bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschrijving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 3/226. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
151  ' 9 8 . Olympische winter
spelen Nagano 1998. 
Blok met 0.35 en 1. din. Resp. 
verschillende disciplines, beeld
merk. 
2 8  1  ' 9 8 . Islamitisch feest'Boi
ram' (drie dagen durend feest na 
afsluiting van de ramadan). 
1. din. Heiligdom. 

BULGARIJE 
Afbeelding melding 4/306. 
6  1  ' 9 8 . Honderdvijftigste ge
boortedag van dichter en vrij
heidsstrijder Christo Botew (1848
1876). 
120 L. Portret. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 3/226. 
4  5  ' 9 8 . Europal 998; themo 
'festivals'. 
15,30 c. Resp. 'Kataklysmos' in 
Lornoca, onafhankelijkheidsver
klaring van Cyprus. 
4  5  ' 9 8 . FIFA*wereldvoetbal
beker Frankrijk 1998. 

n.ü^M) 
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35 c. Spelmoment. 

CYPRUS TURKS 
Afbeelding melding 4/306. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 4/306. 

ESTUND 
Afbeelding melding 4/306. 
123  '98 . Vuurtorens. 
3.60 kr. Niet meer in gebruik zijn
de vuurtoren bij de haven van 
Kunda, landkaart met locatie. 
163 '98 . Frankeerzegel type 
'staatswapen'. 
4.50 kr. Wapenschild met drie 
leeuwen. 

FINLAND 
27 3  ' 98 . Europa 1998; thema 
'festivals'. 
3.20,3.40 Fm. Resp. dag van de 
arbeid/begin lente (feest voor ar
beiders en studenten), midzomer 
(feestvierend paartje). 
27 3  ' 98 . Flora. 
2.80 Fm. Tussilago farfara. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 3/226. 
64 '98 . Saint Pierre (overzees 
departement van Frankrijk). 
3. F. Stadhuis van de onderpre
fectuur (oude villa van de familie 
Motais de Narbonne in neoklas
sieke stijl). 
20 4  ' 98 . René Magritte (1898
1967, Belgisch schilder). 
3. F. Doek 'Le Retour' (vliegende 
vogel boven nest met drie eieren). 
20 4  ' 98 . Edict van Nantes 400 
jaar (in belangrijke mate gods
dienstvrijheid voor hugenoten). 
4.50 F. Portret flendrik IV. 
274  '98 . Eugene Delacroix 
(17981863). 
6.70 F. Detail van schilderij 
'Entree des Croisés dans Constanti
nople'. 

GIBRALTAR 
3 1  3  ' 9 8 . Omnibus Diana, prin

SAMENSTELLING MEVR. A.C. VAN DER HAARAMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met tweemaal 26 en twee
maal 38 p. en een toeslag van 20 
p. Resp. Frankrijk (1988), met 
noed, Parkinsonkliniek Londen 
(1995), Diana (1987). 

GRIEKENLAND 
Afbeelding melding 4/306. 

GROOTBRinANNIË 
103  '98 . Postzegelboekje met 
frankeerzeqels type 'portret ko
ningin Elizaoeth I I ' . 
23 4  ' 98 . Karikaturen van Brit
se komieken (van cartoonist 
Gerold Scorfe). 
20,26,37,43,63 p. Resp. Tom
my Cooper (19221984), Eric Mo
recombe (19261984), Joyce 
GrenfelK 19101979), Les Daw
son (19331993), Peter Cook 
(19371995). 

HONGARIJE 
Afbeelding meldina 4/306. 
133  '98 . Voor de jeugd'98
'Die Märzjünglinge' van de Pester 
revolutie maart 1848; toeslagze
gel. 
Blok van 150150 Ft. Portret van 
de jonge revolutionairen, rozet, 
opschrift 'Mórciusi ifjok' met jaar
tal 1848. 
133  '98 . Posen 1998. 
24,30 Ft. Resp. geperforeerde ei
vorm, grafische voorstelling met 
detail van 'de opstanding' van El 
Greco. 
133  '98 . Honderdvijftigste ver
jaardag revolutie en onafhanke
lijkheidsoorlog 18481849; be
langrijke personen. 
23,24,30 Ft. Resp. Sóndor Petofi 
(18231849), MihólyTóncsics 
(17991884), Lojos Kossuth 
(18021994). 

ITALIË 
22  ' 98 . Gedenkjaren. 
450,650,800,900 L. Resp. Ber
tolt Brecht (18981956), Federico 
Garcia Lorca (18981936), Curzio 

Malaparte (18981957), Leonida 
Repoci (18981985). 
11  2  ' 9 8 . Serie 'economische 
jaarbeurzen'. 
800 L. Jaarbeurs van Verona. 

JERSEY 
155 '98 . Zeiljachten (opening 
nieuwe haven in St. Holier). 
Twee stroken met vijf zegels van 
resp. 20 en 24 p. met doorlopend 
beeld. 
I. Zeilende'Hobie Cots' ('St.Au
bin's Boy'); II. 'Lombard Challen
ge', jaarlijkse wedstrijd voor zeil
jachten. 

JOEGOSLAVIË 
26 2  ' 98 . Fauna; paarden. 
Strook met 1.50,2.50, vignet, 
1.50,2.50 Ndin. Resp. merrie met 
veulen, gevlekt paard, 'Fauna 98 
Konji', hengst, araver. 
83  '98 . Wereldvrouwendag. 
2.50 Ndin. Drie vrouwengezicnten 
met bloemen. 

KROATIË 
Afbeelding melding 4/306. 

LIECHTENSTEIN 
26  ' 98 . Humor op zegels; de 
clown. 
70 r. Viermaal. Resp. clown met 
koningin/dame, clown met twee 
geluksklavers, clown neemt groe
tend zijn punthoed af, clown met 
envelop met rood hart. 
26  '98 . Fronkeerzegels; dorps
gezichten. 
2., 4. F. Resp. Gamprin, Triesen
berg. 

LITOUWEN 
171  '98 . Olympische winter
spelen Nagano 1998. 
1.20 Lit. Kunstrijden voor paren. 

LUXEMBURG 
23 3  ' 98 . Vissen (zoetwatervis). 
16,25,50F.Resp.Salmotrutta, 
Cottus gobio, Alburnoides bipunc

tatus. 

233  '98 . Serie 
'landschappen/steden'. 
16 F. Tweemaal. Resp. Rodonge 
Hesperange. 
23 3  ' 98 . Gedenkjaren 1998 
16 (tweemaal), 20,50 F. Resp 
vijftig jaar N.G.L.: 'Neutral Ge
werkschaft Lëtzebuerg' (symbo 
sehe voorstelling met getal 50, 
tandraderen) vijftig jaar folkloi 
tisch 'Ginsterfest' (Ginster: breir 
in Wiltz (kasteel, wapenschild, 
bloeiende brem), honderdste 
sterfdag van componist volkslie 
Jeon Antoine Zinnen, 182718ï 
(detail grafzerk met portret, no 
tenbolk, harpen), afschaffing c; 
suur honderdvijftig jaar geleder 
(toetsen ouderwetse typemachii 
tekstfragment 'Die Presse ist fr: 
uit 'Luxemburger Wort'). 

MALTA 
262  '98 . Maltezer kunstscho 
ten. 
6,16 c. Kledinq. Resp. zijden h; 
renvest met dunbele rij knopen 
(17901810), damesjapon 
(1880). 
6,16 c. Schilder Antoine de Fa
vray (17061798). Resp. portrf 
van Maria Amelia Grognet, por 
tretschilderij van Veneronda ne 
dei Boroni Abelo met kleinzoon 
Pietro Paolo Testoferrata Abela 
(vijfde baron van Gomerino). 

MAN 
142 '98 . Nieuwe uitgiftedoti 
melding 3/227 'vikingschepen 
143 '98 . Jaar van de oceaar 
dolfijnen, hooien en walvissen 
10,21,25,31,63 p. Resp. Tur 
siopstruncatus, Cetorhinus max 
mus, andere afbeelding Cetorhi 
nus moximus, Bolaenoptera oci 
torostrota, Orcinus orco. 

MOLDAVIË 
1612 '97 . Architectuur; be
langrijke gebouwen. 
7,10 (tweemaal), 90 b., 1.30, 
3.30 L. Resp. gymnasium Tirasj 
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ionsgebouw spoorwegen Tighi
kathedraal in Baiti, kerk in 
seni, kerk in Cahul, kunstoca
lie Chisinau. 
■12'97. Kerstmis 1997. 
45 b., 5 L Resp. klooster Noul 
imt in Chitconi, 'aanbidding 
r de herders' (uit het klooster 
Noul Neamt), 'de Geboorte 
Christus' (nationaal museum). 
12'97.Moldavischeheer

,111. 
tweemaal), 45 b., 1.80,2.20, 
) L Portretten. Resp. Petru 
opul (reg. 15741577,1578
9,15821591), Jeremia Movi
eg. 15951606), Stefan Tom

reg. 16111615,16211623), 
uMihnea (reg. 16161619, 
31626), Miron Barnovschi 
MIO (reg. 16261629,1633), 
don OrbuKreg. 15041517). 
(van 5 L. Zegel met portret 
Mihai Viteozul (reg. mei/sep
ber 1600), blok met Mihoi te 
rd, lokzegel. 

ORWEGEN 
4  ' 98 . Stad Egersund twee

derd jaar geleden gesticht. 
), 6. kr. Resp. haven, aarde

k (sauskom, school en kip voor 
en). 
4  ' 98 . Noordse emissie; mo
m erfgoed. 
), 4.50 kr. Resp. stoomschip 
nelen' (post en possogiers

oer), schip 'Kommonderen' in 
ognefjord. 
4  ' 98 . Toerisme; drie postze
oekjes met acht zegels. 
), 4.50,5.50 kr. Resp. spring

ins 'Holmenkollen', visser aan 
in in Alesund, berg 
norsyskoftet'. 

[RAÏNE 
12 '97 . Kerstmis 1997. 
:. Icoon uit streek Kiev (ocht
Je eeuw). 
12 '97 . Volkskunst. 
40 k. Beide tweemaal; blok 
de vier zegels. Resp. geschii
e hoon uit streek Dnjepropet
k, pelsvestuitTschernowzy, 
dje van gems uit streek Polto
houten wondbord uit streek 
loFronkowsk. 

2012'97.Honderdvijfentwin
tigste geboortedag van schilder en 
architect Wassili Kritschewskij 
(18721952). 
10 k. Portret. 
2 7  1 2  ' 9 7 . Tweehonderdvijfen
zeventigste geboortedag van filo
soof Gregori Skoworodo (1722
1794). 
60 k. Portret. 
3 0  1 2  ' 9 7 . Wapenschilden. 
20 k. Wapen van Zakarpattja. 
3 0  1 2  ' 9 7 . Inheemse fauna. 
Blok met driemaal 20 en driemaal 
40 k. Resp. veldleeuwerik, zee
arend, zwarte ooievaar, langoo
regel, eikelmuis, wild zwijn. 
6  1  ' 9 8 . Honderdste geboorte
dog van schrijver Wolodimir Sosju
ra (18981965). 
20 k. Portret. 

OOSTENRIJK 
3 4  ' 98 . Serie 'volksgebruiken 
en kostbaarheden'. 
6.50,7. S. Resp. 'Fioker/Wien' 
(met twee paarden bespannen fio
ker: huurrijtuig), polmezelproces
sie op Palmzondag in Tirol. 
17 4  ' 98 . Serie'Oostenrijkse 
voetbalkampioenen'; club FK Aus
tria Memphis. 
7. S. Spelmoment, clubembleem. 
17 4  ' 98 . Brandweerbrigades 
St. Florian. 
7. S. Giossschiidering van St. Flo
rian. 
17 4  ' 98 . Aartsbisdom Salzburg 
1200 jaar. 
7. S. Rupertuscrucifix en symboli
sche afbeelding vesting Salzburg. 

POLEN 
5 12  ' 97 . Watervogels. 
Blokje met viermaal 50 gr. Kui
kens. Resp. Todorno todorna, Mer
gus merganser, Gollinogo gollino
go, Gollinogo chloropus. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 4/307. 
2 0  3  ' 9 8 . Serie beroepen en 
personen in de negentiende 
eeuw', IV. 
10., 40., 60., 85., 250.e. 
Resp. visvrouw, bedelmonniken 
met afbeelding van het Kind Jezus 
of St. Antonius (mag voor enkele 

munten gekust worden), aorde
werkverkoper, eendenverkoper, 
verkoper van kaasposteitjes. 
2 0  3  ' 9 8 . 'Expo 98', oceanen; 
plankton. 
50., 85., IOC, 140.e.; blok 
met twee zegels van 100.e. 
Resp. Pilumnus hirtellus, Lophius 
pascotorius. Sparus auroto, Clodo
nema radiotum; Noctiluca miliaris, 
Dinophysus acuta. 
29 3  ' 98 . Opening VoscodaGo
mobrug (verbinding tussen Soco
vém en Montijo). 
200.e.; blok van 200.e. Resp. 
detail brug; complete brug doorlo
pend op blok, blokrand met zee
meeuw. 

RUSLAND 
24l'98.Honderdvijftigste ge
boortedag van schilderWossilij I. 
Surikow(18481916). 
1.50 r. Tweemaal met verbindend 
vignet. Resp. fragment 'Menschi
kow in Berjosowo' (1883), 'Boja
rin Morosowa' (1887); vignet met 
portret. 
2 4  1  ' 9 8 . Honderdvijftigste ge
boortedag van schilder W.M. 
Wossnezow (18481926). 
1.50 r. Tweemaal met verbindend 
vignet. Resp. fragment 'de slag 
tussen Slaven en Nomaden' 
(1881), 'Zorewitsch Iwon auf dem 
Grauwolf' (1889); vignet met por
tret.. 
2 7  l  ' 9 8 . Olympische winter
spelen Nagano 1998. 
0.50,1., 1.50 r. Resp. crosscoun
try, kunstrijden voor paren, biat
lon. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 3/226. 
3 1  3  ' 9 8 . Tweehonderdste ge
boortedag van dichter Giacomo 
Leopardi (17981837). 
550,650,900,20001. Dichtre
gels uit verzameling 'Conti' met 
bijbehorende aquarellen. Resp. 
'L'lnfinito' (1819, landschap met 
heuvel), 'Il sobato del viilag
gio'd 829, van het land terugke
rend meisje met bundel gros), 
'Conto notturno di un pastore er
ronte dell'Asia'(18221830, her
der bij maanlicht),'A Silvio' 

(1828, portret Silvia). 
3 1  3  ' 9 8 . Europa 1998; thema 
'festivals'. 
650,1200 LResp.'Insediamento' 
(installatie) van de twee voor zes 
moanden gekozen 'Copitoni Reg
genti' op 1 april en 1 oktober 
(processie), nationale feestdag ter 
ere van de stichter/beschermheili
ge van de republiek (processie). 

SLOVENIË 
2 5  3  ' 9 8 . Komische striphelden. 
14,105,118 Sit.; blok met twee
maal drie zegels. Resp. wolf ' lo
kotnik', schildpad 'Traonja',vos 
'Zvitorepec' ('Zvitorepceve prigo
de': de sprookjes van de slimme 
vos van Miki Muster); blokrand 
met dinosaurus en de drie striphel
den, vuurspuwende berg, vliegen
de prehistorische dieren. 
2 5  3  ' 9 8 . Belangrijke Slovenen. 
26,90 Sit. Resp. 
verslaggever/schrijver Louis Ada
mic(18981951)en gedetailleer
de landkaart; beeldhouwer borok
periode Francesco Robbo (1798
1757), twee beeldhouwwerken 
(Robbo's fontein uit 1751, hoofd 
van Abraham). 
2 5  3  ' 9 8 . Europa 1998; thema 
'festivals'. 
90 Sit. Festival 'Jurjevanje': 
'Green George' (begin van de len
te, optocht met in berkenblad ge
hulde 'Green George' en versierde 
berk, jongens met rluiten van ber
kenbast, meisjes in 'Beio Krajina' 
witte klederdracht). 

SLOWAKIJE 
18 12  ' 97 . Dag van de postze
gel. 
4 Sk. met vignet. Groveerpen in 
vorm van posthoorn. 
1 1  ' 9 8 . Vijfde verjaardag van 
de republiek Slowakije. 
4 Sk. Gebouwen in Pressburq, wa
pens van provinciehoofdsteaen. 
1 9  1  ' 9 8 . Olympische winter
spelen Nagano 1998. 
19 Sk. IJshockey. 
1 9  1  ' 9 8 . Schrijvers. 
4 Sk. Driemaal Portretten. Resp. 
Martin Rózus (18881937), Jón 
Smrek (18981982), Jozef Skuité
ly (18531948). 

SPANJE 
Afbeelding melding 4/307. 
102  '98 . Sport; honderd jaar 
'Athletic Club de Bilbao' (voetbal). 
35 P. Clubembleem, vlag. 
2 6  2  ' 9 8 . Spaanse stripfiguren. 
35,70P.Resp.'MortadeloyFilé
mon' ('Clever & Smart') van Fran
cisco Ibóüez Tolovero,'Zipi y 
Zope' van Escobar. 
123  '98 . Toerisme; staotshotels 
'Parodores de turismo'. 
35 P. Staatshotel Gredos. 
163  '98 . Statuten van autono
mie voor Ceuto en Melillo (13 
maart 1995). 
150 P. Tweemaal. Resp. gezicht op 
Melillo, gezicht op Ceuto. 

TSJECHIË 
2 5  3  ' 9 8 . Posen 1998. 
4. Kc. Halve eierdop met beschil
derd kuiken. 
2 5  3  ' 9 8 . Honderdste verjaar
dag van de Ondrejovsterren
wocht. 
4.60 Kc. Historisch gebouw van de 
sterrenwacht en koepel van de 
twee meter lange telescoop. 
l  4  ' 9 8 . Praag ten tijde van Ka
rellV. 
Blok met 15., 22., 23.Kc. Resp. 
'Korlov'universiteit 650 jaar 
(door handen gevormde ooog met 
zegel), nieuwe stad Praag 650 
jaar (portret en plattegrond nieu
we stad), St.Vituskothedroal 
(kruisgewelf met pilaar). 

WITRUSLAND 
2312'97.Wenszegel5. 
1400,4400 r. Resp. nieuwjaars
wensen, kerstwensen. 

ZWEDEN 
Afbeelding melding 4/307. 

ZWITSERLAND 
12 5  ' 98 . Pro Potrio 1998; cul
tuurgoed en landschappen, toe
slagzegels. 
70f35 (tweemaal), 90H40 (twee
maal), 11 OISOC. Resp. Sankt 
Gallen Rijndol (flora); 'rond de 
kerk' in Soos Balen (tussen Visp en 
Soos Fee) in kanton Volois; na
tuurreservaat Bödmeren in Muo
tothoi, kanton Schwyz; oude refu



gium op de top van de St.-Gott-
nordpos, kanton Ticino (heden St.-
Gotthordmuseum), ijzerertsgroeve 
van Corcelles in de Berner Jura 
(hamer). 
12-5 - '98 . Europa 1998; thema 
'festivals'. 
90 c. Nationale dag, cylindervor-
mige lampion in kleuren Zwitserse 
vlag, ronde lampion in kleuren 
rood, bloüw, groen en geel. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 4/307. 

ASCENSION 
Ascension, Bahamas, Bermuda, 
Belize, Coymoneilanden, Falkland-
eilonden, Fiji, Gibraltor, Indische 
Oceaangebied Brits, Kiribati, 
Maagdeneilanden, Namibië, Niue, 
Papoeo-Nieuw-Guinea, Pitcairnei-
londen, Salomonseilanden, 
Seychellen, St. Helena, St. Kitts, 
Tristan da Cunha, Tokelau, Tuvalu, 
Vanuatu, West-Samoa, Zuid Ge
orgië en Zuidelijke Sandwicheilan
den, Zuidpoolgebied Brits gaven 
op 31 - 3 - ' 9 8 (enkele afwijkende 
data) een omnibusserie uit (blok
ken met vier zegels met afbeeldin
gen van de prinses bij/in door 
haar bezochte gebeurtenissen/ste
den/landen) ter herdenking en als 
eerbetoon aan Diona, prinses von 
Wales (1961-1997); toeslog en 
deel verkoopopbrengst bestemd 
voor 'The Diona, Princess of Wales 
Memorial Fund'. 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Ascension. 
Blok met viermaal 35 p. en een 
toeslag van 20 p. Resp 'live oid' 
(1985), Egypte (1992), prinses 
Diana (1984), Diana. 

BAHAMAS 
3 -9 - ' 97 . Milieubescherming, in
ternationaal jaar van het koraal
rif; kindertekeningen met als on
derwerp 'het koraalrif'. 
15,55,60,70c.Resp.vanDelroy 
Meadow, Michaline Belfore, Elvisa 
Thompson, Tovares Laroda. 
6 -10 - ' 97 . Kerstmis 1997. 

15,55,60,70 c; blok van $2.-. 
Resp. engel, Moria met Kind, her
der, koning, het Kindeke Jezus 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Woles (zie Ascension). 
Blok met 15,55,60,70 c. Resp. 
Lewes (1988), polo Windsor 
(1983), Diana (1983), Manches
ter (1993). 

BAHREIN 
3 -3 - ' 98 . Opening Urea-instolla-
tie van het GPIC-complex. 
80,200,250 fils Drie verschillen
de ofbeeldingen van de roffinode-
rij, portret emir. 

BANGLADESH 
4 - 9 - ' 9 7 . Moskeeën uit de zes
tiende en zeventiende eeuw. 
4,6, lOT. Resp. Kusumba-moskee 
(Noogoon, 1558), Atiyo-moskee 
(Tongail, 1609), Bogha-moskee 
(Rasihahi,1523). 
11-10 - '97 . Honderdzesentwin-
tigste geboortedag van schrijver 
Abdul Korim Sohitya Visharod 
(1871-1953). 
4 T. Portret. 
2 5 - 1 0 - ' 9 7 . Negende Aziatische 
en zevende nationale scoutingont-
moeting, Sylhet. 
2 T. Vendefzwaoiende scouts op 
wereldbol, hulpverlening aan ge-
handicopten (rolstoel), milieube
scherming, logo. 

BELIZE 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal $ 1. Resp. Thai
land (1988), bij liefdodigheidsgo-
la(1981), Frankrijk (1988), Wa
les (1983). 

BERMUDA 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met 30,40,65,80 c. en een 
toeslag van 25 c. Resp. Zuid-Wales 
(1983), Diana, Australië (1996), 
Londen (1993). 

BHUTAN 
15 -1 - ' 97 . Insecten. 
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,10,25,20,25,30, 
35,40,45,50,60,65,70,80,90 
eh., 1,1.50,2,2.50,3,3.50 nu; 

blok van 15 nu. Resp. Apis labo-
rioso, Neptunides polychromus, 
Conocephalus maculotus, Blatta 
sp., Dytiscus morginolis, Dynostes 
hercules, Hippodomio sp., Sorco-
phaga haemorrhoidolis, Luconus 
cervus. Raupe, Lycio hirtaria, Cly-
torius pennotus. Ephemera denico, 
Gryllus compestris, Deilephilo el-
penor, Gerris sp, Agrion splen-
dens, Tachyta nana, Euryaemo 
pulchra, Hadrurus hirsutus, Pyrops 
sp., Vespa germanica, Mantis reli-
gioso, Araneus diadematus, Atro-
phoneura sp; Melolontha sp. 
l -2- '97. 'HongKong 97', inter
nationale postzegeltentoonstel
ling; zoogdieren. 
10 nu. Viermool; blok von 20 nu. 
Resp. Ursus maritimus, Phoscolorc-
tos cinereus, Ursus thibetanus, Ai-
lurus fulgens; Ailuropodo melono-
leuco. 

8-2 - '97 . Chinees nieuwjaar; jaar 
van de rot (zie jaar van de tij
ge r " ) . 
Vel met 1,2,3,4,90 eh., 5,6,7, 
8,10,11,12 nu, blok van 20 nu. 
Resp. rat, os, tijger, haas, aap, 
draak, slang, paard, geit, hond 
zwijn; os. 
9-10-'97.Wereldvoetbolbeker 
Frankrijk 1998. 
5,10,15,20,25,30 nu Engelse 
voetballers. Resp. Peorce, Goscoig-
ne, Beckham, McManomon, 
Adams, Ince. 
Vel met ochtmaol 10 nu en vignet. 
Aanvoerders wk voetbal. Resp. 
Maradona (Argentinië 1986), Al
berto (Brozilië 1970), Dunga 
(Brazilië 1994), Moore (Engeland 
1966), Wolter (Bondsrepubliek 
Duitsland 1954), Matthäus (Duits
land 1990), Beckenbauer (Bonds
republiek Duitsland 1974), Possa-
rello (Argentinië 1978). 
Vel met negenmool 10 nu. We
reldkampioenschappen. Resp. Ita
lië 1978, Bondsrepubliek Duits
land 1954, Uruguay 1958, Enge-
lond 1966, Aroentinië 1978, Bra
zilië 1962, Italië 1934, Brazilië 
1970, Uruguay 1930. 
Twee blokken van 35 nu. Resp. 
Philippe Albert (België), Solvotore 
Schilloci (Italië). 

BRAZILIË 
Afbeelding en aanvulling melding 
4/310 'serie vogels', wetenschap
pelijke naam 'sociol flycatcher' is 
Myiozetetes similis. 

CAMBODJA 
7 -12 - ' 97 . Flora; orchideeën. 
Zes woorden en blok. 
1 5 - 1 2 - ' 9 7 . In memoriam Dio
na, prinses van Wales. 
Acht woorden 
1 0 - 1 - ' 9 8 . Wereldvoetbalkam
pioenschap. 
Zes woorden en blok. 
3 1 - l - r 9 8 . Fronkeerzegels. 
Zeven waarden. 
5 -2 - ' 98 . Jaar van de tijger**. 
Zes woorden en blok. 

CANADA 
13-3-'98.VogelsTf. 
45 c. Viermaal; Diok met de vier 
waarden. Resp. Myiarchus crinitus, 
Dtus asio, Leucosticte tephrocotis, 
Picoides villosus. 
14 -4 - ' 98 . ATMs ('Automatic Tel
ler Machines') en postzegels (ver
krijgbaar bij de 'Canada Post and 
Canadian Imperiol Bonk of Com
merce'). 
45 c. Gestileerd esdoornblod. 
16-4-'98.Kunstvliegen(t.b.v. 
sportvisserij)". 
45 c. Zesmaal Resp 'Lady Am-
berst', 'Cosseboom Special', 'Coho 
Blue', 'Coquiholla Orange', 'Steel-
head Bee'; postzegelboekje met 
twaalf zegels. 

CAYMANEILANDEN 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met 10,20,40 c., S I . en 
een toeslag van 30 c. Resp. Angola 
met Rode Kruis (1997), Wantage, 
'Notional Institute of Conductive 
Education' (1995), Cirencester 
(1983). 

CHINA (Republiek, Talwan) 
Afbeelding melding 3/228. 
2 0 - 3 - ' 9 8 . Chinese kunst; oud 
schilderij 'de jacht van keizer Shih-
tzu. Yuan dynastie' van schilder 
Liu Kuonptao. 
5.-, 19.-; blok von beide woor
den. 

COOKEILANDEN 
11 - 3 - ' 9 8 . Fronkeerzegels; to 
aevoegde woorden 'vlinders en 
flora' (flora geen gegevens). 
$1.50,2.-, 3.-.'Vlinders. Resp. 
Parthenos sylvio, Lampides boe 
cus. Precis villido. 

COSTA RICA 
24 -9 - ' 97 . Honderd jaar kuns 
ocodemie. 
50 Cs. Tekenklas met directeur 
TomósPovedono{1935). 
26 -9 - ' 97 . Vijftig joor'Radiol 
derlond' in Costa Rica. 
45 Cs. Man en meisje luisteren 
naar radio. 
9-10-'97.Upaep*,depostbo 
nationale postzegeltentoonstell 
in San José. 
30 Cs. Postbode op motor (strip 
kening), lopende postbode 
10-11 - ' 9 7 . Tweehonderd iao 
parochiekerk 'van de onbevlek 
ontvangenis'. Heredia. 
50 Cs Kerk. 
1997. Kerstzegel ten bate van 
het kinderdorp. 
15 Cs. Borstbeeld von Antonio 
Obondo Chan, de held van Ang 
turn (beeldhouwer Olger Villegi 

CUBA 
Aanvullingen melding 7/8/51 ( 
18-5-'97.Honder(lstesterfd( 
generaals onofhonkelijkheidsoi 
Fog, III; portretten. 
15 c. Tweemaal. Resp. Adolfo d 
Castillo (1864-1897) en Enriqu 
del Juno Cruz Muüoz (1873-18 
Alberto Rodriguez Acosto (1861 
1897) en Mariano Sanchez Voi 
lont (1862-1897). 
20 -5 - ' 97 . Vlinders. 
10,15 (tweemaal), 65,85 c. 
Resp. Eurema nicippe, Euremo 
dina, Colobura dirce dementi, \ 
nesso atalanta, Kricogonio cast 
lio. 
20 -5 - ' 97 . Honderdste sterfd( 
von generaal Gregorio Luperó 
(1839-1897). 
65 c. Portret. 
29 -5 - ' 97 . Honderdvijftig joa 
Chinezen op Cuba. 
15 c. Schilderij'bos'van Flora 
Fong. 
29-12 - '97 . Honderdste sterf 
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Victor Manuel Garcia. 
Portret en zegel op zegel. 
1- '98. Bezoek paus Johon-
Poulus II. 
75 c; blok met tweemaal 

Resp. Portret paus en kathe-
il in Havanna, portret paus en 
iek Gnze-Lieve-Vrouw de la 

dad; paus, Fidel Castro en wo
von Cuba; zegenende pous en 
ielijk wapen. 
1- '98. Vijftigste sterfdag von 
IS Menendez. 

Portret. 
2- '98 . Honderdste sterfdag 
Isabel Rubio. 
waarde. 

rPTE 
11 - ' 9 7 . Internationaal con-
ortbopedie (Eqypte en Pan-

jiscbe orthopedische moot-
Pii)-
Menselijk lichaam met ske-

vereldbol, beeldmerk. 
11 - ' 97 . Ontdekking grof 
ng Toetonchomon (reg. 1345-
5 jaar v. Christus) door Howard 
er vijfenzeventig jaar geleden. 
; blok van £ 1 . Resp. beeldje 

de godin Silokht; borstscbilo 
foetanchamon met scorobee 
opis lazuli en twee bavianen. 
1- '98. Serie'feesten 1998'. 
Tweemaal. Twee verschillen-

fbeeldingen flora. 

ALVADOR 
1- '98. Missionarissen van 
José ('Josefinos' en 'Las Her-
os Josefinos') honderdvijfen-
tig jaar geleden gesticht. 
4.- C. Kerk en beeld van San 
(Ahuochopan), beeld en per
en van 'vader' José Mario Vi-
:a(1831-1919) en'moeder' 
rita (Cesóreo Esparzo y Dóvo-
1829-1884). 

KLANDEILANDEN 
3- '98 . Omnibus Diana, prin-
'on Wales (zie Ascension), 
met viermaal 30 p. en een 
ag van 20 p. Resp. 'Women's 
lute'(1990), notionoal bu-
voor het kind (1988), Huil 
1), bezoek met 'Halo Trust' 
andmijngebieden. 

FIJI 
31 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses von Woles (zie Ascension). 
Blok met viermaal 81 eeneen 
toeslag van 50 c. Resp. Ipswich 
(1990), Somerset (1991 ),Par-
kinsonkliniek (1990), tehuis voor 
ouderen in Stirchley, West Mid
land. 

GUINEE 
15-12 - '97 . Prehistorische die
ren. 
Zes waarden en blok. 
5 -1 - ' 98 . Vlinders. 
Zes waarden en blok. 

HONDURAS 
19-9 - '97 . Honderdvijftig jaar 
universiteit en veertig jaar vrije 
universiteit, Tegucigolpo. 
1.40,5.40,10.-L. Resp. sterren
wacht, standbeeld oprichter, 
vrouw met boek en jongen aan de 
hand. 

INDIA 
23 -3 - ' 97 . Dertigste sterfdag van 
politicus Ram Monohor Lohio. 
l.-R. Portret. 
27 -3 - ' 97 . Honderdste verjaar
dag van de filatelistische bond. 
2.- R. Tweemaal. In somenhong. 
Resp. logo, zegel op zegel. 
2 8 - 3 - ' 9 7 . Literatuurprijs Jnon-
pith. 
2.- R. Portretten van K.V. Puttappa 
(1904-1994) voor'Sri Ramayona-
darshanam',D.R.Bendre(1896-
1983) voor'Naku-tanti',V.K. Go-
kak(1909-1992)voor'Bhflrata 
Sindhu Roshmi', Mosti Venkatesh 
Iyengar (1891-1986) voor'Chik-
koveerrajendro'. 
l - 5 - ' 9 7 . Vijfenzeventigste ge
boortedag van politicus Modhu Li-
maye (1922-1995). 
2.- R. Portret. 
6-6 - '97 . 'Indepex 97', interna-
tionolepostzegeltenstoonstelling, 
New-Delhl, II; cultuurerfgoed en 
toerisme. 
Blokjemet2.-,6.-, 10.-, l l . - R . 
Resp. ruines van universiteit van 
Nalanda, 'bodhi'-boom Bodh Gayo 
(Ficus religiosa), stoepa van Kushi-
nagar, stoepa van Vaiholi en Asho-
ka-zuil. 

2 4 - 6 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag von musicus en componist 
OmkarnathThakur( 1897-1967). 
2.- R. Portret en snaarinstrument. 
2 -7 - ' 97 . Zeventigste geboorte
dag van politicus en sociaal her
vormer Ram Sewok Yadov (1926-
1974). 
2.- R. Portret. 
11 -7 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van vakbondsleider en politi
cus SibnathBanerjee( 1897-
1982). 
2.- R. Portret. 
6-8 - '97 . Vijfenveertigste sterf
dag van politicus Thirumothi Ruk-
miniLakshmlpothi (1892-1951). 
2.- R. Portret van deze vrouw. 
8 -8 - ' 97 . Achthonderdste sterf
dag van hindoeïstisch hervormer 
en theoloog Sri Bosoveswaro 
(1134-1196). 
l l -8- '97. ' Indepex 97', interna
tionale postzegeltentoonstelling 
New-Delhi, III. 
2.-,6.-,10.-, ll.-R.Resp.Gopal-
pur aan zee (Orlsso), Kovalam 
(Thiruvonomthapuram), Ponoji 
(Goa), Bogmalo(Goa). 
15-8 - '97 . Vijftig jaar dagblad 
'Swotantro Bhorot'. 
2.- R. Voorpogino eerste krant. 
15-8 - '97 . Onafhankelijkheids
strijd; tweeënvijftigste verjoordog 
proces tegen drie officieren van 
net Indiase nationale leger. 
2.- R. Portretten van Shoh Nawaz 
Khan (1914-1982), G.S.Dhillon 
(geboren in 1915), P.K.Sahgal 
(1917-1992); de rode burcht in 
Delhi. 
2 0 - 8 - ' 9 7 . Ontdekking van het 
overdragen van malaria door 
steekmuggen door tropenarts en 
bacterioloog Sir Ronald Ross 
(1857-1932) honderd jaar gele
den, Nobelprijs in 1902. 
2.- R. Portret. 
2 8 - 8 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van schrijver en dichter Firoq 
Gorokhpuru (1896-1982). 
2.- R. Portret. 
6 -9 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van oprichter Hore- Krishno-
beweging Bhoktivedanto Swami 
Prabhupoda (Abhoy Choron De, 
1896-1977) 
5.- R. Portret. 

7-9 - '97 . Tweehonderd jaar 
tweede bataljon Trovancore-regi-
ment (huidige tweede bataljon pa
rachutistenregiment van de lichte 
Maharotto-infanterie). 
2.- R. Logo met getal 200. 
l l - 9 - ' 9 7 . Vijftig jaar Birbol-
Sohni-instituut voor poleobiologie, 
Lucknow(1996). 
2.-(tweemaal), 6.-, 10.-R. Resp. 
Birbolsohnio divyodarshonil, Glos-
sopteris, Pentoxylon, Williomsonia 
sewardiana. 
14-9 - '97 . Dertiende sterdog van 
sociaal hervormer Swami Brahma-
nand (1894-1984). 
2.- R. Portret. 
28 -9 - ' 97 . Tweehonderdvijftigste 
geboortedag van orientalist en ju
rist Sir William Jones (1746-
1794). 
4.- R. Portret van Jones geschil
derd door Robert Hume. 
4 -10 - ' 97 . Honderdvijftig jaar 
Lawrence-school, Sanawar. 
2.- R. Gebouw en schoolwopen. 
6-10 - '97 . Drieëntwintigste sterf
dag van politicus VengalilKrish-
nan Krishna Menon (1896-1974). 
2.- R. Portret. 
15-10-'97. ' Indepex 97', inter
nationale postzegeltentoonstelling 
New-Oelhi, IV; boerinnen in kle
derdracht. 
Blokje met 2.-, 6.-, 10.-, l l . - R . 
Resp. uit Arunachol Pradesh, Guja
rat, Lodakh, Kerala. 
15-10- '97 . Zesenzestigste alge
mene vergadering van Interpol, 
New-Delhi. 
4.- R. Ketting van politie-agenten 
om wereldbol, logo. 
20 -10 - ' 97 . Honderd joarScin-
dioschool, Gwolior. 
5.- R. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. scholieren tijdens Astochol-
meoitotie, portret van oprichter 
mahoradja Modhovrao Scindia, 
schoolcomplex, vesting in Gwalior. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
31 - 3 - ' 98 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met 26 (tweemaal), 34,60 
p. en een toeslag van 20 p. Resp. 
Cornwall (1993), Spanje (1988), 
Rode Kruis Mozerara-Zimbabwe 

reis (1993), Diana. 

ISRAËL 
Afbeelding melding 4/310. 

JAPAN 
Afbeelding melding 4/310. 

KIRIBATI 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met 25,50,60,75 een een 
toeslag van 50 c. Resp. Manches
ter (1992), Lady Diana Spencer 
(1981), Egypte (1992),'High-
field'-tehuis voor ouderen, reis 
naar Zimbabwe (1993). 

KOREA NOORD 
10 -8 - ' 97 . Folklore; nationaal 
kostuum. 
10,40,50,60 ch. Resp. kleding in 
lente, zomer, herfst, winter. 
18-10- '97 . Qu Shoo Yun (held 
van de republiek tijdens de Kore
aanse bevrijdingsoorlog 1950-
1953 en eerste-lclosheld van de 
CPV: 'Chinese People's Volun
teers', 1926-1952). 
Blok met 30,10,30 ch. Resp. 
borstbeeld, standbeeld, Qu Shoo 
Yun in brand; blok met medaille, 
tekst van Kim II Sung over vriend
schap Koreo/Chino, tekst van 
Jiang Zemin 'Let 's build strong 
units, displaying Qu Shoo Yun's 
spirit! August 12,1992'. 

KOREA ZUID 
2 6 - 1 - ' 9 8 . Honderd jaar elektri
citeit. 
170 w. Symbolische voorstelling 
(verlichte stad, wereldbol, elek
trisch materiaal, getal 100). 
19-2-'98.Frankeerzegel; vo
gels. 
50 w. Gal icrex c nereo. 
25 -2 - ' 98 . Inauguratie vijftiende 
president. 
170 w.; blok met zegel van 170 
w. President. 
2 1 - 3 - ' 9 8 . Bescherming fauna 
en flora, V. 
Vel met vier zegels van 340 w. 
met doorlopend beeld en twee
maal vier zegels van 340 w. met 
doorlopend beeld. Resp. Panthern 
pardus orientolis, Selenorctos thi-
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betanus ussuricus, Lutra lutra, 
Moschus moschiferus; twee stro
ken met gemelde dieren. 
4-4 -98 . Frcnkeerzegel; fauna. 
800 w. Merrie met veulen. 
4 - 5 - ' 9 8 . Serie'cartoons', IV. 
170,340 w.; blok 170 w. en blok 
van 340 w. 
30 -5 - ' 98 . Vijftigste verjaardag 
van de nationale vergadering. 
170 w. Gebouw en vuurwerk. 
30 -5 - ' 98 . FIFA*-wereldvoet-
balbeker Korea/Japon 2002. 
170 w. Viermaal; blok met de vier 
zegels. Spelmomenten. 

LAOS 
26 -12 - ' 97 . Kano's. 
Vier waarden 

LIBANON 
13-10- '97 . Bloedbad van Kona 
een jaar geleden. 
L!t 1100. Herdenkingsmedaille. 

MAAGDENEIUNDEN 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met 15,45,70 c . ,$1 . en 
een toeslag van 20 c. Resp. West 
Mercia (1992), Newcastle (1991), 
Brazilië (1991), Diana (1986). 

MACAU 
Afbeelding en aonvulling melding 
4/311 'levenswijzen, straatverko
pers': naast gemelde woorden een 
olok van 6.- P. Zegel met fruit-
kraam, blokrand met verschillen
de kraampjes. 
1 - 3 - ' 9 8 . Traditionele toegangs
poorten. 
50a.,1.-,3.50,4.-P. 

MALEISIË 
8 -8 - ' 97 . Dertig jaar Asean*. 
30,50 s.,1RM. Drie verschillende 
beeldmerken, de 50 c. met getol 
30. 

MEXICO 
5 -3 - '97 . Belangrijke generaals 
uit de Mexicaanse geschiedenis, II. 
$ 2.30. Zesmaal. Resp. Felipe An
geles, Jacinto B. Treviäo Gonzalez, 
Cóndido Aguilar Vargas, Francisco 
L. Urquizo, Joaquin Amoro Domin-
quez, Mariano Escobedo. 

8 -3 - ' 97 . Internationale dag van 
de vrouw. 
$ 2.30. Gestileerde vrouwenfiguur 
met vlag. 
7-4 - '97 . Internationaal congres 
Spaanse tool. 
$ 3.40. Schilderij 'de grammatica' 
van Juan Correo. 
23 -4 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van Ignacio Chóvez (directeur 
van het nationaal cardiologisch in
stituut, Mexico-stad). 
S 2.30. Portret, cardiogram. 
9-5 - '97 . Eerste uitgave van het 
boek 'Al filo del oguo' van schrij
ver en politicus Agustin Yófiez vijf
tig jaar geleden. 
$ 2.30. Portret en illustratie. 
12-5 - '97 . Aankomst van de eer
ste Japanse immigranten honderd 
jaar geleden. 
$ 3.40. Door aztekenfiguren om
geven Japans symbool (tekening 
van Luis Nishizawa). 
15-5 - '97 . Dag van de leraar. 
$ 2.30. Leroor Rafael Ramirez 
(1885-1959). 
31 - 5 - ' 9 7 . Veertig jaar autono
me universiteit van Bajo Califor
nia. 
$ 2.30. Universiteitsgebouw. 
26 -6 - ' 97 . Internationale dog te
gen misbruik van drugs en drugs
handel. 
$2.30,3.40 (tweemaal). In sa
menhang met doorlopend beeld. 
Resp. duif achter tralies, man 
opent tralievenster, vrij vliegende 
duif. 
28 -6 - ' 97 . Sigmund Freud, 
1856-1939 (Oostenrijks psychia
ter, grondlegger van de psycho
analyse). 
$ 2.30. Portret. 

MYANMAR 
2 4 - 7 - ' 9 7 . Dertig joor Asean*, 
Myanmar lid van de Asean. 
1,2 k. Logo, landkaort. 

NAMIBIË 
31 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal $ 1. Resp. met 
'Halo Trust'in Angola (1997), met 
Rode Kruis in Angola (1997), met 
'Halo Trust'(1997), ICRC orthope
dische werkplaats Angola (1997). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding en aanvulling melding 
3/229 'sociale en culturele zegels': 
twee zegels voor Curacao (resp. 
vijftig jaar Curacaos museum, ze
ventig jaar zeewater ontzilting), 
twee milieuzegels voor Bonaire 
(resp. 'Loc Cai', 'klein Bonaire'). 

NEVIS 
2 -2 - '98 . Twintig jaar'Social Se
curity'. 
30 c., $1.20; blok van $6.-. 
Resp. logo, gebouw van de sociale 
verzekering; stafleden voor voor
gevel, logo. 
9-3 - '98 . Fronkeerzegels; vruch
ten. 
5,10,25,30,50,60,80,90 c.,$ 
1.-, 1.80,3.-, 5.-, 10.-, 20.-. Resp. 
zuurzak, carambola, guave, papa-
ja, mango, 'golden apple', ana
nas, wotermeloen, banaan, si
naasappel, suikermeloen, kante
loep (Knobbel/wratmeloen), gra
naatappel, cashew. 

NICARAGUA 
27 -1 - ' 97 . Violeta Barrios de 
Chamorro (geboren in 1929, pre
sidente van 1990-1996). 
3.- C. Portret. 
24 -2 - ' 97 . Zestig jaar internatio
nale hulporganisatie 'Plan Inter
national'. 
7.50 C. Kindertekening van huis in 
landelijke omgeving. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 4/431. 
18-3- '98. 'Op naar het jaar 
2000', II; 'een nieuw begin' (mul-
ti-culturele samenleving op Nieuw-
Zeeland); eerste emissie: ontdek
kingsreizigers (melding 
3/230/ '97). . 
40,80 c. ,$1.- , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. Maori, Brits/Europese kolo
nisten (1840-1914), fortuinzoe-
kers (1800-1920), naoorlogse 
migratie Britten/Europeanen 
(1945-1970), inwoners eilenden 
Stille-Zuidzee (vanaf 1960), aan
komst Aziaten.d 980-1990). 
18-3 - '98 . Gezamenlijke emissie 
van Turkije en Nieuw-Zeeland; 
herdenkingsmonumenten gevalle
nen. 

40 c., $1.80. Resp.'with great 
respect to the Mehmetcik' (gewon
de Anzoc-soldoot wordt door Turk
se soldaat naar eerste-hulppost 
gebracht) in Conokkale (schierei
land Gollipoli, 1995), nationaal 
oorlogsmonument 'moeder met 
twee kinderen' in Wellington. 
24 -6 - ' 98 . Gezondheid, veilig
heid bij en op water; toeslagze
gels. 
40+S, 80-I-5 c. Resp. kind met 
zwemvest, kind leert onder toe
zicht zwemmen. 
Blok met tweemaal twee zegels, 
op blokrand ouder en kind met 
zwemvesten aan in roeiboot. 
24 -6 - ' 98 . Londschapschilder Pe
ter Mcintyre (geboren in 1910). 
40 c. ,$1.- , 1.50,1.80. Resp.'The 
wounded at Cassino' (1944), 'The 
Cliffs of Rongitikei'(1958),'Maori 
Children'(1963),'The Anglican 
Church, Kakahi'(1972). 

NIUE 
31 - 3 - ' 98 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met 20,50 c., $ 1 , 2 . en een 
toeslag van 50 c. Resp. Manches
ter (1992), Japon (1990), Wales 
(1987), Calcutta (1992). 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
29 -4 - ' 98 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal 1 K. en een 
toeslag van 501. Resp. West Mer
cia (1992), Bedfordshire (1988), 
Diana (1990), Newcastle (1990). 

PITCAIRNEILANDEN 
31 -8 - ' 98 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal 90 c. en een 
toeslag von 40 c. Resp. 'no smo
king day'(1991),'Royal Hospital' 
in Chelsea (1983),'Notional Insti
tute of Conductive Education' 
(1995), Diana (1989). 

SALOMONSEILANDEN 
27 -2 - ' 98 . Vissen. 
50 c., $1.20,1.40,2.-. Resp. Mo-
kairo indica, Tetropturus angusti-
rostris, Xiphios glodius, Istiophorus 
plotypterus. 
31 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin

ses von Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal $ 2.50 en ec 
toeslag van 50 c. Resp. Cambric 
(1993), Hyde Park (1989), Nig 
ria (1990), West Yorkshire 
(1991). 

SEYCHELLEN 
31 -3 - ' 98 . Omnibus Diana, pr 
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal 3.- R. en eer 
toeslag von 2.- R. Resp. Devon 
(1992), polo in Tidworth (1981 
Nottingham (1993), Nepal 
(1993). 

SOMALIË 
10-2- '97 . Treinen. 
Zes woorden en blok. 
10-4- '97 . Honden. 
Zes waarden en blok. 

ST. HELENA 
4 -4 - '98 . Omnibus Diana, prin 
van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal 30 p. en eer 
toeslag van 20 p. Resp. Zuid-
Wales (1983), prinses Diana, 
Australië (1996), bezoek aon 
opera (1991). 

ST. Kins 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, pr 
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal $1.60 en e( 
toeslag van 90 c. Resp. Hyde Pc 
(1989), Ipswich (1986), Dorchi 
ter Hotel Londen (1993), Nottii 
hom (1993). 

SURINAME 
Afbeelding melding 4/312. 

TOKELAU 
31-3 - '98 . Omnibus Diana, pr 
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal $ 1 en een t 
slag van 50 c. Resp. Tetbury 
(1991), Ascot (1987),'Bute Nil 
land Games' (1987), Inverness 
(1990). 

TONGA-NIUAFO'OU 
19-5- '97 . Onderwaterflora e 
-founo. 

TRISTAN DA CUNHA 
15-5- '98 . Omnibus Diana, pr 



van Wales (zie Ascension). 
(met viermaal 35 p. en een 
lag van 20 p. Resp. Midlands 
93),Stanmore(1990),'no 
king day'(1991), Abu Dhabi 
B9). 

/ALU 
3 - '98 . Omnibus Diana, prin-
van Woles (zie Ascension), 

met viermaal 80 eeneen 
lag van 20 c. Resp. Japan 
?0), 'Cerebal Palsy Charity Hu-
litorian of the Year Awara' 
95),Delhilndia(1992),Dia-

flUATU 
2 - ' 9 8 . Architectuur. 
55,80,200vt.Resp.'Fale'(in 
onole kleuren beschilderde 
en van eiland Espiritu Santo), 
onaol cultureel centrum (geo-
i in 1996),'South Paific'-uni-
iteit (Melonesische stijl), 
ef's Nakomal' met dale von de 
Janus (soort palmboom) en uit 
boe gevlochten wanden (ge-
/vd in 1993). 
3 - ' 98 . Omnibus Diana, prin-
ron Wales (zie Ascension). 
; met 75,85,95,145 vt. en 
toeslag von 50 vt. Resp. 'no 
king day'(1987), RAF Cron-
(1991), polo Windsor (1997), 
ses Diana (1992). 

lEZUELA 
12- '97 . Honderd jaar dio-
von Zulia. 
Bs. Tienmaal. Resp. klooster-
:, kerk Santo Anno, relikwie-
hrijn van de Madonna van 
uinquiró, bosiliek 'de la Chi-
quiró y San Juan de Dios', 
van 'Santo Cristo de Aranzo', 

edraol van Morocoibo, kathe-
von Mochiques, oortsbis-

ppelijk wapen, kothedroal 
Cobimas, 'com'kothedroal 'El 
I San Carolis del Zulia'. 
2 - ' 98 . Veertig jaar democro-

Bs. Tienmaal. Resp. logo met 
140, onderwijs, vrijheid van 
ingsuiting, cultuur (orkest), 
ubescherming, volksstem-
I, transport, gebouw van justi

tie met grondwet 1967, mensen
rechten, gemeenteraadsvergade
ring. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2 5 - 2 - ' 9 8 . Insecten. 
50,150,250,350fils.Resp.Ble-
phoropsis mendico, Goleodes sp., 
Crocothemis erythroeo, Xylocopo 
oestuans. 
2 -3 - ' 98 . ISAF* wereldkampioen
schap zeilen. 
50fi ls, lDh.,250fi ls,3Dh.Vier 
verschillende afbeeldingen zeil
schepen, logo. 
15-3-'98. 'Tridex 98'('Triple 
International Defence Exhibition & 
Conference'), Abu Dhabi. 
50f i ls, lDh.,150,350fi ls. 

VERENIGDE NATIES 
13 -3 - ' 98 . Serie 'met uitsterven 
bedreigde dieren' (zesde serie in 
'met uitsterven bedreigde dier
soorten')". 
Blok met viermaal US$0.32. 
Resp. Gologo senegolensis, Bronto 
sondvicensis, Troides oeocus, 
Helorctos moloyonus. 
Blok met viermaal Zw.Fr. o.80. 
Macaco thibetono, Phoenicopterus 
ruber, Ornithoptera olexonaroe, 
Doma mesopotamico. 
Blok met viermaal O.Sh. 7. Resp. 
Chelonia mydos, Speotyto cunicu-
lario, Trogonoptero brookiono, Ai-
lurus fulgens. 
Drie vellen met elk viermaal vier 
zegels. 

WEST-SAMOA 
31 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal S1.40 en een 
toeslag van 75 c. Resp. Derbyshire 
(1990), Balmoral(1981), Austra
lië (1988), Suffolk (1993). 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJ
KE SANWICHEILANDEN 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal 35 p. en een 
toeslag van 20 p. Resp. prinses 
Diana (1983), Washington 
(1996), Blackpool(1991),'Na
tional Aids Trust'(1996). 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
3 1 - 3 - ' 9 8 . Omnibus Diana, prin
ses van Wales (zie Ascension). 
Blok met viermaal 35 p. met een 
toeslag van 20 p. Resp. Diana, 
Nepal (1993), Ipswich (1990), 
Derbyshire (1992). 

Verklaring ^ : 
De aandui(»ng"' wil zeggen dat de 
bewuste emissie ook in ie rubriek 
Thematisch panorama wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

Gebruikte afkortingen: 
Aseon Association of Southeast 

Nations 
FIFA Federation Internatio

nale de Football Asso
ciations 

ISAF International Sailing Fe
deration 

Upoep Union Postal de los 
Americas y Espoüo y 
Portugal 

**: Jour van de tijger 
Het jaar von de tijger loopt von 28 
januari '98 tot en met 15 februari 
'99. De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rot, buffel/os, tijger, konijn/hoos, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, haan, hond, zwijn/vorken. 

Attentie: 
In verband met het feit dot het Bu
reau d'Etudes Pastes des Territai-
resrf'Oüfre-Mer(BEPrOM) is op
gehouden te bestaan ontvangt de 
redactie niet langer de emissiege-
gevens van een aontol - voorna
melijk Afrikaanse - Franstalige 
landen. Er wordt gepoogd deze in
formatie nu rechtstreeks van de 
desbetreffende landen te verkrij
gen, maar dat blijkt niet in alle ge
vallen mogelijk. Ónze excuses 
voor het ongemak dat deze - ook 
door ons betreurde - omstandig
heid voor u met zich meebrengt. 

PLAIUK 
In maart verscheen de 
tiende aflevering van het 
Handboek Post-
>vaarden Neder
l and , geheel gewijd 
aan de reeks Juliana en 
profil. In de vorige afle
vering werden de post
zegels van deze interes
sante emissie behandeld; 
ditmaal wordt de ont
staansgeschiedenis van 
de postwaardestukken 
(briefkaarten, arbeidslijs-
ten, adreswijzigings-
kaarten, [diensTjIucht-
postbladen) en aan de 
druktechnische aspecten 
van velzegels. rolzegels, 
postzegelboeKJes en 
postwaardestukken) ge
schetst. 

Nu het werk zijn eerste 
tien afleveringen achter 
de rug heeft en de eerste 
cassette bijna uit zijn 
voegen barst, wordt pas 
goed duidelijk hoe om
vangrijk, gedegen en im
posant het Handboek is. 
Het is het resultaat van 
een werkwijze waarbij 
het begrip kwaliteit - zo
wel op het gebied van de 
presentatie als dat van 
de inhoudelijke informa
tie - als voornaamste cri
terium wordt gehan
teerd. Misschien dat er 
kritiek mogelijk is op het 
feit dat deze aanpak een 
hoge prijs in de hand 
werkt. Iedereen die ken
nis neemt van de inhoud 
van het Handboek zal 
echter beseffen dat - als 
op dit punt concessies 
zouden zijn qedaan - het 
resultaat geheel anders 
en in ieder geval veel 
minder indrukwekkend 
zou zijn geweest. 
Het Handboek Postwaar-
den Nederland is een 
lust voor het oog, niet in 
de laatste plaats dankzij 
de voorname vormge
ving van Studio En
schedé. Maar nog be
langrijker is het feit dat 
er ten aanzien van de il-

8oc 
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lustraties niet op een cent 
is gekeken. Alle illustra
ties zijn - althans voor 
zover dat functioneel is -
in kleur afgedrukt, waar
bij het formaat van deze 
afbeeldingen gelukkig 
aan de royale Kant is. Al
leen al deze illustraties 
maken duidelijk hoe be
langrijk het instellen en 
onderhouden van ar
chieven is. 
Behalve de illustraties -
die een goed beeld ge
ven van de diverse fasen 
van de postzegelproduc
tie, van eerste schets tot 
aan het uiteindelijke re
sultaat - bewijzen vooral 
de beschrijvende teksten 
en de overzichtelijke ta
bellen hun diensten aan 
de op studie beluste ver
zamelaar. 
Het blijft jammer dat een 
standaardwerk als het 
Handboek Postwaarden 
Nederland maar bij rela
tief weinig verzamelaars 
in huis zal komen; de 
omvang van het werk zal 
daar zeker debet aan 
zijn, want die zorgt er
voor dot de totale inves
tering - zelfs bij een rela
tief bescheiden pagina-
prijs - aardig in de pa
pieren zal lopen. Het is 
daarom te hopen dat de 
Nederlandse postzegel
verenigingen de publica
tie voor hun bibliotheken 
zullen aanschaffen Op 
die manier kunnen vele 
verzamelaars tegen ge
ringe kosten toch nog 
kennis nemen van de in
houd van het Handboek. 

Handboek Postwaarden Neder 
land, aflevering 10, diverse au
teurs (hoofdredactie prof dr 
G Holstege), 60 pp , geitl 
(kleur), formaat A 5 , driegaots 
perforatie Uitgegeven door Joh 
Enschedé, Amsterdam Pnis per 
pagina f O 68 Pri|s van afleve
ring 10 f 55 86 (inclusief BTW 
en verzendkosten) Te bestellen 
bi| Joh Enschede Amsterdam, 
Postbus 8023, 1005 AA Am
sterdam 
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Een kleine greep uit onze nieuwe prijslijst: 
Nederland 1852-1960. Mooie vnl. gebruikte 
collectie, in de hoofdnummers geheel compleet met 
alle topnummers, voorts ook veel roltanding, dienst en 
blokken in Davo album. Cat.w. fl 20.000+ 

Prijs: fl 5000,00 

Nederland automaaöxjckjes. Engros tussen nr. 1 en 15 
in diverse aantallen, met o.a. 21x boekje 6fq, cat. 
w âarde N.V.P.H. fl 20.800+ (telblokjes, snijlijntjes, 
versnijdingen etc. niet meegerekend) 

Prijs: fl 4000,00 

Nederland 1869-1960. Ongebruikte/postfrisse collectie 
met zeer veel goed materiaal in diverse kwal. w.o. 49, 
79, 90/100, 104/105, beide Veth series *, jaren '30 
postfris. En Face * etc. Cat. w. fl 15.300 

Prijs: fl 2900,00 

Nederland 1864-1964. Nette gebruikte verzameling 
incl. Jubileum 1923 serie. Konijnenburg hoge 
waarden. Tralie serie + combinaties, Legioenblokken 
etc. in album. Cat. w. Fl 4800 

Prijs: fl 1100,00 

Nederland 1872-1930. Vrijwel complete gebruikte 
collectie incl. 1891 t/m 2 '/i gld, 1913 t/m 1 Gld, 
104/105, port incl. 1/28, de Ruyter t/m 50ct etc. op 
albumbladen, cat. wacirde fl 4850+ 

Prijs: fl 900,00 
Nederland. Ongebruikte/gebruikte verzameling 
'achterin het album' met port. Cour, Postbewijs, 
combinaties etc. in ietwat diverse kwaliteit, in Davo 
album. Cat. waarde fl 4400 

Prijs: fl 750,00 

Nederland 1906-1935. Gestempelde toeslagseries en 
hoge waarden incl. Jubileum 1913 t/m 5 Gld, 
Olympiade '28 (2x), A N W (2x) + veel Kindseries, in 
insteekboek. Cat. waarde fl 3570 

Prijs: fl 700,00 

Nederland combinaties. Postfris engros in diverse 
aantallen w.o. betere combinaties + iets nominaal, in 
doosje, cat. waarde fl 32.000++ 

Prijs: fl 1600,00 

Overzee 1870-1923. Nette vnl. gebruikte verzameling 
met veel betere zegels o.a. Indie nr. 6, 23/30, 31/37, 
63/80, 1 Gld dienst met langstempel, Curacao 5, 8, 
29/42, Suriname 10/14 etc. Cat. waarde fl 4000+ 

Prijs: fl 800,00 

Curacao 1873-1997. Geheel postfrisse collectie, op 2 
series na geheel compleet in zeer mooie kwaliteit incl. 
alle topnummers w.o. diverse met certificaat, port en 
luchtpost compleet, in 3 luxe Davo albums. 
Prachtobject, zelden aangeboden!! 

Prijs: fl 8500,00 

Indonesië 1967-1997. Postfrisse verzameling incl. veel 
van de goede series en blokken w.o. ook de beruchte 
Apenblokken uit 1989, opgezet in een insteekboek. 
Cat. waarde fl 6300 

Prijs: fl 1400,00 

Indonesië 1948-1983. Aardig complete **/* collectie 
incl. de goede series en blokken jaren '70 en '80 met 
ook de voetbal- en tennis opdrukblokken, klederdracht 
serie etc. in Importa album. Cat. waarde fl 7000 

Prijs: fl 1200,00 

Berlijn 1948-1979. Prachtige geheel complete collectie 
incl. aUe goede series, zwart- en roodopdruk en blok 1, 
alle gekeurd, in album 

Prijs: fl 6000,00 

Bund 1949-1979. Mooie geheel complete postfrisse 
verzameling incl. aUe topnummers. Deze zijn alle met 
keur incl. de Posthoorn serie, in album 

Prijs: fl 5000,00 

Bund 1974-1994. Vrijwel complete postfrisse 
speciaalverzameüng, alle zegels en blokken met 
opdruk 'MUSTER' als gegeven aan hooggeplaatste 
personen als ministers en ambassadeurs. Een 
dergelijke collectie wordt zeer zelden aangeboden. 

Prijs: fl 3000,00 

Bund 1949-1997. Mooie geheel complete gebruikte 
collectie incl. alle goede uitgaven, in 4 dure luxe 
Lindner albums. 

Prijs: fl 2000,00 

!!! vraag vandaag nog de nieuwe prijslijst aan (Il 
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SMITS PHILATELY 
INKOOP  VERKOOP  TAXATIE 

Smits Philately 
Socratesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 
Tel/Fax: 0553665543 

Rabobank nr. 38.16.81.378 
Girorekening nr. 7227081 
Email: smitphil@worldonline.nl 
http://www.worldonline.nl/~sniitphil 

Het juiste adres voor: 
♦ Gratis uitgebreide prijslijst van (deel)verzamelingen, restanten en dozen 

Nederland, Overzee, West en OostEuropa & rest van de wereld 

♦ Gratis geïllustreerde prijslijst betere losse zegels en series Nederland. 
Overzee, West en OostEuropa & rest van de wereld (prijsniveau 7ct t/m 
1 Oct per Yvert franc) 

♦ Taxatie van Uw verzameling voor verzekeringsdoeleinden 

♦ Bemiddeling bij verkoop van Uw verzameling via o.a. verschillende grote 
veilingen in binnen en buitenland 

♦ Contante aankoop van Uw verzameling tegen hoge prijzen, dankzij ons 
internationale koopkrachtig klantenbestand 

Ja, ik ben geïnteresseerd in: 

O gratis prijslijst verzamelingen, restanten e.d. 
O gratis geïllustreerde prijslijst losse zegels, 

mijn verzamelgebieden zijn 
/ / 

O taxatie van mijn verzameling 

O bemiddeling bij de verkoop van mijn verzameling 
O contante aankoop van mijn verzameling 

Naam: 

Adres: 

PC & Woonplaats: 

Tel.: 

Aan: 
SMITS PHILA 
SOCRATESST 

TELY 
RAAT 192 

/ j z j rjL /\rcivJL/wwr\.iN 
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T n E M A T I S C H 
PAMORAIVIA SAMENSTELLING. D VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9 2 8 5 VG BUITENPOST 

VOGELS IN CANADA [ 3 ] 
De derde serie van vier 
zegels in de Canadese 
reeks 'vogels in Canada' 
verscheen op 13 maart. 
Ook nu weer worden de 
vogels in hun natuurlijke 
omgeving afgebeeld. Op 
de zegels zijn de Engelse 
en de Franse naam ver
meld. De meeste vogels 
zijn nog niet eerder op 
postzegels afgebeeld. 

De vogel met de gele 
borst is de geelborsttiran 
[Myiarchus crinitus), één 
van de 350 zangvogels 
in Canada. Deze vliegen
vanger leeft in Saskatche
wan. Manitoba, Ontario, 
Quebec, New Brunswick 
en Nova Scotia 

De uil op de boomstronk 
is een Otis asio of 
schreeuwuil. De 
schreeuwuil komt in Ca
nada voor in Manitoba, 
Ontario en soms in Sas
katchewan. Deze uil staat 
ook op een van de twee 
prestamped envelopes. 

Op de andere zegel is 
de roze bergvink (/.euco
sticte tephrocotis) te zien. 

De haarspecht {Picoides 
villusus) tenslotte is al 
eerder filatelistisch ver

eeuwigd, namelijk op 
een zegel van 50 c. uit 
1991 van de Bahamas. 

ZOETWATERVISSEN IN 
LUXEMBURG 
Op de drie zegels die 
Luxemburp uitgaf op 23 
maart in de serie 'Vissen 
1998' staan zoetwater
vissen uit de Luxemburg
se wateren. Met de uit
gifte van de serie wil 
men duidelijk maken dat 
de teruglopende visstand 
beschermd moet worden. 
De vissen zijn in volle 
lengte in hun natuurlijke 
omgeving afgebeeld met 
goed waarneembare de
tails. Op de zegels is al
leen de Latijnse naam 
vermeld. 

iMMMMM«M«««MMMM* 

LUXEMBOURG'™' 16 

LUXEMBOURG ~»25 

ItMIIMIIIMIHMIMin» 
LUXEMBOURG"50 

Op de zegel van 16 F. is 
de beekforel (Saimo truf
ta) afgebeeld. Voor een 
leek komt de naam van 
de vis op de zegel van 
25 F. merkwaardig over: 
het is de rivierdonderpad 
[Cottus gobio); je zou in 
de eerste plaats aan een 
pad of kikker denken. 
Op de zeqel van 50 F. is 
de dubbelgestippelde al
ver {Alburnoides bipunc
tatus) tweemaal afge
beeld. 

WILDE DIEREN IN 
THAILAND 
In de serie 'wilde dieren' 
(de zesde in zijn soort) 
die Thailand op 13 april 
uitgaf, zijn de dieren in 
hun natuurlijke omgeving 
afgebeeld De viskat (Fe
lis viverrina of viverh
nus), afgebeeld op de 
zegel van 2 B., komt vol
gens de Stanley Gib

bonscatalogus Collect 
Mammals on Stamps 
(eerste druk, 1986) maar 
één keer eerder op een 
postzegel voor. Met de 
moeraslos [Felis chaus), 
afgebeeld op de zegel 
van 8 B., zou dat twee
maal het geval zijn ge
weest. 

Een vrouwelijke Europe
se zalm dient als achter
grond voor de Cosse
hoom Special. Deze 

ihtmfi\y\o TH»iL*ND 

De tijger [Panthera tigris) 
en de luipaard of panter 
(Panthera pardus), afge
beeld op de zegels van 4 
en 6 B., zijn daarente
gen al verscheidene ma
len op postzegels afge
beeld. Dat qeldt zeker 

e tijger m dit jaar 
van de tijger'. 

CANADESE VLIEGVISSEN 
Sportvissen is in Canada 
populair. Niet alleen zijn 
er meer dan vijf miljoen 
Canadezen aan deze 
sport verknocht, maar 
ook trekken de Canade
se rivieren jaarlijks nog 
eens ongeveer één mil
joen toeristische henge
laars Canada gaf op 
15 april een serie van 
zes zegels uit over vlieg
vissen. Anders dan de 
serie die NieuwZeeland 
vorig jaar uitgaf, zijn 
deze zegels niet als in
structie bedoeld. Op de 
Canadese zegels dient 
een kop van een vis als 
lichte achtergrond voor 
de kleurige vliegvis Op 
de zegels zijn de namen 
van de vliegvissen ver
meld. 

De Lady Amherst is afge
beeld op een mannelijke 
Europese zalm (SaImo 
salar). Deze vliegvis voor 
zalmen werd in 1925 
ontworpen door George 
Bornbright. 

vliegvis voor zalmen 
werd in 1935 ontworpen 
door John Cosseboom uit 
New Brunswick. 

Een mannelijke kisutch
zalm [Oncorhynchus ki
sutch) vormt het decor 
voor de zalmvliegvis 
Coho Blue, in de jaren 
dertig ontworpen door 
Roderick HaigBrown. 
Een regenboogforel (SaI
mo gairdneri) is afge
beeld op de zegel met de 
Coquihalla Orange, in 
1946 ontworpen door 
Tom Bradshaw. 

De Dark Montreal v/ord\ 
zowel voor forel als zalm 
gebruikt. Als achter
grond dient een bronfo
rel (Salvelinus fontinalis). 

Een mannelijke regen
boogforel wordt als illus
tratie gebruikt voor de 
Steelhead Bee, een 
kunstvlieg die meestal 

wordt aangeduid als E 
Bee. De ßC ßee werd i 
de jaren vijftig ontwor
pen door Roderick Hai 
Brown voor gebruik in 
rivier de Campbell. 

DE POST VERANDERT 
In Zwitserland werd de 
PTT op 1 januari 1998 
gesplitst in twee verzel 
standigde ondernemin 
gen: Swiss Posten 
Swisscom. Deze splitsii 
werd filatelistisch beke 
gemaakt door middel 
van twee zegels van 
90 c , die op 7 januari 
werden uitgegeven. O 
de zegels zijn de beelc 
merken van de nieuwe 
bedrijven afgebeeld. 

POSTE') 
IE POST 

POSTA 
9( 

mmmmmmm 

X svyi«:̂ . 
" •  " ■ " " 

f 

Veel postadministaties 
streven er naar de 
dienstverlening te ver 
groten en gebruiken di 
verzelfstandiging om ' 
vaak minder goede im 
go van een staatsonde 
neming van zich af te 
schudden. Hongarije 
gooide op 11 februari 
een serie van vier zeg« 
in de strijd, gewijd aar 
de mascotte Bólint Pos 
om de groeiende klant 
vriendelijkheid te symt 
liseren en te stimulerer 

^m^ 

Slovenië onderkende c 
een goede dienstverle
ning voor een belangr 
deel afhangt van een 



sd postsorteercentrum. 
oplevering van het 
uwe postcentrum van 
000 vierkante meter 
jubljana werd aange
pen voor de uitgifte 
1 een zegel op 28 no
iber 1997. Óp de ze
is dit moderne ge
jw te zien, vergezeld 
een symbolische 

)rstelling van een duif 
een envelop. 

jfsche Post Consult 
ibH maakte een ma
lestempel waarin 
rdt gewezen op de 

hikbare reclome
nte in machinestem
s: Hier können sie 
rben! 

red Species of Wild Flo
ra and Fauna. Voor Cl
TESklasse I geldt dat in
ternationale handel ver
boden is, tenzij onder 
buitengewone omstan
digheden; klasse II staat 
voor gecontroleerde in
ternationale handel en 
klasse III houdt in dat de 
internationale handel is 
beperkt tot bepaalde lan
den. 

in deze serie afgebeelde 
vlinders is in Azië wijd
verspreid. 
De Maleise beer {Helarc
tos malayanus, klasse I) 
is één van de kleinste be
ren ter wereld. Deze vrij 
schuwe beer komt voor 
in de bossen van Noord
Oost India tot Vietnam 
en zuidwaarts tot de ei
landen Sumatra en Bor

Op de zegels van 32 c. 
(VN New York) staan 
vier dieren. In de streken 
van Senegal en Somalië 
en zuidwaarts totTanza
nië komt de Senegalga
lago (klasse II) (Galago 
senegalensis) voor. De 

X 

IREIGDE DIERSOORTEN 
993 begon UNPA, 
postadministratie van 
Verenigde Naties, 
1 een nieuwe reeks 
■ afbeeldingen van 
Ireigde diersoorten. 
3r de eerste serie 
■d in 'Philatelie' van 
il 1993 geschreven. 
13 maart verscheen 

zesde serie van twaalf 
iels in deze reeks in 
) steeds dezelfde uit
ring. Sommige van 
afgebeelde dieren 
al eerder afgebeeld, 

rode flamingo bij
rbeeld werd al door 
1 55 landen gepor
teerd. Van de hla
ïgans daarentegen is 
maar één eerdere af
Iding bekend (Ver
gde Staten, 1940) De 
'en worden hier niet 
en met de Neder
dse naam maar ook 
de zogenoemde Cl
klasseindeling ver

d. CITES is de VN
ivention on Interna
lal Trade in Endange

fHawafigans {Branta 
sandvicensis, klasse I) is 
een eend die  zoals de 
naam al aangeeft  op de 
eilanden van Hawaiï 
leeft. Hoewel de soort 
omstreeks 1950 op enke
le tientallen exemplaren 
na in het wild was uitge
storven, blijft de populatie 
nu stabiel op ongeveer 
achthonderd exemplaren. 
Voor de golden birdwing 
{Troides aeacus, klasse II) 
ken ik geen Nederlandse 
naam. De kleinste van de 

Op de vier zegels met 
een waarde van 0.80 F. 
(VN Geneve) staan de 
volgende dieren. De Ti
betaanse beermakaak 
{Macaca thibetana, klas
se II) heeft een dichte en 
lange vacht, waardoor 
deze soort de koude win
ters in de heuvels van 
oostelijk Tibet en in de 
Chinese provincie 
Sichuan kan doorstaan. 
De rode flamingo {Phoe
nicopterus ruber, klasse 
II) komt voor op de Baha
mas, Cuba, Haïti en in 
de Dominicaanse Repu
bliek. Van de Queen 
Alexandra's birdwing 
{Ornithoptera alexan
drae, klasse I), de groot
ste vlinder ter wereld, is 
geen Nederlandse naam 
bekend. Sommige vrou
welijke exemplaren heb
ben een spanwijdte van 
meer dan 25 centimeter. 
De soort komt alleen 
voor in het noorden van 
PapuaNew Guinea. Tot 
de vrij zeldzame herten
soorten wordt het Meso
potamische damhert 
{Dama mesopotamica. 

klasse I) gerekend. Tot 
tweemaal toe vreesde 
men dat deze soort was 
uitgestorven, tot in ] 957 
een groep van ca. vijftig 
exemplaren in westelijk 
Iran werd ontdekt. 

stukje aan, 7.3.2. Hij 
heeft het don vooral over 
het verkeerd gebruik van 
plaatsnaamstempels. Als 
voorbeeld van een wél 
toelaatbaar plaatsnaam
stempel noemt hij voor 

Vereinte Nationen t 

Ook op de zegels met 
een waarde van 7 S. 
(VN Wenen) zijn vier be
dreigde diersoorten af
gebeeld. De soepschild
pad {Chelonia mydas. 
klasse I) kan wel 150 kilo 
zwaar worden. Hij be
schikt over een opmerke
lijk navigatievermogen; 
er wordt verondersteld 
dat het magnetisch veld 
van de aarde de schild
padden helpt hun weg in 
de oceanen te vinden. 
Hoewel dat nooit is be
wezen, wordt algemeen 
aangenomen dat soep
schildpadden terugkeren 
naar het nest waar ze 
zijn geboren. Eén van de 
kleinste uilen is de holen
uil {Speotylo cunicularia 
of Athene cunicularia, 
klasse II). In tegenstelling 
tot zijn meeste soortge
noten is deze uil vooral 
overdag actief. De ho
lenuil leeft in westelijk en 
oostelijk NoordAmerika 
tot Westlndië en Zuid
Amerika. De nationale 
vlinder van Maleisië heet 
Brook's vogelvleugel 
{Trogonoptera brookia
na, klasse II). Deze soort 
leeft in Brunei, Indonesië 
en Maleisië. De kleine 
panda {Ailurus fulgens, 
klasse I) wijkt af van zijn 
grote soortgenoot. Hij 
komt niet alleen voor in 
Nepal en Bhutan, maar 
ook in de provincies 
Sichuan en Yunnan in 
zuidelijk CentraalChina. 

DAAR BIJ DIE MOLEN 
Zelfs in het datumdeel 
van frankeerstempels 
zijn nog wel eens bruik
bare teksten voor een 
thema te vinden. Vv'.E.J. 
(Pim) van der Bold wijd
de er in zijn Handboek 
voor de Thematische Fi
latelie een apart hoofd

het thema molens het 
stempel van Mulhouse, 
omdat deze naam recht
streeks is afgeleid van 
een bestaande molen. 

W O E R D E N 

i 25 9 f? i 

NEDERLAN« 

0080 
Pelmolenlaan 17a 

344rGW 
I C E N T f 
FR 27818 

V/ie de norm van Van 
den Bold toepast op het 
frankeerstempel 
(FR27818) van een be
drijf uit Woerden met in 
het datumdeel het adres 
Pelmolenlaan 17a, kan 
dit stempel alleen gebrui
ken als in die straat zo'n 
molen staat of heeft ge
staan. Voor wie niet zo 
strikt denkt, maar 'ge
woon' molenstempels wil 
verzamelen, heb ik de 
volgende voorbeelden. 

QÖp Nederland 5 

De meest voor de hand 
liggende is natuurlijk de 
Molenstraat, onder an
dere te vinden in het 
frankeerstempel 
(PRl 0532) van de r/ior
becke Academie in 
Leeuwarden en in het 
stempel (PBl 3953) van 
Plan View Europe in Ben
nekom. Het adres Oude 
Molenstraat in het fran
keerstempel (PR4972) 
van een instituut in Oss 
wekt het vermoeden van 
het bestaan van een mo
len. 

H O U T E N NEDERLAND 

1 26 1197 00210 i 
Qê Uo lan 100 

ins AX FR 57277 



Het adres De Molen in 
een frankeerstempel (FR 
57277) uit Houten lijkt 
neutraal. Interessant zijn 
de stempels met soortna
men van molens. 

Uit Kollum (Fr.) komt een 
stempel (FMl 7392) met 
het adres Oliemolensin-
gel. 

ETT-NLEÜR 

23. V 66 

lr.6M5 
4B76AJ FR 1 5 6 6 7 

Afkomstig uit Etten-Leur 
is het frankeerstempel 
(FRl 5667) met een Bis
schopsmolenstraat. 

Een frankeerstempel uit 
Woerden rechtvaardigt 
de gedachte dot de ĝ e-
meente daar kenneli|k 
een zogenaamde molen-
wijk heeft, zoals vele ste
den een schildersv/ijk of 
een zeeheldenwijk neb
ben. In het stempel van 
SOM (PB60109) staat 
het adres Watermolen
laan. 

KWALITEIT 
•N DIENSTVERLENING 

ZAAGMOLENLAAN 12 
3447 G-S WOERDEN 

Een variant is de opna
me van het adres in het 

zogenaamde reclame
deel van het frankeer
stempel. Woerden heeft 
ook een Zaogmolenlaan 
(PBl 1132). Het Cenfrum 
woor Psychiatrie BAVO in 
Capelle aan de IJssel is 
gevestigd aan de Poort-
molen rRN5587). Op dit 
frankeerstempel staat het 
adres zov/el in het adres-
als het reclamedeel. 

MENSEN ALS 
KUNSTOBJECT 
Van de vele kunstvormen 
op postzegels krijgen de 
schilderijen de meeste 
(thematische) aandacht. 
Andere vormen worden 
maar spaarzaam verza
meld. Toch zitten er ook 
tussen deze uitgiften ze
gels die de moeite waard 
zijn. 
Zo gaf Estland op 18 fe
bruari een blokje van vier 
zegels uit met een afbeel
ding van een tekening 

van grafisch kunstenaar 
Eduard Viiralt(l 898-
1954). Viiralt liet een ar
tistieke nalatenschap van 
bijna vierduizend tekenin
gen na. Eén zo'n tekening 
is over vier zegels ver
deeld en loopt zelfs links 
en rechts door op de vel-
rand. Uit de tekening die 
-waarschijnlijk net als het 
origineel - in zwart/wit is 
afgebeeld, blijkt de bij
zondere kijk die de kun
stenaar op mensen heeft. 
De merkwaardigste opvat
tingen over het menselijk 
lichaam zijn te ontdekken; 
de betekenis ervan blijft 
duister of is op zijn minst 
moeilijk te doorgronden. 
Een vrouw met borsten als 
wangen is nog een vrij 
simpele 'verandering'. 

THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS 
Wie belangstelling heeft 
voor de Griekse mytholo

gie kan aan de zegels 
van oppergod Zeus een 
opmerkelijk frankeer
stempel (RN4230) toe
voegen. In dit uit Har
denberg afkomstige 
stempefwordt reclame 
gemaakt voor Zeus Beton 
- de basis voor uw toe
komst. Deze toch wel wat 
overdreven aandoende 
tekst gaat vergezeld van 
een getekend portret van 
deze Griekse god. 

de basis 
voor uw 

toekomst 

Op een envelop van Rem
mers Bouwchemie bv uit 
Hoogeveen trof ik een 
frankeerstempel 
(H023132) uit het Duitse 
Löningen(!) aan, waarin 
reclame wordt gemaakt 
voor Funcosil" Fassaden-
schutz. In het stempel is 
ook een afbeelding van de 
bekende Brandenburger 
Tor in Berlijn opgenomen. 
Internet komt voor in het 

stempel uit Amsterdam 
(RN6469) met de tekst 

EURONET^ 
INTERNET 

Euronet Internet 
Een thematisch meervou
dig bruikbaar frankeer

stempel (N2207) komt 
het Belgische St. Niklac 
Daarin zien we de teks 
ISB - Zwemdiploma's 
Sanex!' Dermoprotecto 
Informeer in uw zwem
bad. Sanex" is sponsor 
van topschaatser Rintje 
Ritsma, waardoor dit 
stempel ook past in eer 
verzameling schaatsen 

^ Sanex® 
*~* DnRMOrROTECTOR 

Informeer in uw zwembi 

% 

VASCODAGAMA-BRUi 
IN PORTUGAL 
Op 29 maart gaf Porti 
gal een zegel uit ter ge 
genheid van de inge
bruikneming van de 
nieuwe oeververbindin 
over de Taag, de Vasc 
do Game-brug. Deze 
brug, die Sacavém me 
Montijo verbindt, heef 
een lengte van twaalf 
lometer, waarvan er ti( 
over water voeren. 
De brug toont wat het 
tuigedeelte betreft een 
aardige gelijkenis met 
Martinus-Nijhoffbrug I: 
Zaltbommel, afgebeelc 
op een zegel in de seri 
Nederland-Waterland 
uit 1996. 

De Portugese zegel is 
ook opgenomen in eer 
velletje, dat thematisch 
interessanter is. Daaro 
loopt het tuigedeelte 
door, waardoor er eer 
completer beeld ontsta 

Rudoif Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelvellingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis j 
GmbH 

I 

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 9" 

4P 

P o s t z e g e 1 V e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 4 x per |aar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schrifteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 

Postzegelveiling j J. de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342 Telefax: 033-4635063. 

Wil zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Nederlandse Organisatie van Makelaars, 
Veilinghouders en Beëdigde Taxateurs in roerende goederen en machinerieën 

IVlotiefzegels 
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, Ede-Centrum 0318 - 61 03 3. 



THEMATISCHE FILATELIE 

3e Nederlandse Vereniging voor Thematisciie Filatelie 
s de grootste thematische vereniging van Nederland 
!n biedt u: 

5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op de nieuwe thematische 
postzegeluitgiften 
rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
schriftelijke veilingen 
5 contactdagen, gespreid over Nederland 
deskundige adviezen bij het opzetten van uw 
verzameling 
vertaalservice 
motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 
van uw thema met andere leden 
verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per Jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

Gibbons Grootbrittannië 
Gibbons (eng.) semi-spec. cat. Grootbrittannië (Concisie) 1998 59,80 

spec. cat. Grootbrittannië/Commonwealth 1998 2 din. 1527 biz. 220 — 
Whitney (eng.) spec. cat. stempeis Grootbrittannië 1661 -1996 7e ed. 72,50 
Prifix (duits/frans) spec. cat. Luxemburg 1998 518 biz. 38,50 
V. Scharpen (duits) cat. postwaardestukken Franse Coloniën 1998 49,50 

Nieuwe catalogi tegen subscriptieprijzen ! Vraag informatie aan. 

Krötzsch (duits) handboek zegels & stempels Russland tsarenrijk 
(herdruk editie 1895) 60 ,— 

Kiryushkin (eng.) handboek stempels Russland tot 1917 1 1 0 - A 4 - b l z . 65,— 
Yvert (trans) catalogus Overzee landen A-Brazilië 1998 ca. 700 biz. 67,50 
Telekaart telefoonkaartencat. Ned. "toonbankkaarten" 1998 36 bIz. 6,— 

Wereldcataiogus Paarden 
Inpeg (ned.) wereldcatalogus Paarden op zegels 1996 2 din. 168 bIz. 49,50 

wereldcatalogus Honden op zegels 1997 52 bIz 19,50 
wereldcatalogus Katten op zegels 1995 52 bIz. 17,50 

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

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

65/102 mm pen 00 6,50 per 1000 60,-

85/117 mm per 100 8,— per 1000 70,-

115/160 mm per 100 11,— per 1000 105,— 

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

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

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

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6 , - verzendkosten. Orders tot ƒ 50 , - en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Prijswi|zigingen voorbehouden. 
Uitgebreide pri jsl i jst 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) s 070-3652227 

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

POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Westewagenstraat 60 - 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW 

Tel. 010-213 09 86 - Fax 010-213 17 30 

Vraag 

onze 

gratis 

catalogus. y 

Complete brief met nr. 1 (eerste drul<) met Zieril<zee-A 
(enig bekende ex. op KI vig. ons) conservatieve tax. ƒ 5000,-

Volgende 

veiling 

13 juni 

in de 

Doelen 

Rotterdam 

(vlaltbij het CS.) 

Rotterdam heeft de grootste postzegelvereniging van Nederland. 
De meeste kavels in onze veiling komen dan ook, naast een bescheiden eigen 

aandeel, uit nalatenschappen of direct uit verzamelaarshand. 



KLEIIUE 
AnilUOIUCES 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES DE VERMELDING VAN N 
EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SÜBCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AN 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSOF 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET ANGABE I 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
1000 Wert. + Eurp. ƒ 10,- 400 nl 
gfm en toeslag ƒ 10,- in brief of 
giro 3129687 K. Tams, Bosstr 
131, 2153 AM Nieuw-Vennep 

Volksrepubliek China**, Ver
enigd tu iopa**, 0 e n F D r CEPT 
en meelopers Indonesië: comple
te jaargangen ** incl blokken 
Ook losse blokken Gratis prijslijs
ten blj H a r n e Baken, Pb 1291, 
5004 BG Tilburg T e l / f a x 013-
4684615 Ook abo-service 

X 700 verschillend Europa f 10,- in 
brief of giro 3330084 Boetykes, 
Baroniehof 100, 5709 HB Hel
mond 

Poststukken brieven poststukken 
effecten rekeningen papier not
geld Duitse-reich ansichtkaarten 
Mw A N Briggeman v / d Schel
de, Kantelenweg 70, 3233 RD 
Oostvoorne Tel /fax 0181-
485036 

Gestempelt D. Rijk, BRD, Berlijn, 
Italië, Liecht , Lux , Zwits volgens 
Michelcat a 0,35 per DM ** a 
0,40 per DM Mancohjsten zijn 
welkom F Zwanenburg, Alk-
maarseweg 303, 1945 DH Bever
wijk Tel 0251-251367 

BRD: 100 versch gebr (grf met 
'96 en '97 uitgaven) ƒ 1 5 , - Post-
rek 972073 t n v G Schonewille, 
Pr Beatrixl 144, Rijswijk-ZH 

Nederland-Suriname Rep. Antil
len *** 30% A Jansen, Barne-
veld Afspraak t e l / f ax 0342-
421644 

Bod gevr op maximumkaarten 
Nederland 1981-1988 Enschede 
0561-688809 

Rusland verzamelaar heeft groot 
aantal dubbele serie's v a 30% 
Mich tevens verzameling 
1964 / ' 76cw ƒ 2300,-prijs ƒ 595, 
Inl C V Beveren 010-4229820 

Gratis prijslijst mooi Postfris W-
Europa \ oor 1960 \ a n Ned , NOG 
(via NVPH), Duitsland, Italië, 
Lux , Liecht , Zwits (via Michel) 
Mancohjsten zijn ook welkom F 
Zwanenburg, Alkmaarseweg 303, 
1945 DH Beverwijk Tel 0251-
251367 

USA 100 grf met nwste ƒ 12,-, 10 
cpl series van 4 zegels v ƒ 18,-, 20 
series ƒ 29,-, 40 series ƒ 49,-, 50 se

ries ƒ 60,-, Dean of Bogart sheet 
ƒ 22,- gest mancohjst USA gest 
welkom Giro 1282149 t n v J 
Dijkstra, I indenoord 20, 8172 AL 
Vaassen 

FDC Ned., Sur., Anl. ± 725 env 
catw 5300 m 1 koop voor 900 gid 
en 6 imp FDC albums Jochems, 
Hadewljchlaan 16, Roosendaal, 
0165541286 

USA + Canada © SE-tenant blok
ken, nieuwtjes, klassiek A J v 
Gils, Trompin 49, 3843 EE Har
derwijk 

Oost-west Europa*** 30% Mich 
A Jansen, Barneveld Afspraak 
tel /fax 0342-421644 v a 10 uur 

DDR-Berlijn-Bund.*** 30% 
Mich A Jansen, Barneveld Af
spraak tel /fax 0342-421644 v a 
10 uur 

75 Bayern 1910/20 ƒ20,- , 100 
Reich 1900/30 ƒ25, - , 100 Reich 
1931/45 ƒ35, - , 100 staten tot 
1954 ƒ40,- , 400 BRD 1957/75 
ƒ45,- , 400 BRD 1976/97 ƒ50,- , 
500 DDR tot 1997 ƒ 55,- Geld in 
brief of giro 2755218 Reimink, 
Bodendijk 68, 7121 GL Aalten 

500 Nicaragua ƒ42 ,50 900 USA 
ƒ42,50 400 Korea ƒ 24,- 130 Haï
ti ƒ 9 , - 100 Afghanistan ƒ 1 5 , -
580 China ƒ 85,- 240 Laos ƒ 12,-
Jac Van Welsen, Coloniastraat 57, 
3024 TA Rotterdam Gironr. 
6513551 

1 Kg. afgeweekt wereld met grf 
zegels ±22 000 stuks voor ƒ 65,- 1 
Kg telefoonkaarten uit 34 landen 
ƒ99, - J Koning, giro 6698416 
Tel 070-3972999 na 18 00 uur 

DDR jrg. pfr. 1965/67 a ƒ 3b,-
' 68 /83 a ƒ26,- , ' 84 /89 a ƒ31 , - , 
'90 ä ƒ 63,- Arkenbosch, Ravel 24, 
6461 NA Kerkrade Tel 045-
5463016 

Verz. Diana FDC p boekjes bloes 
series get onget t e a b gevr + 
aangeb paarden op postzegels + 
brieven H J van de Weijer, Wan
delpad 96, 1211 GR Hilversum, 
035-6245718 

Zegels: 200 van de postkamer 
Engl en Grf 2 kg ƒ 40,- Nl Gfm 
400 ƒ 10,- Eurp en wereld 1000 
ƒ 10,- Geld in brief of giro 
3129687 Laatst lOJ bloc en ze
gels voor PTT prijs K Tams, Bos
str 131, 2153 AM Nieuw Vennep 

Diverse partijen, collecties en res-

406 

z o GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 

Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik 
maken van tde rubriek 'Kleine annonces'. Een 

advertentie in deze rubriek kost tien gulden voor 
de eerste drie regels en vijf gulden voor elke 

volgende regel. 

Schrijf uw advertentie op een briefkaart of -
beter nog - maak gebruik van de speciale bon 

op de wikkel van dit blad. Per repel heeft u 
ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 

(spaties, punten, komma's en andere leestekens 
tellen ook mee!). Vermelding van naam + adres, 

of naam + telefoonnummer is verplicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of girobetaalkaart (giro 4988 ten 

name van Bosch & Keuning te Boom) - aan: 

Brouwer Media 
Kleine annonces Philatelie 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

tanten. Pzh Centro Filatelico, Ha-
veiistr 43, Woerden ÜS48-
423885 Ook losse verkoop 

Frankr., Zwits. resp Yv w 
25500/14000 vr pr ƒ 2800,-
/ ƒ 1330,- met 5% af of mancol 
F A E V Elsdingen, IJsend str 
273 1 4 4 2 r M P u r m e r e n d 

Diverse partijen, collecties en res
tanten. P/h Centro Filatelico, Ha-
venstr 43, Woerden 0348-
423885 Ook losse verkoop 

Nederland en Ver. Europa***, 
© v a No 1 Stuur uw no 's, ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar 
T e l / f a x 0316-529241 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden. 50% 
herdenkmgszegels Zend ƒ 20,- in 
een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran
co thuis Correspond in English 
I ennar t Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-h02 17 Norkóping, Zweden 

USA bureau precancels alles le
verbaar Uw mancohjst naar Kui
pers, Diepenbrockstraat 109, 
7604 CX Almelo, 0546-852449 

100 Versch. telefoonkaarten 
ƒ50 , - Giro 1537084 H Garrelds, 
Hengelo 

NZ/Australie enz regelmatige 
verkoophjsten & ruil mogelijk bij 
Phila NZ - P O Box 39-014 Ho-
wick-Auckland, New Zealand 

Australië per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antonisse, Uden 
Tel 0413-268333, giro 3423666 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel./fax 046-4512751 Ook 
rariteiten! 

Verzamelingen Europesche lan
den 0 en **/*** a 20% Wert 
Derkx, Che m m Du Bosquet 7, 
B7322 Pommerdeul Tel. 
003265621527 Beghë 

Benodigdheden Lindner album 
1104 J 49,35 albumset 1124 
ƒ74 ,55 safe T l incl transform 
ƒ317,15 T2 mcl transf ƒ143,50 
porto +ƒ 8,- E V d Linden, P O 
Box 185551, 45205 Essen, Germa
ny Fax 00492054971886 Gratis 
lijsten D , oost en west Europa, 
rnancolijst ok 

100 Gest. aanbieding veel grf De
nemarken ƒ15,- , Finland ƒ21 , - , 
Zweden ƒ 15,- Giro 2300785 RSD 
1 indelaan 23, 1775 GK Midden-
meer Ook voor uw mancohjsten 
Europese landen 

Frankeergeldige zegels \ an N l 
80% V frankeerwaarde. A \an 
Diepeningen Tel 030-2435705 

Turkije 0 V/A 1923 Turks Cy
prus 0 / * * ca 10 cent/Yvertfr | 
V Elzakker, Buntbeek 1, 5501 BA 
Veldhoven 

Duitsland: 85 versch , vanaf jan 
95 tot heden voor ƒ20,- , 450 
versch Vanaf jan 86 heden ƒ 9 5 , -
Prijshjst Giro 5312882 Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc I Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetemeer, tel 079-
3610229 

GEVRAAGD 
De eerste 20 nummers van Pro-
Fiel Tel 030-2882977 

Nederland N.V.P.H. no 's 1713 
1671. 1652, 1604, 1556 G Scho-
iiewilie, Pr Beatrixl 144, Rijswijk 
Tel 070-3941745 

Blok 14 Swaziland. A Grover-
man, A Pawlowastr 4, 1183 CW 
Amstelveen Tel 020-6430041 

Gevr Nobelzegels uit hele wereld 
(excl Zweden) Ruil of koop 
W L Anneveld, Top Naefflaan 64, 
1403GBBussum 

Davo-auto no 1, t e a pnjs, J 
lon in i t r se , Haarlem Tel 023-
5360703 na 18 00 uur 

Kat. Yvert 1996/97 Alle delen 
beh 2e deel H en J R de Reu
ver, Loonse Vaert 22, Kaatsheu
vel 

Aiman/Manama 1972 Michel nrs 
115-i t / m 1174 impessionisten/ 
Picasso Hr Sprangers Tel 072-
5621728 

Peru: departementszegels en re
tourzegels. Tel 030-6775714 J 
de Wolf 

Rusland verzamelaar heeft groot 
aantal dubbele sene 's blokken 
losse waarden v a 30%, tevens 
P W st Ukraine fr an keergeste m-
peld C V Beveren, 010-4229820 

Engeland/Guemsey nominaal 
F2,50/£, Jersey F l ,25 /£ , Man 
F1.90/£ Brouwer, Kollum, 0511-
453726 

Kinder bedank kaarten van 1949 
t / m 1960 en van 1992 t / m 1998 
en ook ansichtkaarten met afbeel
ding van kinderpostzegels erop 
A Duit-Rieks, Hekhuistraat 25, 
9649 HD Muntendam Tel 0598-
614110 

Frankeergeldige zegels Ned. tot 
85% verzamelingen partijen en 
gros fdc C C ruyssen. Ijsvogel-
hoek 6, 3201 HR Spijkernisse, 
0181-624635 of 010-4153844 

Stuur mij postzegels van na 1950 
van Tunesië en ontvang voor elke 
postzegel verschillende Europese 
postzegels A A van Dam, Oude-
weg 40, 6067 BZ Linne 

Rembrandt. Themaüsch materi
aal H Suiveer, A van Solmslaan 
13, 9602 GM Hoogezand 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. P J Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora
ties Koop of ruil W J Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD Har-
dci-wijk, 0341-417980 

Oude sluitzegels. P Doensen J v 

Scorelstr 40, 3583 CR Utre 
Tel 030-2517619, fax 
2544086 

Poststukken van alle Waddt 
landen, Wienngen, Den He 
en Koegras. N Huijsman, Du) 
dam 39, 1791 TA Den B 
Texel Tel 0222-310601 

DIVERSEN 
Postzegelvereniging 'Telstar' 
ten Gld Grote jaarlijkse natioi 
postzegelbeurs 4 ]uh a s " t V 
huys', Voorthui/erstraat 14, 
ten Beperkte tafelreserve 
(ƒ 15,- per tafel) alleen na se 
telijke toewijzing t / m 6-6-1 
Inl 033-2452484 

Israel: postfrisse zegels met ta 
koop en verzorging van aboi 
meuten Inl A Bouwense 
0113-212762 

Fil. Ver. Duitsland 4x per jaar 
eenkomst en veiling Clubl 
rond/endmgen Info Secr v 
scholenlaan 176, 1212 EX Hi 
sum Tel 035-6837715 

Ruilen, stuur 100 zegels wei 
/elfde aant retour W Vrasd( 
I Ivanghln 24, 1862 GJ Berge 

Verzamelt u enig land in No 
Afrika of Midden Oosten^ F( 
4x per jaar bijeenkomst in 
dermalsen Rondzending, veil 
clubblad, bibliotheek, rui 
koop/verkoop, postzegels, fis 
poststukken Info tel 
3667769 

Filitalia Contactgroep Italië 
gebieden Vaticaan en S Mar 
Ruildagen, rondzending, ve 
gen Inl L Meeuwesse, 
6956916 

Studiegroep Britannia de ■ 
meiaars van Engeland en 1 
Geb. organiseren 4 keer per 
een bijeenkomst in Nieuweg 
Rondzending, veilingen en ei 
clubblad L van Dijk, Lek 
1703 KJ Heerhugowaard, 
5711935, h t t p / / h u i z e n n 
naai nl/-britanni 

Studiegroep Zwitserland, kc 
bijeen op 7 / 3 , 13/6, 19/9 
12/12 Wilt u komen= U bent 
harte welkom' Secretaris. W J 
bi, postbus 95, 3970 AB Drie 
gen 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 

tel. 31 (0)30-2342040 
fax 31 (0)30-2317077 



-ilagent, 
de partner van 
jw dealer 
S2 iL % Steeds meer 

Ipostzegeiwinkeis en 

postorderbedrijven 

krijgen de nieuwtjes 

^ K / « H I van Filagent. En dat 

^ M E M M M I verrast ons niet; omdat 

ij bij Filagent als doel hebben onze 

inten te dienen boven hun verwachtin-

n.Voor ons betekent een goede dienst 

elheid, goede prijzen en een 

iendelijke behandeling. 

Filagent heeft een 

jong team maar t \ 

profiteert ook van bijna 30 jaar ervaring 

van De Rosa International - één van de 

omvangrijkste groothandelsorganisaties in 

nieuwe uitgiften in de wereld - met 

kantoren in vijf Europese landen en agent 

voor meer dan 50 postadministraties. 

'ef f* 
ißj-'l 

26 

V 

agent is niet alleen een postzegel-

oothandel, maar ook agent voor enkele 

n de meest belangrijke postadministra-

is ter wereld. In drie jaar tijd zijn wij 

tgegroeid tot vertegenwoordiger van 

We beseffen dat achter elke door ons 

geleverde postzegel er een verzamelaar is 

die deze snel en in perfecte staat hebben 

wil. Daarom zijn wij een partner voor uw 

handelaar: omdat wij ons bekommeren 

om zijn klanten, en er voor ons geen 

grotere beloning is dan een tevreden 

)snië Herzegovina, Finland, Gibraltar, oelïïeuwtjii verzamelaar, 

riekenland. Groot Brittanië, Malta, m^^ NLej!wügj_ 
öE" H p De JN i ciiwjti fs 

onaco, San Marino, Slovenië, B i B J M ! P^ NieuwtTês 

Dng Kong en ^ ^ B "̂  ató Ä 

5A*. 

Voor meer informatie 
contact opnemen met uw handelaar 

,$JSM filagent 
nederland 

• « * ! ^ ^ ^ Filagent Nederland B.V 
Postzegelgroothandel en 

Agentschappen 

487 

l a g e n t B V is e e n o n d e r d e e l v a n D e R o s a I n t e r n a t i o n a l S A v a n a f I I 9 8 O f f i c i e e l A g e n t in E u r o p a v o o r U S A 
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GARANDEERT HET GEBRUIK VAN DE 

: £ 1 C I £ I E N . V . P . H . N U M M E R I N G E N P R I J Z E N . 

EitLrtrfB 
liliS^ 

MET DE ORIGINELE N V P H - N U M M E R I N G EN PRIJZEN 

Meer dan 3000 full-color afbeeldingen. 
Eigen verzameling(en) invoeren en beheren 
Razendsnelle zoek en selectie functies. 
NIEUW! Nu ook met ptt-mapjes. 

inclusief Catview® updates via het internet. 

Met CatView® 3.03 voor Windows 3.1 e.v. en Windows 95/NT. 




