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FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal liet best georiënteetd 
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X 
Mengfrankering eerste en tweede emissie op envelop naar Italië uit 1864. 

11 

1923. Proeven serie van de 1 et, 2 et en 2 Vj et in 6 kleuren. 

Algemene kijkdagen 17 en 19 t/m 21 oktober. 
Losse kavels tijdens de N.V.P.H. show van 8 t/m 11 oktober. 
Na overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u onze catalogi. 

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



het PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

adres 

LUXE INSTEEKALBU 
Witte Bladen 
6/12 Witte Bladen ƒ 6,25 
8/16 Witte Bladen ƒ 7,50 
16/32 Witte Bladen ƒ 12,50 
24/48 Witte Bladen ƒ 17,50 
30/60 Witte Bladen ƒ 22,50 
32/64 Witte Bladen ƒ 24,50 

Witte Bladen met Tussenstrook (middenbles) 
8/16 Witte Bladen met Tussenstrook ƒ 7,50 
16/32 Witte Bladen met Tussenstrook ƒ 12,50 
32/64 Witte Bladen met Tussenstrook . . . . ƒ 25, = 

Zwarte Bladen 
8/16 Zwarte Bladen ƒ 10, = 
16/32 Zwarte Bladen ƒ 19,50 1 
30/60 Zwarte Bladen Gewatteerd ƒ 32,50 ' 
32/64 Zwarte Bladen Gewatteerd ƒ 34,50 

Insteekkaarten per 100 stuks met sterke Folie. 
100 Wit Klem (157 mm x 111 mm) A6 . . 
100 Wit Groot (210 mm x 148 mm) A5 . 
100 Zwart Mini (100 mm x 72 mm) A7. . 
100 Zwart Klem (157 mm x 111 mm) A6. . 
100 Zwart Groot (210 mm x 148 mm) A5 . 

Speciaal Catalogus van Nederland & O.R. 
Nieuwste -58e- Editie 1998/1999 ƒ 29, 50 
Extra: Prijzen blanco F.D.Cs en P.T.T. mapjes 

SUPER TIP 
Insteekkaarten 

Per 500 betaalt u 
de prijs van 400! 

500 klein of 500 groot 
in een 

'Gratis Witte Klapdoos' 

Zwarte bladen met 
glasheldere stroken 

l 
' 

ï^il - — H I 
!■ 

Witte bladen met pergamijn 1 
' stroken en middenbies 1 

100 jaar VORSTINNEN 
Uniek en Rijk geïllustreerd 

Postzegelalbum 

^a 
slechts 

f 125,= 

PHIU 

Kilowaar  WestEuropa  Nederland 
f 99.= 

T^&'C/LUJL Hh(iXIJ.Kil. 
met minimaal 100 items 

f C9,= nu gratis 
bij bestelling van de Lustrum Wonderdoos 

BEL 

FAX 

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

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

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 

Berkel en Rodenrijs BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 

Berkel en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 

2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Bezoek uitsluitend op afspraak of tijdens de 
Open Dagen van Philapost op 

vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober van 10 00 17 00 uur 
571 

LEVERINGSVOORWAARDEN PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN U W BESTELLING MET DE 
ÏIJGESLOTEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST 
f 10,= PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B V TOT VOLLEDIGE BETALING 
HEEFT PLAATSGEVONDEN PHILA B V IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE 'SGRAVENHAGE ONDER NUMMER 27235724 



Prosramma yeiling nos. 570 en 571 
in de Grote Zaal van Het Haagse Centraal Station. 

Zie advertenties in het augustusnummer. 

MAANDAG 21 SEPTEMBER 1998 

14.30 uur: nos. 535-808 
Dozen, poststukken in dozen, munten en literatuur. 

19.15 uur: nos. 809-1262 
Albums en grote insteekboeken 
Gehele Wereld, Nederland en O.R. 

DINSDAG 22 SEPTEMBER 1998 

13.00 uur: nos. 1263-2150 
Zegels Amerika (U.S.A.) t/m Zwitserland 

19.15 uur: nos. 2151-2578 
Poststukken in albums en couverts, diversen, insteekboekjes, 
landenverzamelingen Gehele Wereld en 
verzamelingen Nederland en O.R. 

WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1998 

13.30 uur: nos. 1-533 
Speciaal collectie emissie 1852 
"John de Leeuw" London 

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1998 

13.00 uur: nos. 2579-3417 
Posthistorie en Ie emissie Nederland 

19.15 uur: nos. 3418-4076 
Nederland 1864 t/m luchtpost 

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1998 

13.00 uur: nos. 4077-4966 
Vervolg Nederland, Cura9ao en Suriname. 
Ned. Indie, Japanse Bezetting 
en collectie Esbensen-interimperiode 1945-1950. 

Catalogi van deze importante veilingen kunt u in de veilingzaal verkrijgen. 
Ook u Kunt voor onze a.s. januari veiling dagelijks inzenden! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

SINDS 

1 6 
Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 

schuin tegenover het Haagse C S. 
Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 



Ook de JALNUÄRI VtLlLlNyj belooft weer een zeer interessante veiling te worden! 

Buiten klassiek Zwitserland, w.o. bijna alle kantonnaal zegels merendeels in luxe kwaliteit, 
Spanje en Spaanse koloniën vrijwel compleet, ontvingen wij de met goud bekroonde studie 
collectie, emissie Hangend Haar, 

van de heer L. W.F. Witpen te Malden 

7 'I2 cent bruin no. 36 in paar gebruikt type I en II aan elkaar! 
Mogelijk uniek! 

Postpakketkaart uit Amsterdam 14-10-1898 naar Zwitserland gefrankeerd met 2 ex. no. 49 
(Kroningsgulden) alsmede 25 cent lila no. 42. 

Ook u kunt nog voor deze importante veiling inzenden! 
Bezoek onze stand op de 5e N.V.P.H.-Show te Den Haag van 8 tot en met 11 oktober a.s.! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



C O L L E C T I E ^ 
in insteekalbum M het miiiimfll adres 
n Bulgarije Uitgebreide Collectie in 10 albums 
n D D RCollectie in album met ongeveer 

cataloguswaarde complete u i tg i f ten 
Q Denemarken Collectie in a lbum met 1 000 

verschillende voornamel i jk gebru ik te postzegels 
G Engeland Collectie met 450 verschil lende zegels ir 

zwar tb lad ig a lbum 
D Engelse Kolomen Collectie modernere complete 

ui tg i f ten, waarb i j ook veel postfris in 3 albums 
Q Equatoriaal Guinee Zeer ui tgebreide Collectie 

met uits lu i tend postrfisse complete u i tg i f ten in 

13 albums 
Q FrankrijkCollectie met bi jna 300 verschil lende 

zegels in zwar tb lad ig a lbum 
n Guyana en St Tóme Collectie m a lbum met 

112 verschil lende gestempelde blokken en 
velletjes met veel mot ief 

n Libie Collectie postfnsse complete u i tg i f ten in 
2 albums met zwar te bladen 

□ Noord KoreaCollectie in album met 112 verschillende 
Gestempelde blokken en velletjes met veel mot ief 

D Noord Korea Collectie complete u i tg i f ten m 

4 albums 
P Oostenri jk Collectie met 500 verschil lende zegels 

in zwar tb lad ig a lbum 
Q Oost EuropaCollectie met uits lu i tend complete 

u i tg i f ten in 6 albums met ru im f 1 500,= 
cataloguswaarde 

D Polen Collectie complete u i tg i f ten m album 
D Roemenie Collectie 199095 m 4 albums 
Ü Rusland C C C P Collectie in a lbum met ongeveer 

f 1 000,= catatoguswaarde complete u i tg i f ten 
G Rusland C C C P Collectie postfnsse blokken in 

2 albums 
D Rusland C C C P Uitgebreide Collectie in 12 albums 
G Rusland C C C P Collectie gestempelde complete 

ut tg i f ten in 5 albums 
G Rusland C C C P Collectie postfris in 3 albums 
G Rusland C C C PJaargangen in 3 albums 
D TjechoslowakijeCollectie postfnsse blokken 

in album 
G West EuropaCollectie gestempeld in 5 albums 
G Zweden Collectie met ru im 300 verschil lende zegels 
G ZwitserlandCollectie met bi jna 300 verschil lende 

zegels m a lbum 

G Auto's Collectie complete u i tg i f ten in a lbum 
G Beroemde Personen Collectie in 2 albums 
Q Ballonnen en Zeppelins Collectie complete u i tg i f ten 
D Bloemen Collectie complete u i tg i f ten in 3 albums 
G Blokken Collectie met veel modern mot ief 
G Dieren Collectie met uits lu i tend complete 

u i tg i f ten in 9 albums 
G Dieren Collectie complete u i tg i f ten met ru im 

f 500,= cataloguswaarde en album 
□ Dinosaurussen en Reptielen Collectie complete 

ui tg i f ten in a lbum 
G Flora Collectie complete u i tg i f ten in 5 albums 
G Groenten en Planten Collectie in album 
G Honden en KattenCollect ie complete u i tg i f ten 

in album 
Q LandkaartenCollectie met complete u i tg i f ten 

□ Mot ie f Collectie complete u i tg i f ten in album 
1 Olympische Spelen Collectie complete u i tg i f ten 

Zomer en Winterspelen in 4 albums 
D Paarden Collectie complete u i tg i f ten in album 
G Paddestoelen Collectie complete u i tg i f ten 
Q Postzegels op Postzegels Collectie complete 

u i tg i f ten in a lbum 
n Ruimtevaart Uitgebreide Collectie complete 

ui tg i f ten in 3 albums 
D Schepen Collectie complete ui tg i f ten in 2 albums 
D SchilderijenCollectie complete u i tg i f ten in 

5 albums 
n SpoorwegenCollect ie complete u i tg i f ten 

in album 
D Sport Uitgebreide Collectie in 10 albums 
D Sprookjes en Kinderen Collectie in album 
Q Vervoer en TransportUitgebreide Collectie in 

9 albums 
Q Vissen en SchelpenCollectie complete u i tg i f ten 

m 2 albums 
D Vlaggen en Wapens Col lea ie in album 
D VliegtuigenCol lect ie complete u i tg i f ten in a lbum 
D Vlinders en Insekten Collectie in a lbum complete 

ut tg i f ten 
D Voetbal Uitgebreide Collectie in 4 albums 
Q Vogels Collectie complete u i tg i f ten in 2 albums 
D Dteren Collectie complete u i tg i f ten in album 

260,= 
350,= 

70,= 

230,= 

40 = 

85,= 

280,= 

30,= 

90,= 

60,= 

65,= 

105,= 

45,= 

205,= 
30.= 
90,= 

65,= 
310.= 

140,= 
110,= 
105,= 

35,= 
155,= 
35,= 

30,= 
55,= 
30,= 
85,= 
40,= 

30,= 
140,= 

30,= 

35,= 
40,= 
30,= 

110,= 
35,= 
35,= 

70,= 
60,= 

35,= 
240,= 

30,= 

65,= 
30,= 
35,= 

30.= 
115 = 

55,= 
30,= 

Berkel en Rodenrijs 

Wereld Wonder Collectie 

f 499,= 
|Een verzameling in 10 insteekalbums met uitsluitend | 

complete uitgiften De bijbehorende Wonderdoos 
IS nooit uitgezocht en moest nog worden 

opgeborgen in albums Er zitten zelfs nog volle 
jaarcollecties en jaargangen, in de originele 

verpakkingen 

^A/ESTEUROPA 
G Wonderdoos Engeland 
Q Wonderdoos Frankrijk 
D Wonderdoos Oostenri jk 
D Wonderdoos Zweden 
D Wonderdoos Zwitser land 

G SUPER Wonderdoos West Europa 
onverslaanbare hoeveelheid avontuur met 

zelfs posfris 

D SUPER Maatwerk Wonderdozen WestEuropa 
u w o r d t op u w wenken bediend 

f 49,= 

SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 
SUPER 

D SUPER 
O SUPER 
G SUPER 

SUPER 
SUPER

SUPER

SUPER

SUPER

SUPER

SUPER

SUPER

SUPER 
SUPER 

G SUPER 
G SUPER 

Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos

Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos 
Wonderdoos

Wonderdoos

■Wonderdoos

Wonderdoos

■Won derdoos

Wonderdoos

■Wonderdoos

Wonderdoos

Wonderdoos

Wonderdoos 
Wonderdoos

Wonderdoos 
Wonderdoos 

België 
Luxemburg 
Frankrijk 
■Andorra 
Spanje 
Portugal 
Italië 
San Mar ino 
Vaticaan 
Griekenland 
Zwitser land 
Liechtenstein 
Oostenri jk 
Duitsland 
Scandinavië 
Denemarken 
Noorwegen 
■Zweden 
■Finland 
■IJsland 
Far Öer 
■Groenland 
■Kanaaleilanden 
Alderney 
■Jersey 
Guernsey 
Isle of M a n 

99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99, 
99, 
99 
99 
99 
99, 
99 
99 
99 
99 
99, 
99 

D TOP Wonderdoos West Europa 
collecties, postfnsse jaargangen, atbumbladen, 

oudere nieuwtjes, het is er al lemaal m t e vinden 

D CLU BWon derdoos WestEuropa 
Philapost doet het voor u of u noemt hier de 

specificaties 
Land(en) 

G MEGA Wonderdoos WestEuropa 
Philapost doet het voor u of u noemt hier de 

specificaties 

Land(en) 

D GIGAWonderdoosWest Europa 
 Philapost doet het voor u of u noemt hier de 
specificaties 
Land(en) 

f 249,= 

f 999,= 

rn 
HandelsTip A 

van f 499,= voor slechts 

f 299,= 
Een enorme overvoorraad collecties in albums en 

allerhande ongesorteerde, onuitgezochte restante 
zijn opgesplitst U krijgt tientallen insteekalbums, 
honderden kaartjes en zakjes en een enorme berc 

allerhande diversen Dit is een grote Bonus 

Europa en Koloniën 
Wonderdoos 

f 499,= 
Bijna alle landen van Europa en hun Kolomen 

komen aan bod Nieuwtjes, brieven, FDC's 
I Het zit er allemaal in Evenals complete jaargange 

kavelkaarten en albumbladen 

TipMetStip 1 
S U P E R  K e n n i s m a k i n g s  W o n d e r d o o s 

f 99,= 
n o r m e verscheidenheid postzegels in a lbums, zakjes en o| 

insteekkaart jes met veel complee t en postfr is mater iaal On 
u voor eens en voor alt i jd te over tu igen , kr i jg t u een 

Driedubbele Bonus 

1 * 
Zak Ki lowaar W e r e l d m i x 

E x t r a B o n u s : 
Collect ie Dieren m e t ru im f S00,= Cata logus ! 

S n e l l e B e s t e l l e r s b o n u s : 
Luxe I n s t e e k a l b u m m e t 6 0 w i t t e z i j d e n ! 

D 100 verschillende Telefoonkaarten 
D 100 verschillende Telefoonkaarten Plaatjes 
D 200 verschil lende Telefoonkaarten 
D 200 verschillende Telefoonkaarten Plaatjes 
ü 300 verschillende Telefoonkaarten 
P 300 verschil lende Telefoonkaarten Plaatjes 

f 4! 
f 9i 
f 14' 
f 19! 
f 24< 
f 29' 

f 4! D 1 Kg Telefoonkaarten 
basiskilo veel doublet ten 

D 1 Kg Missie Wereldmix 
tenminste 100 verschillende 

D 1 Kg Speciale Wereldmix f 14 
 tenminste 100 verschillende zonder Nederland 

D 1 Kg Super Wereldmix f 19 
tenminste 150 verschillende uits lu i tend 

plaatjeskaarten 
D 1 Kg Top M I X f 

 tenminste 150 verschillende ui ts lu i tend plaatjes 
zonder Nederland 

Groot assortiment plaatjeskaarten van Aziatische landen 
D Vraag o m in format ie ' 

BEL 01051150 99 
Van 9 00 uur t o t 17 00 uur ma za (4 l i jnen) 

FAX 0105118321 
24 uur per dag, 7 dagen in de week 

BESTEL Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrij 



TipMetStip 2 
TOPWonderdoos Col lect ieWereld 

f 249,= 
Täl»tachtige hoeveelheid postzegels in honderden 

ongesorteerde zakjes aibunns en insteekkaartjes met een 
^ enorme verscheidenheid aan materiaal 

I P Super Bonus: 
Een Collectie in 10 Insteekalbums met uitsluitend 

complete series, waarbij ook veel waardevol postfris. 

OOSTEUROPA 

HandelsTip B 
van f 499,= voor slechts 

f 299,= 
Een zeer luxe Handelarenstock met bijbehorende 

Cassette helemaal stampvol met een enorme 
hoeveelheid verschillende postzegels Achterin dit 
stock zitten nog wat doubletten die een enorme 
cataloguswaarde vertegenwoordigen Dit is uw 

Gratis Bonus 

Wereld Wonder Cassette 

HandelsTip C 
van f 499,= voor slechts 

f 299,= 
Een zeer luxe Handelarenstock met bijbehorende 

Cassette helemaal stampvol met een enorme 
hoeveelheid blokken U betaalt voor 300 

verschillende blokken en de Luxe Handelarenstock 
met Cassette De vele honderden extra blokken 

zijn uw Gratis Bonus 

TipMetStip 3 
MEGA WonderdoosCo l lec t ie W e r e l d 

f 499,= 
Een luxe Toonbankcassette met 350 a 400 luxe 
kaartjes met uitsluitend schitterende complete 

uitgiften, waarbij veel motief, veel postfris 
en WestEuropa, Engelse Kolomen 

en Indonesië 

MOTIEF 
D SUPER Wonderdoos Motief 
D SUPERWonderdoos Flora 
Q SUPER Wonderdoos Fauna 
Q SUPER Wonderdoos Sport 
D SUPER Wonderdoos Vervoer 
D SUPER Wonderdoos Blokken 

D TOP WonderdoosMotief 
D TOP Wonderdoos Flora 
n TOP Wonderdoos Dieren 
D TOP WonderdoosSport 
n TOP WonderdoosVen/oer 
P TOP WonderdoosBlokken 

n CLUB Wonderdoos Motief Op Maat 
Uw specificaties 

D MEGA Wonderdoos Motief 
D GIGAWonderdoosMotief 

f 99,. 

f 299,= 

f 499,= 
f 999,= 

f 499,= 
Wanneer u deze Wonderdoos heeft uitgezocht moet u nodii 
weer eens ti jd aan uw partner besteden want dat gaat u ni 

meer doen totdat deze Wonderdoos helemaal is 
uitgesorteerd' Tegen de hoeveelheid spanning en avontuur 

die deze Wonderdoos bevat is niemand bestand 

Super Bonus: 
10 grote insteekalbums van 8 t o t 60 zijden. 

Als uw partner niet verzamelt, moet u het thuis w e e r j 1 
goedmalten. ' I 

G o e d m a a k Bonus: 
U kri jgt van Philapost gratis de HOTELBON voor 3 Grati» 1 
Overnachtingen in een goed hotel van uw keuze uit de* J 

bijbehorende gids 

NEDERLAND 
en Overzeese Rijksdelen 

D SUPER Wonderpakket 
D SUPER Wonderpakket 
D SUPER Wonderpakket 
D SUPERWonderpakket 
D SUPERWonderpakket

n SUPER Wonderpakket 
enveloppen 

D SUPER Wonderpakket 
D SUPER Wonderpakket

D SUPER Wonderpakket 
n SUPER Wonderpakket 
n SUPER Wonderpakket 
D SUPER Wonderpakket 

Nederland f 
Nederland voor 40 f 
Nederland '40 60 f 
Nederland 60 heden f 
Nederland PB & Combinaties f 
Nederland Eerstedag 

f 
Nederland & Overzee f 
Overzee f 
Suriname f 
Curacao & Antillen f 
Suriname Onafhankelijk f 
Indonesië f 

n TOPWonderpakket Nederland 
D TOPWonderpakket Nederland voor 40 
D TOP Wonderpakket Nederland na 40 
D TOP Wonderpakket Nederland PB & Combinaties 
n TOP Wonderpakket Nederland Eerstedag 

enveloppen 
n TOP Wonderpakket Nederland & Overzee 
n TOP Wonderpakket Overzee 
D TOP Wonderpakket Suriname Onafhanklijk 
D TOPWonderpakket Indonesië 

D CLUBWonderpakket Nederland en/of Overzee 
opMaat 
Uw specificaties 

D MEGAWonderpakket Nederland en/ofOverzee

op Maat 
Uw specificaties 

n GIGA Wonderpakket Nederland en/of Overzee 
op Maat 
Uw specificaties 

f 299,= 

BEZOEK Ranonkelweg 4. 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs PIM 

m 

n Collectie 12 Kleinbogen van Hongarije 

D Wonderdoos Bulgarije 
n WonderdoosDDR 
D Wonderdoos Hongarije 
n Wonderdoos Polen 
n Wonderdoos Roemenie 
D Wonderdoos Rusland 
D Wonderdoos Tjechoslowakije 

f 25,= 

I D Compleet 
' n Compleet 

D Compleet 
n Compleet 
D Compleet 
D Compleet 
n Compleet 
n Compleet 
D Compleet 
n Compleet 
D Compleet 
O Compleet 
n Compleet 
n Compleet 
D Compleet 

Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 
Jaargang 

Hongarije 1972 
Hongarije 1973 
Hongarije 1974 
Hongarije 1975 
Hongarije 1976 
Hongarije 1977 
Hongarije 1978 
Hongarije 1979 
Hongarije 1980 
Hongarije 1981 
Hongarije 1982 
Hongarije 1983 
Hongarije 1984 
Hongarije 1985 
Hongarije 1986 

49 
49 
49 
49 
49 

49 
49 
49, 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49, 
49 
49 
49 

49 
49 
49 

liUemaaonat 

□ Compleet Jaargang Rusland 1968 tn album 
n Compleet Jaargang Rusland 1978 in album 
n Compleet Jaargang Rusland 1979 in album 

n SUPER Wonderdoos Oost Europa f 
 zeer grote verscheidenheid 

D Collectie 46 Blokken van Hongarije Sne/te f 
Bestellersbonus Collectie 12 Kleinbogen Hongarije 

D SUPERWonderdoos DDR f 
 uitsluitend complete uitgiften met een hoge 
cataloguswaarde Snelle Bestellersbonus 
Collectie Blokken van de DDR 

D SUPER Wonderdoos Rusland f 
uitsluitend complete uitgiften 

n Wonderdoos Oost Europa De Luxe f 
uitsluitend complete uitf i f ten 

D WonderdoosOost EuropaBlokken f 149,= 
 grote verscheidenheid met postfris 

n TOPWonderdoosBulganje f 249,= 
zeer uitgebreid met uitsluitend complete series 

Snelle Bestellersbonus Collectie 40 Blokken van 
Bulgarije 

n TOPWonderdoos Oost Europa i f 249,= 
enorme verscheidenheid aan avontuur 

Snelle Bestellersbonus MICHEL Catalogus 
OostEuropa 1996/97 

D CLUB Wonderdoos Rusland en Republieken f 299,= 
bijzonder uitgebreid met uitsluitend 

complete uitgiften 

n MEGA Wonderdoos Oost Europa f 499 = 
 onvoorstelbare hoeveelheid voornamelijk 
complete uitgiften in tientallen albums en 
ongesorteerde zakjes afgeprijsd van f 999,= 

n MEGA Wonderdoos Hongarije f 499,= 
spotprijs voor alle uitgiften compleet van 

1972 t/m 1986 

n GIGA Wonderdoos Oost EuropaDe Luxe f 999 = 
absolute topaanbieding met alle voorkomende 

landen in ruim 50 albums en jaargangen met vele 
duizenden zegels en honderden blokken met 
uitsluitend complete uitgiften waarbij postfris met 
een zeer hoge cataloguswaarde en geen doubletten 
Snelle Bestellersbonus MICHEL Catalogus OostEuropa 
1996/97 

D speciale Aanbieding U kunt een MICHEL Oost Europa 
Editie 1996/97 meebestellen van f 69,= voor slechts f 25,= 

PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDEROOZEN GELDIG TOT EN MET 31 
DECEMBER 1998 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA 
ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BUGESLOTEN ACCEPTGIRO DE 
BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN 
BUGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGS 
HERINNERING KOST F 10 = BIJ BESTELLINGEN MET EEN FACTUURWAARDE VAN 
MINDER DAN F100= WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN 
F 10 = BEREKEND BIJ GEBRUIK VAN EEN GELDIGE WAARDECOUPON MOET HET 
FACTUURBEDRAG TENMINSTE F100= BEDRAGEN PHILA PHILAPOST EN 
WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V PHILA 
BV IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE DELFT ONDER NUMMER 235724 
TERUGGAVE GARANTIE RETOURNEREN IS ALTIJD OP UW EIGEN KOSTEN EN 
RISICO GOEDEREN BLIJVEN ALTUD IN EIGENDOM VAN PHILA BV TOT 
VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN 



VAN LOKVEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

VEILING 41 
WORDT GEHOUDEN OP 

30 EN 31 OKTOBER AS. 
^Sl'tsa*^«.«'* jwï'^*!;' is™ ™*w««t ir ■isi^'^^j!^*» 

Vrijdagmiddag 
□ Een unieke collectie Zuid en Midden Amerika vult de eerste zitting. 

Vrijdagavond 
□ Nederland en O.G.D. waarin gedetailleerd een zo goed als complete collectie 

Overzeese Gebiedsdelen. 
□ Tevens omvangrijke 1' emissie waarbij diverse brieven. 

u a i > A A ^ I ^ i « < M M ^ ^ ^ M 

5**+C. 48**+C. 101f*+C. LP 12/14**+C. 

Zaterdagmorgen 
□ Overig buitenland waarbij belangrijk Duitse, Engelse, en Franse Koloniën, Frankrijk 

Italiaanse Staten en Zwitserland. 
i^m^mv^mmrm 

12+ C. 14 + C LP17a, dubbele opdruk keur 255A keur SG7 

Zaterdagmiddag 
□ Als vanzelfsprekend weer een groot aanbod van intact gelaten collecties w.o. Oost

Europa, Ierland, Chinese Gebieden 
□ Gedeelte van een handelsvoorraad 
□ Een groot aantal dozen waarvoor wij een nieuwe kijkruimte hebben ingericht. 

I De veilingcatalogus wordt u na overmaking van f 15, (giro 4600298) gaarne toegezonden 

Beëdigd MakelaarTaxateur 

576 /l V> I I ,1 / ■  ^ * ^ Buitenha 

postzegelveilingen vof 

iitenhaven 5 
'sHertogenbosch z ^ ^ * ^ 

Tel. 073  61 2 20 33 Ï\^)M 
Fax 073 613 67 39 ^^M' 

j p j 

L 



FDC-SPECIAL 
JAARGANGEN 

THEO PETERS 
N I I M I S M A T I F K Ä F M A T E L I E B . V . 

Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 
Tel. (020) 622 25 30, Fox (020) 622 24 54 

Jaargangen Neder land, compleet , voordel ig gepri jsd en per fec t van kwal i te i t 
I e D A G E N V E L O P P E N : H E T V E R Z A M E L G E B I E D , O P N I E U W IN DE B E L A N G S T E L L I N G ! 

r\ 
BESTEL PER: 

brief(kaart) - tel. 020-6222530 - fax 020-6222454 

LUXE MET ADRES J . A A . R G / V N G 

1954 
_ E.16-17-18-19-20 

r ^ Cat.w. 5 3 0 -

ƒ 2 4 5 -

a \ 1958 
l Wf \ E.34-35-36 

Calw. 1 1 0 -

ƒ 4 5 -

ƒ 42,50 
blanko jaargangen incl. A-nummers zoals vermeld in de NVPH catalogus. 

UW IE DAG ENVELOPPEN IN ABONNEMENT! 
Theo Peters verzorgt uw I e Dagenveloppen in abon
nement. Extra voordelig tegen uitgifteprijs, vastgesteld 

door de NVPH. Zo mist u géén envelop meer! 

B E S T E L B O N zenden aan: 
T. Peters, Nieuwezijds Voorburgwal 252, 
1012 RA Amsterdam 
□ Ik neem de Ie Dag envelop in abonnement. 

Stuurt u mij elke envelop x. 
Stuurt u mij de volgende complete jaargangen FDC's 

ƒ 2350,-
ƒ 425,-
ƒ 475,-
ƒ 225,-
ƒ 245,-

...X 1950 a 

...X 1951a 

...X 1952 a 
..X 1953 a 
...X 1954 a 
...X 1955 a 
...x 1956 a 
...X 1957 a 
...X 1958 a 
...X 1959a 
...X 1960 a 
...X 1961 a 
...x1962ä 
...x1963ä 
..Xl964ä 
...X 1965 a 
...x1966a 
...X1967 a 
...x1968è 
..X1969 a 
...X1970 a 
... X1971 è 
...X1972 a 
...X 1973 a 
...X1974 a 
...X1975 a 

Naam 
Adres 
Postcode. 
Plaats 

ƒ 160 , - =ƒ 
ƒ 165, - =ƒ 
ƒ 9 9 , - =ƒ 
ƒ 4 5 , - =ƒ 
ƒ 52,50 =ƒ 
ƒ 215 , - =ƒ 
ƒ 120, - =ƒ 
ƒ 145,- =ƒ 
ƒ 145, - =ƒ 
ƒ 4 5 , - =ƒ 
ƒ 1 9 . - =ƒ 
ƒ 12,50 =ƒ 
ƒ 34,50 =ƒ 
ƒ 22,50 =ƒ 
ƒ 42,50 =ƒ 
ƒ 3 9 , - =ƒ 
ƒ 32,50 =ƒ 
ƒ 4 6 , - =ƒ 
ƒ 24,50 =ƒ 
ƒ 42,50 =ƒ 
ƒ 52,50 =ƒ 

. Xl976ä ƒ 

. .x1977ä ƒ 

.. .Xl978ä ƒ 

...x1979ä ƒ 

...x1980ä ƒ 

...X 1981 a ƒ 

...X 1982 a ƒ 

...X 1983 a ƒ 
. X 1984a ƒ 

X 1985 a ƒ 
. X 1986 a ƒ 

. Xl987ä ƒ 

.. .Xl988ä ƒ 

.. .Xl989ä ƒ 

...X 1990 a ƒ 

. .x1991a / 
..X 1992 a ƒ 

...X 1993 a ƒ 

...X1994 a ƒ 

...x1995ä ƒ 

...X1996 a ƒ 

...X1997 a ƒ 

SUBTOTAAL ~f 
Kosten {onder ƒ 200,—) 3,50 

Totaal te totalen ƒ 

47,50 =ƒ 
1 5 , - =ƒ 
1 5 , - =ƒ 
1 2 , - =ƒ 
1 3 , - =ƒ 
1 2 , - =ƒ 
13,50 =ƒ 
21,50 =ƒ 
29,50 =jf 
24,50 =ƒ 
2 6 , - =ƒ 
38,50 =ƒ 
3 5 , - =ƒ 
2 6 , - =ƒ 
3 3 , - =ƒ 
38,50 = / 
7 5 , - =ƒ 
8 5 , - =ƒ 

110, - =ƒ 
92,50 =ƒ 

110, - =ƒ 
9 9 , - =ƒ 

n Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 
dagen na ontvangst 

D Ik betaal vooruit d.m.v. bi jgevoegde cheques/contanten 
n Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN/AMRO rekening 408812443 overgemaakt J 



INHOUD MACHIN ZEGELS VOOR DAVOBLADEN 
GROOT BRITT>ANNIÊ POSTFRIS 

blad 
40 
41 

41a 

aantal 
30 
3 r ' 

3 
84 
gg 
93 
97 

102 
107 
118 '*^

123 ^ 
127 
131 
135 
Al 
A2 
A3 
A4 

f 1 
1 

m 
15 
7 
7 
1 
1 
7 

27 
15 
17 
14 

pnp. 
1T,95 
58,80 
91,50 
20,90 

V j 2 , 5 0 
t5.75 

21,35 
324Q 
13,9^ 
15,10 
4,50 
6,65 

17,30 
6,75 

197,55 
15,20 
7:6,45 

107,05 

■'^ V5 

'  E 2 / 
te. ^ 

"̂ <S3 ^

R3a, 
R4 

R5» , 
{16 
R7 

RIO 
RlOa 
Rï l 

Rlla 

24 
13 
18 

,14 

* 33 
12 

' 33 
. 21 
18 
15 
24 
24 
19 
12 
12 

116,15 
36,70 
30,35 
50,95 
84,95 
28,00 
19,90 
30,40 
20,35 
23,15 

6,20 
55,85 
71,30 
36,10 
88,95 
48,70 
47,80 

114,80 
29,40 
29,40 

WIJ leveren al deze zegels ook afzonderlijk Zie daarvoor onze 
aparte Davopnjslijst Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt 
Wijzigingen voorbehouden Verzendkosten onder / 2 5 0 , ~ extra 
Recent verschenen prijslijsten Groot Bnttannie (e), Kanaaleilanden 
(e), Australië (r), Nw, Zeeland (s)^P4Bific (t}en Zujdeiijk Afnka (v) 

Ontvangst na overboeking van ƒ2,50 per lijst op onze girorekening 

Bezoek onze stand (nr. 35) op de NVPH-show! 
Postzegelhandel 

Boomstamps 
Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
«038-4213838 fax 4226330 
Postbank 3931929 

STAMPCORNER BANEKE B.V. 
PO BOX 8902 1006 JC AMSTERDAM 
Tel 020-6X38397/Fax 020-6147088 

PRIJSLIJST VOOR KWALITEITS KILOWAREN 
BEVATTEN DE MEEST RECENTE ZEGELS 

WEST EUROPESE LANDEN GRFZEGELS 

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

Franknik met h w 
Holland 
Ierland 
Ierland Z/Kerst 
Kanaaleilanden mix 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Malta 
Spanje 
Zwitserland II 

lOOgr 
2 0 -
2 0 -
3 5 -
2 0 -
3 5 -
5 2 -
1 2 -

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

SCANDINAVISCHE LANDEN 

Denemarken 
Finland 
Finland boekjes zegels 
Noon«egen 
IJsland 
Zweden 
Scandinavien 

1 5 -
1 5 -
3 2 -
2 3 -
5 2 -
1 0 -
1 8 -

II = 50% grW5C% toeslag 
III = alleen toeslagzegels 

250 gr 
4 0 -
4 0 -
-_ 4 0 -

7 5 -
1 2 5 -
22 60 

9 0 -
2 5 -
5 5 -
- — 3 5 -
- — 6 0 -

4 0 -
6 0 -
6 0 -

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

1 3 0 -
22 50 
4 5 -

500 gr 
7 5 -
7 5 -
-_ 
- — 
— 
- — 4 0 -

1 6 0 -

— 
- — 
- — 7 0 -
- — 

1 1 0 -
7 5 -
- — 

1 1 0 -

5 5 -
5 5 -

1 6 0 -

- — 
— 
— 8 5 -

BUITEN EUROPA-UNDEN GRFZEGELS 

Australië 
Japan 
Nw Zeeland 
Taiwan 
Dier/Bloemen 
DAC/Oceanie 

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

Missiekilo's 
Amerika 
Australië 
Japan 
Hongarije 
Engeland 
Holland 
Frankrijk 
Ierland 
Noorwegen 
Finland 
Luxembourg 
Oostenrijk 
Scandinavien 
W Europa 
New Zeeland 
Wereldmixture 
Duitsland 

lOOgr 
1 7 -
2 5 -
2 7 -
3 5 -
2 5 -
2 5 -

250 gr 
4 0 -
6 0 -
6 0 -
8 5 -
6 0 -
- — 

Ikfl 
8 5 -
9 5 -

1 0 0 -
8 5 -
6 5 -

Ikfl 
4 0 -
7 0 -
4 0 -
4 0 -
3 0 -
2 5 -
5 5 -
5 5 -
6 0 -
4 5 -
5 0 -
5 0 -
5 0 -
6 0 -
6 5 -
6 5 -
4 5 -

500 gr 

— 
— — 1 6 0 -
— 
- — 

500 gr 

- — 
— - — 4 5 -

- — 
500 gr 

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

ƒ 4 7 5 , -

ƒ 7 5 0 , -

ƒ 5 0 0 , -

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

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

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

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

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

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

voor al uw filotelistische wensen 
inkoop-verkoop-abonnementen-mancolijstservice 

specialisatie NOR -Indonesie-O -Eur 
interessante prijsstelling 

J Perkstraat 39 • 3351 CP Papendrecht • Tel 078-6153386 

378 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1998 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST EUROPA prachtiqe mix met HWs 
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 scfiaars dus reserveren 50qri 

10 ENGELAND met nieuwen HWs 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
10B ENGELAND REGIONALS qrote variatie 
11 IERLAND zeer mooie sortermq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verscfiillende zeqels 
14 LUXEMBURG met HWs en qroot assortiment 
15 FRANKRIJK pracfitiq assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslaq veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslaq 
18A NEDERLAND TOESLAG qoede variatie 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HWs 
20 OOSTEÎ RIJK mooie sortermq met HWs 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HWs 
22 MALTA moeiliikverkrijgbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HWs 
24 NIEUW ZEELAND Pracfitio modern materiaal 
26 JAPAN werkeliikfantastiscti assortiment 
27 BOTSWANA practitige zegels 

100 GR 
f — 
f — 
f 1 5 -
ƒ 1 6 -
ƒ 1 8 -
f 1 4 -
f 1 2 0 -
f 6 5 -
f 7 5 -
f 1 0 -
f 3 0 -
f - , -
f 2 0 -
f 2 5 -
f 1 7 -
ƒ 3 5 -
f 5 0 -
f 1 5 -
f 1 2 -
f 1 0 -
f 1 8 -
f 2 0 -
f 3 6 -
f 9 5 -
f 1 6 -
f 1 6 -
f 25,-
f 3 5 -
ƒ 2 0 -

250 GR 
f 43,-
f 55,-
f 3 5 -
f 3 8 -
ƒ 4 0 -
f 3 0 -
f --
ƒ150-
f — 
f 2 2 -
ƒ 70,-
f 15,-
f 4 8 -
f 55,-
f 4 0 -
f — 
ƒ120-
ƒ 3 5 -
ƒ 2 8 -
ƒ 2 2 -
ƒ 4 0 -
ƒ 48,-
ƒ 8 5 -
ƒ — 
f 3 8 -
f 3 8 -
ƒ 5 5 -
ƒ 8 5 -
ƒ 4 8 -

1KG 
ƒ160,-
f — 
ƒ130-
ƒ150 -
f 1 6 0 -
f 1 2 0 -
ƒ - , -
ƒ585-
ƒ — 
ƒ 8 5 -
f 2 6 0 -
ƒ - , -
f 1 8 5 -
f -,-
ƒ155-
f — 
ƒ450,-
ƒ135-
ƒ110 -
ƒ 8 5 -
ƒ — 
ƒ185,-
ƒ325-
ƒ — 
ƒ150-
ƒ150-
ƒ210,-
f — 
ƒ — 

MISSIEWAAR (groot-en kleinformaat) 500 GR 1 KG 5 KG 
Ml DENEMARKEN met hoger Kr waarden ƒ 4 0 - ƒ 7 5 - ƒ325-
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HWs ƒ 4 0 - ƒ 7 5 - f325,-
M3 ENGELAND met buitenland en HWs ƒ 2 0 - ƒ 3 5 - ƒ135-
M4 IERLAND pracfitig assortiment ƒ 4 0 - ƒ 7 5 - ƒ325-
M5 DUITSLAND recfitstreeks van de missie ƒ 2 5 - ƒ 5 0 - ƒ235-
M6 USA onuitqezocfitopcoilnummers f 2 0 - ƒ 3 5 - ƒ155-
M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat ƒ 4 0 - ƒ 7 5 - ƒ325-
M8 NEDERLAND met toeslaq ƒ 2 0 - ƒ 4 0 - ƒ175-
M9 WERELD enormeverscfieidenheid f 3 5 - ƒ - - ƒ - -

Nu ook bere ikbaar per E-MAIL: j . h a a r l e m n l @ p i . n e t 

NADERE INFO? 
BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 
Levenng 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 met 
voor aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

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

mailto:j.haarlemnl@pi.net


^5e jaargang 
eptenilier1998 nummer 865 

let maandblad Philatelie waarin opgenomen 
1e Philatelist is een uitgave van de 
nathankelijke Stichting Nederlandsch Maand 
lad voor Philatelie te Den Haag 

1 dit maandblad zijn - buiten verantwoordelijk 
eid van de redactie - de officiële mededelingen 
an de Nededandse Bond van Filatelisten 
erenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het midden van 
e maand uitgezonderd in juli 

l oo ld redacteur 
ad Knikman AIJP 
Iipper2 1276 BP Huizen 
elefoon 035 52 54 391 
elefax 035 52 40 926 
mail philatelte@tip nl 

/ebsite http //www tip nl/users/phiiatelie 

dvertentieverkoop 
rou»/er Media bv 
ostbus 345 
74QAHBaam 
anine de Troye 
elefoon 035 54 82 341 
elefax 035 54 82 344 

ibonnementenadmin is t ra l ie 
n k fachten over de bezorging 
rouvtfer Media bv 
levr R van Bolderen 
ostbus 30225 6803 AE Arnhem 
Biefoon 026 3231123 

dreswijzigingen 
dreswiizigingen moeten worden opgegeven 
in de secretaris van de vereniging of 
deling waarvan de ontvanger lid is 
Heen individuele abonnees (zi| die het blad 
ichtstreeks aan de Stichting betalen) 
enden een adreswijziging aan de administratie 
idres zie boven) 

bonnementen 
' zi|n twee wyzen van abonneren 
een collectief abonnement wor aangesloten 

jrenigingen het abonnement voor leden is in 
3 contnbutie inbegrepen 
een individueel abonnement Het 

jonnementsgeld moet bi| vooruitbetaling wor 
30 overgemaakt tarieven voor 1998 
binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 

', Stichhng Nederlandsch Maandblad voor 
iilatelie te Dordrecht 
voor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
! van de penningmeester van het maandblad 
iilatelie te Brussel 
in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
izelfde rekening als vermeld onder 2a 
s het abonnement op 1 april of 1 |uli ingaat 
oet een evenredig bedrag tot het eind van het 
ar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
r 2i|n slechts mogelijk n combinatie met een 

lonnement op de daaropvolgende jaargang 

pzegging abonnement 
n individueel abonnement kan per 31 

ïcember worden beëindigd door een 
ihriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
)vemberbi\ de administratie moet zijn 

gsse nummers 
)sse nummers van de lopende jaargang kun 
in worden besteld door overmaking van f 5 00 
ir nummer (inclusief porto) op 
istgiro 5005485 te Dordrecht onder 
rmelding van de gewenste nummers 

ss tuu r 
'orzitter 
'Cretans 

mningmeester 

ir G A H van Driel 
drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
H P G van der Lienden 

evooizitter 
rA van der Filer AIJP 

i p y n g h t 
1998 Maandblad Philatelie 

ibge 
500 exemplaren 

ISSN numnwr 
0166 3437 

Ivan de internationale uitgevers 
reniging van postzegelcatalogi en 
«tzegelbidschntlen ASCAT 

INHOUD Philateie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nederland/Stempels/Postlcantoor 

Lezerspost 

Nederiandse stempels 

Prioriteit voor Priority 

Automaatstroken 

Luchtpostnieu^s 

Wrede sporten, zoetige zegels 

Verenigingsadressen 

Nieuwe postzegelboekjes 

Wij lazen voor u 

Postwaordestukken 

Over vuurstengels en lurkstelen 

Zeestraat 82, 's-Gravenhage 

Filatelistische evenementen 

Bondspagina's 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Duitse machinestempels 

Kleine annonces 

580/581 

582/583/584 

586/587 

587 

588/589/590 

592/593/594 

594 

596/597 

598/599/600 

601/602/603 

604/605 

610/611 

612/613/614/615 

616/617 

618/619 

620/621 

626/627/630/631/634/635 

638/639/640/641 

638/639/640/641 

646 

PriorMeil 588 

» 

We zien ze steeds vaker op poststukken uit 
en naar het buitenland de Pnon/v-stickers 
Frans Hermse uit Sittard gaat in dit nummer 
in op de vraag of zulke stukken inderdaad 
'prioriteit' kn|gen 

Knokken! 596 

'Edel' worden ze genoemd, de Oosterse 
vechtsporten fnomas Leeflang vraagt 

zich in deze editie af of the noble art of 
defence nu wel zo nobel is 'Wrede 

sporten, zoetige zegels' is zi|n conclusie 

niemals 638 
Volop thema's op de machinestempels 

die bi| onze Oosterburen in gebruik zi|n 
Dat IS dus een kolf|e naar de hond van 
onze thematische medewerker, Drewes 
Veenstra in Buitenpost Hi| neemt een 

aantal stempels onder de loep, zodat u 
inspiratie kunt opdoen voor een 
uitgebreidere speurtocht naar dit 

interessante materiaal 

BUDE VOORPAGINA: 

De vro l i |ke varensgast o p onze o m s l a g verbee ld t het g e z e g d e 'een 
tevreden roker is geen onruststoker ' O v e r roken g a a t het ook in 
het ar t ikel d a t Paul van der G r i | p uit N i | m e g e n v o o r 'Phi late l ie ' 
schreef en dot de titel draagt Over vuurstengels en lurkstelen 
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U I T DE lAIERELD VAiy DE FILATELIE 
IN MEMORIAM 
W I M DEKKER 

Op zaterdagmorgen 8 
augustus overleed Wim 
Defclter(1921),oud-ru-

5- briekredacteur Luchfposf-
nieuws van dit blad. 
Hoewel Wim al geruime 

." tijd ziek was, kwam het 
™ bericht van zijn overlij-

den toch erg onver
wacht. EincTvorig jaar, 
tijdens de Dag van de 
Aerofilatelie in Rotter
dam, was hij nog pre
sent. Het was goed om te 
zien dat hij zich - on
danks zijn ziekte - toch 
nog betrokken voelde bij 
die tak van onze hobby 
waaraan hij zijn hart de
finitief had verpand: de 
luchtpostfilatelie. 
Als Wim niet ziek was 
geworden zou hij vorig 
jaar zijn zilveren jubi
leum bij het Maandblad 
Philatelie hebben kunnen 

vieren. Wim Dekker 
werd in het november
nummer 1972 als mede
werker van Philatelie 
geïntroduceerd. Als lei
der van de nieuwtjes-
dienst van de Neder-
landsche Vereeniging 
van Aero-Phi latelisten De 
Vliegende IHollancler en 
als redacteur van de 
nieuwtjesrubriek in het 
blad van die vereniging 
beschikte hij over de per
fecte kwalificaties om de 
toenmalige rubriekre
dacteur Luchtpostnieuws 
van Philatelie, de heer R. 
Tocila, op te volgen. In 
de vele jaren die volgden 
was Wim een trouw en 
punctueel leverancier 
van luchtpostkopij. Hij 
voelde zich bijzonder 
betrokken bij zijn ru
briek, zozeer zelfs dat hij 
het maar moeilijk kon 
verkroppen als er eens 
geen nieuws van het 
luchtpostfront te melden 

W i m Dekker ontving in de afgelopen vijfentwintig j aa r diverse malen 
eretekens. Hier ovemandigt de erevoorzitter van 'Pfiilatelie', mr A. 
van der Flier (recfits), aan Wim een aandenken ter qelegenneid van 
zi^n twintigiarig medewerkerschap, de foto werd in 1992 gemaakt 
" i m Dekker was verder drager van de Bondsspeld in goud vl' 

viel. Gelukkig deed die 
omstandigheid zich in de 
vierentwintig jaar dat hij 
voor Philatelie actief was 
maar heel weinig voor. 
Bovendien wist hij dat in
cidentele gemis aan ko
pij te compenseren door 
waar dat mogelijk was -
en dat was niet zelden -
/osf m/nufe-nieuws heet 
van de naald aan de re
dactie door te bellen. 
Wim was een man van 
uitgesproken meningen. 
Hij maakte van zijn nart 
geen moordkuil en je 
wist dus precies waar je 
met hem aan toe was. 
Het deed hem pijn dat er 
filatelisten zijn die het 
verzamelen van eerste-
vluchtenveloppen niet zo 
serieus nemen. Wim stel
de zich - terecht - op het 
standpunt dat het bij het 
verzamelen van postze
gels en poststukken in de 
eerste plaats om het ver-
zamelplezier gaat, en 
pas in tweede instantie 
om zaken als zeldzaam
heid, wetenschap of kost-
baarheid. 

De afgelopen twee jaar 
was Wim Dekker door 
zijn ziekte niet meer in 
staat de rubriek Luchf-

C ostnieuws voor ons 
lad te verzorgen. Ge

lukkig bleek ziin zoon 
Hans een (zoals de Ame
rikanen dat zo mooi zeg
gen) chip of the old rock 
te zijn: hij nam de taak 
van zijn vader moeite
loos over. 
Wim Dekker zal in onze 
herinnering voortleven 
als een markante man, 
als een gedreven filatelist 
en als een medewerker 
waarop je kon bouwen. 
We zullen Wim niet ver
geten . AAD KNIKMAN 

HOOFDREDAaEUR PHILATELIE 

VERVALSINGEN BIJ 
POSTILJONEN 

De herfstveiling van het 
Zweedse veilinghuis Pos-
filjonen staat in het teken 
te van de vervalsing. 
Niet alleen wordt de fal-
sificatenverzameling van 
wijlen dr Werner Bohne 
(oud-voorzitter van de 
FlP-commissie voor de 
bestrijding van vervalsin
gen) geveild, maar ook 
zal de naar aangeno
men wordt grootste col
lectie spionage- en pro-
pagandavervalsingen 

onder de hamer komen. 
Postiljonen veilt op 25 en 
26 september in Malmö. 

Inlichtingen: P.O. Box 
4118, S-20312 Malmö 
(Zweden). 

"WEREIN VOUC RETTEN WUL 
KANN NUR HEROISCH DENKEN 

CONGRESGEBOUW, 26 EN 27 SEPTEMBER: 
MINERALEN, FOSSIELEN EN POSTZEGELS 

Op zaterdag 26 en zon
dag 27 september wordt 
in fiet Nederlands Con
gresgebouw een bijzon
dere expositie gehouden. 
Tijdens de tweedaagse 
mineralen- en fossielen-
beurs, een evenement 
dat elk voor- en najaar 
duizenden bezoekers 
trekt, wordt een tentoon
stelling ingericht met als 
thema Mineralen en fos
sielen op postzegels. 
In de voorhal van de Jan 
Steenzaal van het Con
gresgebouw worden vi
trines ingericht waarin 
niet alleen postzegels (in
gedeeld naar mineralo
gische klasse) te zien zul
len zijn, maar ook de 
overeenkomstige minera
len en fossielen. Verder 
worden thematische col
lecties tentoongesteld die 
betrekking hebben op 
mineralen, fossielen en 

geologische onderwer
pen. 
De mineralen- en fossie-
lenbeurs is op beide da
gen open van 10 tot 17 
uur. De entreeprijs is 
f 5.- voor volwassenen; 
jongeren tot en met 16 
jaar en 65-plussers beta
len een rijksdaalder. 
Meer informatie: 070-
3275906. 

Namibia 

Mineralen en fossielen: zowel 
op zeqels als 'in het echf te zier 
in het Congresgebouw. 

HOWELL HOLDING 
NU BIJ PHILAPOST 

Philapost in Berkel en Ro
denrijs is op het over
namepad. Onlangs werd 
Howell Holding overge
nomen, een onderne

ming waarvan Frankpos' 
bv en Embe Stamps bv 
deel uitmaken. 
Klanten van Philapost 
ontvingen begin augus
tus een mailing waarin 
van de overname van 
Howel Holding gewag 
werd gemaakt. 

UNIEK BLOKJE VERLOOT ONDER 
BEZOEKERS VAN DE CINDERELLABEURS 

Op zondag 20 septem
ber, de tv/eede en laatste 
dag van De Cinderella-
beurs 1998, wordt onder 
de bezoekers een uniek 
blokje verloot. Het gaat 
om een gegomd, onge-
tand proefblok van drie 
lypotheekzegels in de 
uiteindelijk gekozen) 
deur blauw. De onderste 
zegel is voorzien van een 

zwarte waarde-opdruk 
{Vijftig cent/ 50 cent). 
De Cinderellabeurs is ge 
wijd aan de randgebie
den van de filatelie. In 
het Belasting & Douane 
Museum in Rotterdam 
draait het om zegels die 
niet door de posterijen 
zijn of worden uitgege
ven, maar die toch inte
ressant genoeg zijn om 
te worden verzameld, 
zoals treinbriefzegels, 
scheepspostzegels, sluit-
zegels, kerstzegels, stad 
postzegels, telegraafze-
gels, hotelpost. proeven, 
vervalsingen, fantasieuit 
giften, stakingspost en 
allerhande postale etiket 
ten. 
De beurs is van 10 tot 1', 
uur geopend. Het Belas
ting & Douane Museum 
vindt u aan de Parklaan 
14/16 (vlak bij de Euro 
mast). 



SPAANSE DUIVENPOST IS OOK IN HET 
:OMPUTERTIJDPERK NOG STEEDS ACTIEF 

Dp de internationale ten
oonstelling van filatelisti
;che literatuur Lorca 98 
n de Spaanse stad Gra
lada werd door het 
>paanse leger een dui
'enpost ingezet. 
)e duiven behoren tot 
iet 'Bataljon van trans
nissie van speciale dien
ten, sectie postduiven
eelt'. Op 2 juni kon een 
pigeongram (duivenpost
)lad) worden geschreven 
n met de duivenpost 
vorden meegegeven. De 
pigeongrammen werden 
ia aankomst op een cer
ificaat geplakt dat aan 
Ie afzendier werd ge
;onden, voorzien van 
landtekeningen en het 
jotaljonstempel. Het ba
aljonstempel werd ook 
>p het pigeongram zelf 
jeplaatst. 
Het certificaat vermeldde 
inder andere: 'Het bij
lesloten postduivenbe
icht is gevlogen door de 
luif met het ringetje 
' 21 /96 op het traject 
an het Palacio de Expo
iciones y Congresos te 
5ranada naar de militai
e duiventil van Sevilla'. 
Aet dank aan mevrouw 
A.S. Flores Escalona 
oor het vertaalwerk. 

RENÉ HILLESUM, GOUDA 

De van het bafaljonstempel voorziene pigeongrammen worden zorg
vuldig gevouwen om ze in het kokertje te kunnen stoppen. Een colle
ga houd de certificaten  die in Granada werden voorzien van een 
Garcia torcopostzegel met eerstedagstempel in zijn hond om deze 
met de 'gewone' post naar Madrid te Kunnen zenden. 

Van de kooi in Granada op 
weg naar de militaire duiventil 
in Sevilla. 

Elke duif kreeg een aantal ko
kertjes om zijn poten met daarin 
de pigeongrammen. 

NYPHCATALOGUS: (NOG) MEER OVER 
POSTZEGELVELLETJES EN BOEKJES 

Ongeveer tegelijk met dit 
nummer van 'Philatelie' 
verschijnt de nieuwe edi
tie van de Speciale Cata
logus van de Nederland
sche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren . 
De editie van 1999  de 
achtenvijftigste alweer 
bestrijkt net als zijn voor
gangers alle zegels van 
Nederland en de (voor
malige) Overzeese Rijks
delen. Nieuw is het 
aparte katern voor velle
tjes. In dit deel van de 
catalogus worden velle
tjes vermeld die tot maxi
maal 20 zegels bevatten. 
De redactie van de cata
logus probeert verder 
een duidelijke richtlijn te 
geven inzake de kwestie 
'wat is een blok en wat is 
een velletje?'. 
Ook nieuw is de wijze 
waarop de postzegel
boekjes worden beschre
ven. Er wordt nog inten
siever gebruik gemaakt 
van de gegevens die tot 
dusver uitsluitend in de 
catalogus Walter de 
Rooij te vinden waren. 
Die laatste publicatie, de 
De Rooij Katalogus Posf
zegelboekjes en Auto
maatboekjes Nederland, 
houdt daarmee op te be
staan. In de NVPHcata

NVPHcatalogus 1999: ...verder 
uitgebreid... 

loqus wordt behalve het 
gebruikelijke boekjesge
deelte (met hoofdnum
mers volgens De Rooij en 
gegevens over telblokjes) 
ook een twintig pagina's 
tellend katern opgeno
men waarin alle bijzon
derheden worden ver
meld: variëteiten, regis
terstrepen, snijlijnen en 
dergelijke. Dit gedeelte 
bevat enkele tientallen 
afbeeldingen van bijzon
dere boekjes. 
De Speciale Catalogus 
799?vandeNVPI4kost 
f 29.50 en is vanaf de 
tweede dinsdag van sep
tember bij de erkende 
postzegelvakhandel ver
krijgbaar. 

OFTWARE GENERATION MAAKT CD/ROM 
/OOR DEENSE UITGEVER AFA 

oftware Generation uit 
Jphen aan den Rijn, 
laker van Collecta
'OAIsoftware, heeft een 
ontract afgesloten met 
et Deense AFA, uitgever 
an postzegelcatalogi in 
e Deense taal. 
let contract voorziet in 
e productie van een 
!D/ROMcatalogus van 
•enemarken, Faeröer en 
Groenland, die in no
ember 1998 op de 

markt moet komen. 
De CD/ROM wordt in 
het Deens uitgegeven, 
maar een groot deel van 
de inhoud kan ook in het 
Engels en Nederlands 
worden weergegeven. 
Het programma dat voor 
de Deense CD/ROM ge
bruikt wordt is in grote 
lijnen gelijk aan dat van 
de ColiectaRom Neder
land en Overzee. Soft
ware Generation zal de 

nieuwe Deense 
CD/ROM internationaal 
distribueren. 
Toekomstige CD/ROMs 
van het Alphense bedrijf 
zullen ook in het Deens 
geraadpleegd kunnen 
worden. Uiteindelijk zal 
elke nieuwe CD/ROM 
standaard in ongeveer 
tien verschillende talen 
kunnen worden opge
start. 
De prijs van de Collect
aROM Denemarken, 
Faeröer en Groenland 
zal tussen de 70 en 90 
gulden komen te liggen. 

DEL COLLEGIES BUNSCHOTEN NEEMT 
EN DRAAK VLAARDINGEN OVER 

del Collecties in Bun
hoten heeft de bedrijfs

ctiviteiten van Den 
raak Collecties in 
hardingen overgeno
len. De firma gaat voor
lan als Edel Collecties 
en Draak door het le
an. 
en Draak is vooral be
3nd om zijn 'natuurcol
cties': het WWF Con

servation Stamp 
Program, dat in Neder
land en België wordt uit
gebracht onder de titel 
Het grote WWFalbum 
'Bedreigde dieren'. Edel 
Collecties houdt zich be
zig met filatelistisch ge
richte albums, gewijd 
aan onderwerpen of the
ma's zoals de Tweede 
Wereldoorlog en lan

denverzamelingen. 
De activiteiten van het 
nieuwe bedrijf worden 
geconcentreerd in Bun
schoten. Het vestigings
adres van Den Draak 
Collecties in Vlaardingen 
wordt opgeheven. Daar
mee gaat werkgelegen
heid verloren. 
De directeur van Den 
Draak Collecties, Mari 
den Draak, blijft nog eni
ge tijd als adviseur aan 
Edel Collecties Den 
Draak verbonden. 

TANDINGVARIETEIT BUGS  'WHAFS UP 
DOC?'  BUNNY SCHIET OMHOOG 

In de rolprenten waarin 
hij de hoofdrol vervult 
weet tekenfilmkonijn 
Bugs Bunny de boel altijd 
goed op stelten te zetten. 
En nu is het op wortelen 
verzotte knaagdier er in 
geslaagd ook net nodige 
rumoer in de wereld van 
de filatelie te veroorza
ken. 
Vorig jaar verscheen een 
velletje met tien zelfkle
vende Bugs Bunnyze
gels: negen in een blokje 
van drie bij drie, en één 
apart zegeltje dat tegen 
de achtergrond van een 
vergroot zegelbeeld was 
geplaatst. Om dat laatste 
zegeltje gaat het nu: dat 
komt zowel 'geperfo
reerd' (in feite gaat het 
om een qegolfde stans
vorm) als ongetond voor. 
De ongetande variëteit 
schijnt vrij schaars te 
zijn: men schat het aan
tal exemplaren op rond 
de honderdduizend. 
Zodra het bestaan van 
de ongetande Bugs Bun

Het brutale konijn Bugs Bunny "~ 
zorgde in de Verenigde Staten ■" 
voor een ware postzegeljacht ^ 

X 

ny algemeen bekend 'Z 
werd ontstond er een run ï^ 
op deze zegel, met het ~ 
voorspelbare gevolg: zo ^ 
wel de vraag als de ca 2 
talogusprijs schoot om ï 
hoog. De gerenommeer °" 
de Michelcatalogus stel COH 
de de prijs bij van 1.50 vO I 
naar 250 Mark, een prijs 
waarvoor de zegel overi
gens ook nog niet eens 
gekocht kan worden. 
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I YERRASSINGSZEGELS P n POST BLIJKEN 
i 'DOEHETZELF-ZEGELS'TEZIJN 

Op 1 september versche
nen de zogenoemde 
Verrassingzegels' in een 
blokje van 10 zegels van 
80 cent Het 'verrassen
de' aan deze zegels is 
enerzijds dat het uitein
delijke uiterlijk van elke 
zegel niet vastligt, ander
zijds dat het gaat om een 
blokje dat tweezijdig is 
gedrukt (vijf zegels en 
tien stickers aan elke 
kant, zie pagina 000). 
Er zijn binnen elk blokje 
vijf verschillende zegef-
kaders (en dat dus aan 
beide zijden) in een 
staand formaat, met een 
kloksgewijs verspringen
de land- en waarde-aan
duiding en een dito ver
anderende kleur van de 
kaderbalken. De recht
hoekige binnenkant van 
de zegels is leeg; die kan 
naar keuze worden ge
vuld met één van de 
tweemaal tien verschil
lende stickers rechts van 
de tien zegelkaders (vijf 
aan de voorzijde, vijf 
aan de achterzijde) zit
ten Rondom het lege 
veld, op de kaders met 
het randinschrift, is een 
rechthoekig fosfor-kader 
aangebracht. De stickers 
- tien met een horizon
taal en eenzelfde aantal 
met een verticaal motief -

582 

kunnen zodanig met de 
zegelkaders worden ge
combineerd dat de 
landsnaam of waarde
aanduiding leesbaar 
blijft, maar dat hóeft na
tuurlijk niet. 
In aanvulling op de tabel 
met de belangrijkste 
druktechnische gegevens 
kan nog het volgende 
worden vermeld. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en recnterrand 
tussen de blokken zien 
we snijlijnen. In de vier 
hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen Op de boven-
en onderrand, halverwe
ge de blokken, zien we 
verticale lijntjes, terwijl 
op de zijranden halver
wege paskruizen eri cir
kels te vinden zijn Er 
staat één Brunner-balk 
bovenaan 
Op de uiterste linker- en 
rechtervelranden valt een 
verticaal gaaspatroon 
waar te nemen, dat in 
dezelfde drukgang is ge
maakt als het fosforka-
der. 
Onder elke kolom blok
ken lezen we de tekst 
77022 PTT NEDERLAND 
"Verrassingzegels 98" 
V Z. Deze tekst is in alle 
vier de kleuren gedrukt, 
ze wordt gevolgd door 

de woorden 'cyaan', 
'magenta', yellow' en 
'black' (in de correspon
derende kleur) Bij de 
eerste kolom staat overi
gens alleen de zwarte 
D. Bij de kolommen 2 

en 3 is hetzelfde waar
neembaar, maar dan 
zonder '7702' . De ko
lommen 4, 5 en 6 zijn 
weer wel voorzien van 
het tekstelement '02 ' , 
maar daar is de 'b ' weer 
verdwenen In de rech-
teronderhoek staat het 
woord 'black' volledig. 
Krabbels zijn te zien ver 
rechts van blok 18 (Rob), 
alsmede een horizontale 
lijn ver links naast blok 
nummer T3. 
Op de bovenrand van de 
blokken is de titel lOx 
creatief mef zegels ge
plaatst, met de tekst plak 
een sticker van ie keuze 
in hef witte vela op de 
postzeqel. 
Op de blokken treffen we 
geen aanduidingen aan 
die verwijzen naar de 
aanvang van de ver
koop, het artikelnummer 
of de offset-plaatnum-
mers. 
De 'kaderzegels' zijn 
voorzien van een gestan
ste 'pseudo-tanding', de 
stickertjes hebben een 
rechte slit-vorm 
De gom tussen het zegel
papier en de zelfkleven
de laag is door Harrison 
aangebracht (zie tabel). 

CORRECTIE TABEL 'BLOKJES VAN VIJF, 
TIEN OF TWINTIG IN HANGZAKJES' 

In het juli/augustusnum
mer van 'Philatelie' werd 
op pagina 497 een over

zicht gegeven van blok
jes van vijf, tien of twintig 
zegels in blokjes die te 

koop waren of zijn in het 
zogenoemde hang-sell 
formaat (hangzakjes) 
Na het doorvoeren van 
een correctie ziet de ta
bel er als volgt uit (zie 
hiernaast). 

Overzictit blokken Nederland 

Datum Omschrijving 
02 02 1993 Wenspostzegels 
14 09 1993 Briefpostzegels 
02 01 1995 10 voor Europa 
22 05 1995 Sterrenbeeld 
01 04 1996 Verhuispostzegels 
31 05 1996 10 voor uw vakantie 
31 05 1996 Ten stamps for your friends 
03 09 1996 20 jaar Sesam-straat 'kaart' 
03 09 1996 20 jaar Sesam-straat 'brief' 

20 jaar Sesam-straat 'post' 
02 01 1997 20 voor uw verhuizing 
21 01 1997 10 om te krassen 
18 03 1997 10 voor je post van Suske en Wiske 
06 05 1997 10 voor een verjaardag 
06 05 1997 10 voor een kaart 
01 07 1997 10 vakantie groeten 
02 09 1997 10 van 80 'Jongerentrends' 
07 10 1997 10 voor de baby 
02 01 1998 Pnorityzegels inclusief stickers 
02 01 1998 Pnorityzegels inclusief stickers 
17 03 1998 10 voor het huwelijk 
19 05 1998 10 om te scoren 'FC Knudde' 
09 06 1998 10 groeten uit nederland 

Zegels 
10x70c 
10x80c 
10x100c 
10x70c 
20x70c 
10x70c 
10x100c 
10x70c 
10x80c 
10x80c 
20x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
5x100c 
5x160c 
10x80c 
10x80c 
lOxlg 

Hangzak 
-
X 

-
. 
-
-
-
. 
-
X 

-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Artiitelnummer 

geen 

965442 

geen 
975419 
975420 
975421* 
975422 
975423 
975424 
985412 
985413 
geen 
985442 
geen 

* met alleen de fosforbalk 

Verrassingszegels 01-09-1998 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktectiniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Bloicjes van 10x80c. 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
B(oven) 

1 zwart R120/45° 
2 magenta R120/15° 
3 geel R120/60° 
4 cyaanblauw R120/75° 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes perdrukvel 
Indeling blokje 

Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Papier en gom: 
Papierfabnkant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat blokje/zegel 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor /ver 
Tanding velranden 

Accordering: 
Modelvel/aki<oord 
Intern PTT-ordernr 

18 (3 rijen van 6 staande blokken) 
zowel aan voor- als achterzijde 
5 zegels+10 Wisselelementen 
met aangebracht 
met vermeld 
met vermeld 
met aangebracht 

Hamson/De La Rue Security Pnnt 
met-fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend)/lllq'' 
-45/45 
ja/ja (witmaker in de coating) 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

108 O x150 O mm/36 O x25 O mm 
slitvorm (pseudo-tanding) 
24/16 
0/0/0/0 

ongeperforeerd / 26 06 1998 
onbekend 

) 1998 Philatelie/R O Bakhuizen van den Bnnk 

FLORA EN FAUNA 1998: LIEVE POESJES, 
DRENTSCHE PATRIJSHOND EN KONIJNEN 

In het kader van de jaar
lijkse emissie op het the
ma 'Flora en fauna' wer
den op 22 september 
drie zegels uitgegeven 
met afbeeldingen van 
huisdieren twee zegels 
van 80 cent (konijnen, 
Drentsche Patrijshond) in 
loketvellen en één zegel -
ook van 80 cent - in 
blokken van tien (poes
jes) 
Afgezien van de techni
sche bijzonderheden die 
u in de tabel op de vol
gende pagina kunt vin
den, zijn nog de volgen

de gegevens van belang 

Velzegels 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (= rechter
vel) en onder de zegels 
91 en 100 van heton-
dervel (= linkervel). Ver 
boven zegel 8 van het 
rechtervel staan enige 
krabbels in het zwart [Rl 
bij de konijnen en TvG 
bij de patrijshond). Een 
verticale zwarte streep 
vinden we ver onder ze
gel 98 van het linkervel 
Op de linkervelrand 

T I E N VÓÓR «JE BESTB 
V R I E N D E N 



itaat één Brunnerbalk; 
deze balk is op de loket
bellen niet meer te zien. 
.inks van de Brunner
jolk, halverwege, met de 
aasis naar rechts, zien 
ve de woorden Cyan, 
Vlogenta, Zwart en Geel 
in de desbetreffende 
deuren). Op de rechter
'elrand, halverwege het 
Jrukvel, zijnvage restan
en van de druk waar
leembaar (zegelbeel
Jen, bonnummers?). 

Hokken 
n aanvulling op de ge
jevens in de taoe! rechts
)nder zijn er nog de vol
jende bijzonderheden. 
Jp de linker, boven. 
)nder en rechterrond 
laan tussen de blokken 
nijlijnen. In de vier hoe
den zijn dat twee haaks 
jp elkaar staande snijlij
len. Op de boven en 
)nderrand, halverwege 
Je blokken, zien we ver
icole lijntjes en op de 
:ijranden staan halver
vege paskruizen en cir
:els. 
:r is één Brunnerbalk 
>ovenaan geplaatst. Bo
en deze Brunnerbalk 
halverwege) staan de 
/oorden Cyan, Magen
a, Zwarten Geel in de 
lesbetreffende kleuren, 
[robbels zien we ver 
echts van blok 10 
TvG) en een horizontale 
jn is ver links naast blok 
I te vinden. 

Onder elke kolom lezen 
we de tekst 7 7 0 / 8 PTT 
NEDERIAND "Plant en 
dier" in alle vier de kleu
ren, gevolgd door de 
woorden/tekstelementen 
cyaan, magent en k in 
de desbetreffende kleu
ren. De k staat voor key 
ofwel black (zwart). 

De titel van de blokken in 
de bovenrand luidt Tien 
voor je beste vrienden. 
Op het drukvel is de bo
venste rij van vijf blokken 
steeds voorzien van 
drukvormnummers die 
worden voorafgegaan 
door een L; bij de onder
ste rij is dat steeds een R. 

Flora en Fauna (blokje) 01091998 

I ' d f 
• ••••#Vw••••••y•••••• I 

Bijzonderheden Blokjes van 10x80c. 
(poesjes) 

Drult van de zegels: 
Drukker/druktechniek JESP/offset 
Drukpers Roland Favorit 363 
Drukrichting B(oven) 

Kleuren: 
Kleuren, raster 1. zwart R120/45° 

2. magenta R120/15° 
3. geel R120/60° 
4. cyaanblauw R120/75° 

Velrandbljzonderiteden: 
Blokjes per drukvel 
Indeling blokje 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Papier en gom: 
Paplerfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

10 (2 rijen van 5 blokken) 
2x5 zegels 
n.v.t. 
'981461'/naastzegel8 
'22 september'/naast zegel 10 
'L1111' en 'R1111 '/naast zegel 3 

Harrison & Sonss, HS1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<> (liggend)/lllq 
45/45 
ja/ja (witmaker in de coating) 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

Perforatie: 
Formaat blokje/zegel 108.0 x 150.0 mm/36.0 x 25.0 mm 
Perforatie/perforatiemaat kam/13V4: ^2Vi 
Tanden hor ./ver. 
Tanding velranden 

Accordering: 
Modelvel/akkoord 
Intern PTTordernr. 

24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd / 30 07 1998 
onbekend 

) 1998 Philatelie/R.C. Baktiuizen van den Bnnk 
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Flora & Fauna (huisdieren) 07071998 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Veirandbijzondertjeden: 
Loketvellen per drukvel 
Indeling loketvel 
Telcijfers 
Artikelnummer/onder 
Verkoopdatum/onder 
Drukvormnummers/onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
brmaat losse zegel 
'erf oratie/perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Panding velranden 

iccordering: 
\/lodelvel/akkoord 
ntern PTTordernr. 

Velzegel 80c. 
(Iconijn) 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1. zwart R120/45° 
2. magenta R120/15° 
3. geel R120/60° 
4. cyaanblauw R120/75° 

10x10 zegels 
zwart, 110 links, 101 rechts 
'981411'/9192 
'22 september 1998'/9495 
'LVR1111"L/R1111'/100 

Velzegel 80c. 
(tiond) 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1. zwart R120/45° 
2. magenta R120/15° 
3. geel R120/60° 
4. cyaanblauw R120/75° 

10 X 10 zegels 
zwart, 110 links, 101 rechts 
'981412'/9192 
'22 september 1998'/9495 
'UR1111"I/R1111'/100 

Harrison & Sons, HS1630/7% Harrison & Sons, HS1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
I (staand)/lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

36.00 X 25.00 mm 
kam/13V4: 12% 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd / 03 08 1998 
onbekend 

fosforescent offsetpapier 
I (staand)/lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harrison/De la Rue) 

36.00 X 25.00 mm 
kam/13V4:123/4 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd / 31 07 1998 
onbekend 

3 1998 Ptiilatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 
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Eerstedagstempels 

T "E Tl S T E 
• * . ■ * : • . T A G 

• i _ L  V A N 
T J l T C T T T  ï 
T) T TM  H A A G 
1  9  1 9 9 8 

^J^XII 
1 september 
Den Haag. Hierboven to
nen we u de stempels die 
gebruikt werden om de 
eerstedagenveloppen 
van twee emissies te ont
waarden: 'Honderd jaar 
inhuldiging koningin 
Wilhelmina/ Eeuwfeest 

Gouden Koets' en de zo
genoemde 'verrassings
emissie' ('1 Ox creatief 
met zegels'). 

2 2 september 
In de reeks 'Flora en Fau
na' verschijnen op 22 
september drie zegels 
met afbeeldingen van 
populaire huisdieren: 
poesjes, de Drentsche 
patriishond en konijntjes. 
Op de officiële, kanten
klore eerstedagenvelop
pen van NVPfVPTT Post 
wordt een speciaal stem
pel gebruikt. Het stempel 
IS niet op andere stukken 
verkrijgbaar. Helaas was 
bij het ter perse gaan 
van deze editie van 'Phi
latelie' nog niet bekend 
hoe het bewuste eerste
dagstempel er zal uit
zien. In het oktobernum
mer zullen we u een af
beelding van het stempel 
tonen. 

583 
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1 SEPTEMBER: 
lOx CREATIEF MET ZEGELS 

De 'verrassing' van de op 1 septem

ber j l . verschenen verrassingszegels 
zit vooral in veelzijdigigheid van 
deze nieuwe emissie. Met behu lp 
van tien basiszegels en twintig wisse

lende e lementen kan een groot 
aantal verschillende zegels worden 
samengesteld. Maar er is nóg een 
surprise: het gaat waarschijnlijk om 
het eerste tweezijdige postzegelvelle

tje ter wereld. Aan elke zijde zitten 
vijf basiszegels en t ien 'wisselsti

ckers ' . 

Zegelafbeelding: 
De tien 'kaderzegels ' zijn in feite ge

heel typografisch van aard: ze laten 
de landsaanduiding 'Neder land ' 
zien, de frankeerwaarde '80 cent ' , 
het jaartal '1998' en de tekst 'post

zegel' . O p de twintig stickertjes zien 
we he t volgende: bloemboUenveld, 
ezel met hoed, zonnebloem, taart, 
beschuit met muisjes (blauw/wit) , 
koeien, 'geslaagd', 'verhuisd', baby 
in opblaasboot, tandenborstels, 

hart, molen, kind met wereldbol, 
vlaggetjes, tulpenveld, 'h iep hiep 
hiep ' , roos, fruitman, beschuit met 
muisjes (roze/wit) en een duveltje 
uit een doosje. 

Ontwerp: 
Ontwerpers Nikki Gonnis

sen (1967) en Thomas Wid

dershoven (1960) be iden 
uit Amsterdam  stelden 
zich ten doel speelse, cre

atieve en handige zegels te 
maken. Het lijkt erop dat ze 
daarin zijn geslaagd. Nikki 
Gonnissen s tudeerde gra

fisch ontwerp aan de Hoge

school der Kunsten in Utrecht, 
Thomas Widdershoven volgde een 
studie au tonome kunst en grafisch 
ontwerp aan de Rietveld Academie 
in Amsterdam. Gonnissen en Wid

dershoven werken sinds j un i 1994 
samen. Sinds 1996 zijn ze de vaste 
ontwerpers van het Centraal Muse

u m in Utrecht . Ze ontwierpen voor 
dit museum een nieuwe huisstijl en 
een reeks boeken, de zogenoemde 
Agnietenreeks. 

22 SEPTEMBER: 
FLORA EN FAUNA (HUISDIEREN) 

Huisdieren zijn dieren die voor h u n bestaan ge

heel afhankelijk zijn van de mens. Ze worden in 
de regel als gezelschapsdier of uit liefhebberij ge

houden . Tot de huisdieren worden onder andere 
de hond, de kat en knaagdie

ren zoals de witte muis en de 
rat. Bepaalde vogels, maar ook 
aquariumvissen behoren even

eens tot de soort 'huisdier ' . Het 
konijn wordt vaak als huisdier 
gekoesterd, maar maakt er offi

cieel geen deel van uit. 

VELLEN VAN 100 ZEGELS 

VELLEN VAN lOOZEGtLb 

10\ creatief met zegels '„\,'ZmM',i,r'Zl,,.i 
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DE NIEUWE BLOKKEN 'lOX CREATIEf 
MET ZEGELS' ZUN TWEEZUMG 

BEDRUKT AAN DE VOORKANT STAAN 
VIJF ZEGELKADERS EN TIEN 

VERSCHIliENDE STICKERS OM 'IN TE 
VULLEN' AAN DE ACHTÏRKANT VINDT 

DE GEBRUIKER DEZELFDE VUF 
roSTZEGELKADERS, MAAR BOVENDIEN 

NÓG EENS TIEN VERSCHILLENDE 
ANDERE STICKERS' 

T T 

Zegelafbeeldingen: 
Op de drie zegels van 80 cent die PTT Post uit

geeft zien we huisdieren op een grote populariteit 
k u n n e n bogen: j o n g e 
poesjes, een h o n d (de 
Drentsche Patrijs

hond) en konijntjes. 
Kattenrassen worden 
gefokt om herkenba

re of nuttige eigen

schappen te behou

den. Ze komen lang

harig en kortharig 
voor. 
Konijnen zijn herbivoren: ze eten gras, geculti

veerde planten, kruiden en de bast van b o m e n en 
struiken. Men onderscheidt 
sportrassen (voor deelname 
aan tentoonstellingen) en nut

rassen (bedrijfsmatige teelt 
voor vlees). 
De Drentsche Patrijshond is 
een eeuwenoud ras; zijn naam 
verraadt waar het ras voorna

BLOKKENVAN lozEGELs mclijk Werd gehouden . Dankzij 
de relatief afscherming van de 

bewoners en dieren van Drenthe is het ras gevrij

waard gebleven van buitenlandse invloeden. Het 
is een echte gebruikshond. 

Ontwerp: 
De drie Flora en Faunazegels zijn ontworpen 
door Esther Noyons (1958) en Esther Vermeer 
(1962), die samen het Haagse ontwerpbureau Po

lyestherhébhen gevestigd. De zegels kwamen tot 
stand o p basis van foto's van Lex van Pieterson, 
eveneens Den Haag. Polyesth^rheeft getracht de 
verschillende dieren onder één gemeenschappe

lijke n o e m e r te brengen: Er werd bewust gekozen 
voor dieren met dezelfde kleuren. Door de foto's 
te on tdoen van h u n achtergrond komen de speci

fieke kenmerken van de dieren extra naar voren: 
de zachtheid, de vacht, maar ook karaktereigen

schappen als alertheid (hond) , beweeglijkheid 
(poesjes), rust en geduld (konijnen). 

POSTZEGELMAPJES 

lOx CREATIEF MET ZEGELS 
De verrassingszegels (uitgiftedatum: 1 september 
1998) zijn ook in een postzegelmapje (nummer 194) 
verkrijgbaar. Het kost vijf gulden. 

FLORA EN FAUNA (HUISDIEREN) 
Ook van de emissie Flora en Fauna ('huisdieren'; uit

giftedatum: 22 september 1998) wordteen postzegel

mapje (nummer 196) samengesteld; de prijs is f4.65. 



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

wordt gehouden op 
16, 17 en 18 november 

in het Europahotel te Scheveningen 

mir m m ]pmmn 

i MM mm m^ê-M^n^ 1 
(óók voor alle gewenste informatie over inzenden voor de volgende veiling) 

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

f^ DEZE VEILING IS TEVENS DE COLLECTIE EN VOORRAAD VAN DE GERENOMMEERDE 
POSTZEGELHANDEL EDERZEEL UIT AMSTERDAM OPGENOMEN. DEZE BEVAT ONDER MEER 
ZEER VEEL SCHAARS EN ZELDZAAM VOOROORLOGS POSTFRIS MATERIAAL VAN O.A. 
NEDERLAND EN OR., WAARBIJ IN BLOKKEN VAN 4 EN GROTERE EENHEDEN. 

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

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

^ Een mooie afdeling stempels en posthistorie. 
^ Diverse voorraden van handelaren en particulieren. 
^ Een belangrijke afdeling engros van Nederland en OR. 
^ Uitgebreide en kostbare collecties die als object worden aangeboden van o.a. 

Nederland en Baltische staten. 
^ Ruim 1500 collecties, partijen en restanten. 
^ Ruim 500 kavels in dozen, waarbij ook prentbriefkaarten. 

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

POSTZEGELVEILINGEN 
Londen 

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

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

i 
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.X. 

In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers 
Bijdragen: Klipper 2,1276 BP Huizen, telefax 0355240926, Emoil pMalelie@np.nl 

Sluit geen originele stukken of zegels, moor goede klewenkopieën bij 
De redoctie bepaalt of uw vraag of reoctie geplaatst wordt 

Houd uw tekst kort en snijd bij voorkeur actuele onderwerpen aan 
Er is veel aanbod voor deze rubriek; bel kon geruime tijd duren voor uw brief wordt opgenomen 

Briefomslag met paart je Lebeauzegels van 3 c. en een zegel van 
10 c. Neder landsche Spoorwegen , al le met het stempel Nec / .Sp . / 
20 dec 34/Maarland naar Eindhoven. 

AFBEEIDING SHERATON & PEELVEIUNG, GOUDA 

NIETBESTAANDE PLAATS 
AAN EEN SPOORLIJN? 
Het is een niet alledaag
se verschijning: dit echt 
gelopen poststuk (zie 
hierboven, red.) met een 
stempel van een plaats
naam waarvan geen 
poststempel bestaat. 
Het afgebeelde  niet zo 
fraaie  poststuk draagt 
het stempel Maarland 
20 dec 34 en werd naar 
Eindhoven gezonden. 
Enig ander stempel (al 
dan niet van de post) 
ontbreekt. 
Het opzoeken van de 
plaatsnaam Maarland 
op een atlas is vandaag 
de dag onbegonnen 
werk. Uikomst biedt ech
ter het onlangs versche
nen boek van Frank van 
den Hoven, De Topogra
fische Gids van Neder
land. Van den Hoven 
'kent' twee  voormalige 
 dorpen Moorland: één 
in Limburg en één in 
ZuidHolland. De laatste 
provincie valt af, want 
dat Maarland lag bij 
Brielle en daar is geen 
spoorlijn. Blijft dus over 
Limburg. Veel informatie 

=° wordt over die plaats 
^ niet gegeven: 'voorm. 
" dorp in de gem. Eijsden 
" [..] samengevoegd met 
~ Oost tot OostMaar
^ land.' 
'Z Met de kaart erbij is nu 
':X wel duidelijk dat Maar
ïï land aan de spoorlijn lag 
2 (MaastrichtLu ik) en dus 
2 kennelijk een station 
= had. 

 " ^ René Hil lesum 

586 ^°"^° 
PENONTWAARDINGOP 
POSTSTUKKEN 
In 'Philatelie' wordt gere
geld geklaagd over de 

(bal)penontwaardinq 
van nietafgestempelde 
zegels. Als rilatelist baal 
ik zelf ook van deze han
delwijze. Ook al werkt 
de besteller dan 'volgens 
het boekje' als hij de pen 
hanteert, we moeten er 
toch tegen blijven bok
sen. Hetzelfde geldt voor 
het op de frankering 
plakken van stickers (ter
wij l er vaak ruimte ge
noeg is), het gewoon in 
de bus werpen van 
zwaar beschadigde stuk
ken en het aanbieden 
van stukken waarvan de 
zegels zijn verwijderd. 
Zelf zit ik altijd als de 
spreekwoordelijke 'bok 
op de haverkist als zich 
zoiets voordoet. Ik laat 
altijd iets van me horen, 
meestal met behulp van 
het formulier uit de folder 
Bent u niet tevreden? 
Laat het ons weten!. Dat 
levert altijd een reactie 
op. Het resultaat: schrif
telijke of telefonische ex
cuses en vaak compen
satie in de vorm van een 
mapje kinderzegels, een 
correspondentiemap of 
iets dergelijks. 
Ik moet erbij zeggen dat 
ik niet alleen maar klach
ten heb. Soms levert PTT 
Post ook wel 'extra servi
ce', zoals het achterwege 
laten van de penont
waarding op nietafge
stempelde zegels. En 
toen ik begin mei il. een 
groot pakket met filatelis
tisch materiaaal naar de 
Verenigde Staten zond 
(porto f 30., geheel filo
telistisch gefrankeerd) 
kwam dat stuk ongestem
peld, maar ook zonder 
penstrepen bij de ge
adresseerde aan! 
J.S. v a n Oosterhoud 

DE LIER AFGEBEELD OP 
POSTZEGELS [1] 
'Bestaan er postzegels 
met een afbeelding van 
een lier?' vraagt de heer 
J. van Dijk in 'Philatelie' 
van juli/augustus. Jaze
ker! Ik zendu bijgaand 
fotokopieën van vijftig 
postzegels en poststuk
ken waarop een lier te 
zien is, met het verzoek 
die aan de heer Van Dijk 
door te zenden. Het ma
teriaal is afkomstig uit 
mijn verzameling Mu
ziekinstrumenten op 
postzegels'. 
Mensen die de kythara 
of de lier bespelen zijn 
vaak op zegels afge
beeld. Ook worden deze 
instrumenten veel ge
bruikt als cultuursym
bool. 
Er bestaan ongetwijfeld 
nog meer zegels waarop 
de lier is afgebeeld. 
Betty KuiperBot 
Bennekom 

DE LIER AFGEBEELD OP 
POSTZEGELS [2] 
Ik stuur u enige afbeel
dingen van de lier, be
stemd voor de heer Van 
Dijk. In tegenstelling tot 
de fagot is over dit oude 
instrument volop materi
aal aanwezig. 
M. Souverein 
Papendrecht 

DE LIER AFGEBEELD OP 
POSTZEGELS [3] 
Als de heer Van Dijk een 
zegel zoekt met een af
beelding van een lier kan 
hij terecht bij Cyprus (Mi
chelnummer 738, uitge
geven op 29 december 
1989). Ik kwam deze ze
gel, 'Orpheus met een 
ner', bij toeval tegen. 
J. Bolk 
Enschede 

DE LIER AFGEBEELD OP 
POSTZEGELS [4] 
Zijn er lieren op postze
gels te vinden? Ja, en 
nog veel ook. Alleen van 
de posthoorn kunnen 
meer afbeeldingen op fi
latelistisch materiaal 
worden aangetroffen. 
Al vele jaren neemt mijn 
lierenverzameling een 
centrale plaats in mijn 
muziekcollectie in. Lieren 
vinden we in diverse uit
monsteringen en soms 
wat afwijkende vormen 
op meer dan 185 post
zegels. Deze postzegels 
en de honderden post
stempels met lieren ma

4 :S 

PUBLIKÖSTERREICH 
hMd 
De lier is zeker een kleine tweehonderd maal op zegels te vinden. 

ken duidelijk dat dit door 
vrijwel niemand beluis
terde instrument voor 
amateuristische muziek
beoefening dankzij de 
renaissance een herken
baar cultuursymbool is 
geworden. 
Lieren worden nog 
steeds bespeeld in Oost
Afrika en in delen van 
het Arabisch schierei
land. Het gaat dan wel 
om nogal grote exempla
ren. 
Tot de landen die zegels 
met afbeeldingen van lie
ren hebban uitgegeven 
behoren Aland, België, 
Bulgarije, China, Colum
bia, CuDo, Duitsland, 
Ecuador, Ethiopië, Fin
land, Frankrijk, Grieken
land, Irak, Iran, Israël, 
Italië, Laos, Luxemburg, 
de Maagdeneilanden, 
Macao, Monaco, Neder
land, Nigeria, Oeganda, 
Polen, Roemenië, Soma
lië, de Sovjetunie, Span
je, St. PierreetMi
?uelon, Syrië. Tanzania, 

sjechoslowokije, de 
Verenigde Arabische 
Emiraten en Zweden. 
De lier als algemeen 
kunstsymbooTvan lyriek 
in poëzie en proza vin
den we eveneens op por
tretzegels van schrijvers; 
verder bestaan er ook 
postwaardestukken met 
een lier in de afbeelding. 
Tenslotte zijn er ook nog 
lieren te vinden op post
zegelboekjes van Tsje
choslowakije en Zweden. 
W. van der Zwaan 
'sGravenhage 

ISRAËL 'PHILATELIE' 
DRIEMAAL IN DE FOUT 
Als een vaste lezer van 
'Philatelie' die waarde
ring heeft voor het goed 
ogende blad heb ik toch 
enkele kanttekeningen bij 
het nummer van jul i/au

gustus. In de inleiding 
van het (overigens heel 
goede) artikel Herzls 
droom kwam na een hal 
ve eeuw u/f wordt Tel 
Aviv 'hoofdstad van Is
raël' genoemd. Jeruza
lem is al vanaf de op
richting van de staat Is
raël in 1948 de hoofd
stad van het land. 
Verder is het vreemd dat 
u de propagandazegel 
voor de tentoonstelling 
Israel 98 als een postze
gel kwalificeert. 
Wat ik in 'Philatelie' heb 
gemist is het gelegen
heidsstempel van de Ne
derlandse PTT dat in de 
stand op Israel 98 in ge
bruik was. Dat behoorde 
toch echt in de rubriek 
Nederlandse stempels te 
worden opgenomen. 
D.P. Conen Paraira 
Amstelveen 

Naschrift redactie: 
Drie klachten, en alle 
terecht. Bij Tel Aviv had
den we beter moeten op 
letten en het ontbreken 
van een waardeaandui 
ding op de propaganda 
zegel had ons op het 
juiste spoor kunnen zet
ten. V^at het ontbreken
de stempel betreft: dat 
hebben we voor zover 
we hebben kunnen na
gaan jammer genoeg 
niet ontvangen. We bee 
den het daarom alsnog ■ 
zie hieronder  af. 

ISRAËL *0a 

T E L . A V I V 

mailto:pMalelie@np.nl


)NEIGENLIJKE 
)IPL0MATIEKEP0ST[1] 
sloar aanleiding van de 
'raag die de heer Barth 
Healey in de rubriek Le
zerspost stelt ('Philatelie' 
'an juli/augustus, pogi
ia 532) wi i ik u het vol
jende meedelen. 
Het in een ovaal ge
plaatste cijfer is geen be
vijs dat er in Sumatra 
sort werd betaald. Voor
al in het begin van de 
:erste Wereldoorlog 
verden nog al eens (on
jefrankeerde) brieven 
'ia diplomatieke kanalen 
'erzonden omdat de 
lormale postverbindin
jen slecht of in het ge
leel niet werkten. 
Îs ze eenmaal in Den 

Haag waren gearriveerd 
Verden de stukken over
jedragen aan de post 
ils aan port onderwor
>en dienstbrieven. De 
tukken werden voorzien 
'an een portzegel ter 
naarde van het qelden
le briefporttarier (in 
914 was dat 5 cent), 
/elk port door de ont
anger van het stuk 
noest worden voldaan, 
'oor deze brieven werd 
)een verhoogd port be
ekend. 
'.. A v e z a a t 
Jtrecht 

)NEIGENLIJKE 
IIPL0MATIEKEP0ST[2] 
)e brief die de heer 
lealey toont komt niet uit 
iumatra, maar uit Uccle 

in België. Wat de aan
duiding 'Sumatra' bete
kent weet ik niet. 
Vanaf 2 oktober 1914, 
maar misschien al wat 
eerder, is er een moge
lijkheid geschapen om 
post uit België die (in 
principe) voor Belgische 
vluchtelingen bestemd 
was in Nederland te krij
gen. Na de bezetting 
van België werden de 
grenzen namelijk geslo
ten. Men kon toen post 
(ongesloten!) afgeven bij 
de Nederlandse ambas
sade, die er vervolgens 
voor zorgde dat deze 
post bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken 
terecht kwam. 
Deze zond of bracht op 
haar beurt die post bij 
het hoofdpostkantoor in 
Den Haag, dat de stuk
ken als aan port onder
worpen dienstbrieven 
verzond. 
Een goede vertaling voor 
'aan port onderworpen' 
laat ik graag aan u over! 
De stempel 5 in ovaal' 
was op net hoofdkantoor 
in Den Haag aanwezig 
en werd onder andere 
ook gebruikt voor de 
daar afgegeven, aan 
port onderworpen 
dienstbrieven van het 
Weduwen en Wezen
fonds voor Burgerlijke 
Ambtenaren. Toen net 
tarief voor enkelvoudige 
brieven verhoogd werd 
tot 7V2 en later zelfs tot 
10 cent is er eveneens 

een stempel met deze cij
fers geweest  maar dat 
was Tong nadat de Eerste 
Wereldoorlog was afge
lopen. 
Maar terug naar de Bel
gische vlucntelingen (het 
ging niet om geïnterneer
den). Was een brief voor 
Den Haag bestemd dan 
werd deze zonder zo'n 
cijferafdruk verzonden. 
Mij zijn geen brieven 
van een hogere ge
wichtsklasse bekend, 
maar ik vermoed dat er 
destijds alleen een stem
pel 'o in ovaal' was. 
Het zou me niet verba
zen als de aantekening 
op de achterzijde door 
de afzender is geplaatst. 
Weliswaar draagt hij 
een Nederlandse naam, 
maar hij zendt de brief 
naar een Mrs. Wat daar 
tegen pleit is het jaar: 
1914. Maar dan zou het 
door de ont/anger ge
schreven kunnen zijn. Er 
blijven gelukkig altijd 
nog raadsels. 
Wanneer deze service 
voor Belgen is opgehe
ven moet ik ergens wel 
opgeschreven nebben, 
maar ik kan het nu niet 
vinden.; ik vermoed in 
november 1914. Maar ik 
heb ook zo'n brief uit So
fia van januari 1916, die 
via de diplomatieke 
dienst in Den Haag is 
aangekomen. Ook deze 
brief werd beport met 5 
cent, maar er is geen 
stempel '5 in ovaal' ge

plaatst; wel is er een ge
schreven aanduiding '5 ' . 
L. Goldhoorn 
Utrecht 

BELGISCH LEGER IN 
VREDESTIJD 
De brief hieronder is al
lesbehalve een schoon
heid. Het tarief van 
f 0.35 voor een aangete
kend schrijven naar het 
buitenland is normaal, 
en 'sGravenhage (29 
januari 1925) naar 
Duitsland is ook al geen 
zeldzaamheid. 

Wat echter opvalt is het 
voor die tijd ongewone 
aantal adresregels. Het 
adres is interessant, want 
de brief is gericht aan 
een soldaat in het Belgi
sche bezettingsleger in 
Crefeld (Duitsland). De 
afzender draagt dezelf
de achternaam. 
De achterzijde van de 
briefomslag laat een 
aankomststempel zien 
van de Belgiscne Leger
posterijen, 4e kantoor. 
Ik heb Dij deze briefom
slag een aantal vragen: 
 wat voor Belgisch be

zettingsleger was er 
tussen de oorlogen in 
Duitsland? 

 wat was er bezet en 
hoelang? 

 wat doet een (kennelij
ke) Nederlander in dat 
Belgisch leger? 

Rene Hil lesum 
Gouda 

. Oh»«. «•»• •««■■■»" 
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1^ LAIUK 
ehalve de soms merk
'oardige nieuwe post
'oardestukken die la 
'osfe de afgelopen jaren 
eeft uitgegeven blijven 

'n Frankrijk ook tradi
onele briefkaarten ver

hijnen. Een liefhebber 
n kenner van de Franse 
artes postales, de be
ende filatelist D. de 
'ries, heeft zijn kennis 
ver deze materie vast

legd in De brief
:aarten v a n Fronk
ijk, v a n a f 1 8 7 2 tot 
9 9 7 . Gezien de on
ertitel {Een verklarende 
belichting bij een verza
meling] is het werk niet 
ozeer bedoeld als 
andboek, maar meer 
Is een verantwoording 
X)r de wijze waarop de 
uteur zijn eigen verza
leling heeft opgezet. De 

auteur onderscheidt bin
nen de Franse briefkaar
ten drie categorieën: 
briefkaarten waarop een 
postzegel moest worden 
geplakt (bij ons bekend 
als briefkaartformulie
ren), briefkaarten met 
meegedrukt frankeer
recht (postwaardestuk
ken) en prentbriefkaar

ten. Of elke filatelist die 
derde categorie in een 
brief kaartenverzamel i ng 
zou willen opnemen is 
zeer de vraag, maar het 
feit dat lange tijd een ta
rief gold voor dit soort 
kaarten (met maximaal 
vijf woorden) maakt ze 
postaal in elk geval inte
ressant. Bij de voorge
frankeerde briefkaarten 
wordt aandacht besteed 
aan kaarten met zegel
beelden uit langlopende 
emissies {usage courant] 
en kaarten met bijzonde
re zegelbeelden, die 
deels niet in postzegel
vorm zijn uitgebracht. 
Verderop in deze uitga
ve komen kaarten aan 
de orde die niet aan het 
loket te koop waren, 
maar die door La Poste 
werden uitgegeven ter 

promotie van de eigen 
activiteiten. Een overzicht 
van de briefkaarttarieven 
voor binnen en buiten
land sluit het werk af. 

JACQUES SPIJKERMAN 

Les Carles Postales de France 
De briefkaarten vanFrankriik, 
vanaf 1872 tol 1997 door D. de 
Vries; 24 pp. inspiraalbond; 
ge'tll.; formaat A4. Amsterdam 
1997. Prijs onbekend, 

In april verscheen de ca
talogus Pengu ins / 
Pinguine /Manchots . 
Het is na Birds of Preyen 
Ov/ls de derde vogelca
talogus en de vijfde the
matische catalogus die 
de bioloog Dick Bekker 
samenstel
de. Alle in 
de catalo

us vermel

e zegels 
zijn arge
beeld;bo
vendien zijn 
talrijke re
gisters be
schikbaar. 
Behalve een 

'voste' uitvoering is ook 
een losbladige versie be
schikbaar, cfie behalve 
gegevens over zegels 
ook informatie over 
stempels, postwaarde
stukken en dergelijke be
vat en waarin ook de 
biologische informatie is 
opgenomen. In de nabije 
toekomst zullen van de
zelfde uitgever ook nog 
catalogi verschijnen voor 
de thema's Kingfishers, «> 
Crocodiles, Monkeys en ^ 
Shells. Bovendien werkt ~ 
Detail aan een CD/ROM ~ 
met daarop alle postze " 
gels waarop vogels zijn "
afgebeeld, DREVV'ESVEENSTRA ^ 

Penguins/Pengui „ 
ne/Manchots 3 
door Dick Bekker; ï^ 
I26pp. ,ge i1 l < 
(z/w) Uitgegeven ^ 
door Detail Gro o. 
ningen, telefoon 
0503146018, J J M 
Prijzen (exclusief j l Q | 
verzending): 
f 32 90 ('vaste' 
uitvoering) re
spectievelijk 
f 42,90 (losbladi

ge versie). 



PRIORiïEiïVOORPRIORnY 
HoogsÈ tijd vooreen mvomdgsysteem F .S .J .G . HERMSE, SITTARO 

Sinds begin van dit jaar kan de Nederlandse postverzender 

aangeven of zijn stukken naar het buitenland met voorrang 

behandeld moeten worden. Is er inderdaad sprake van 

voorrang? En hoe doen de andere Europese 

postadministraties het? De auteur van de nu volgende 

bijdrage gaat op die vragen in. 

In KPN-Nieuwsblad van 18 de
cember 1997 werd aangekon
digd dat Nederland overgaat 
op het systeem van priority/ 
non-priority voor brieven naar 
het buitenland. Dit overigens 
in navolging van een groot 
aantal andere landen. In het 
artikel wordt gesteld dat priori
ty het vervolg is op de oude 
term 'luchtpost', waarvan PTT 
Post Internationaal (PPI) op 1 
januari 1998 afscheid neemt. 
Vervolgens wordt echter ge
steld dat lucht-, zee- en land-

Priority BEF 17 BEF 30 BEF 34 
Non-priority BEF 16 BEF 18 BEF 20 

zone A: EU; zone B: niet-EU; zone C: buiten Europa 

Genormaliseerde zendingen: maximaal 20 gram 
Afmetingen (tolerantie < 2 mm): 
minimoal 90x140 mm, maximaal 120x235 mm 

post eigenlijk achterhaalde 
termen zijn en dat het ver
voermiddel niet van belang is. 
Toch valt niet aan de indruk 
te ontkomen dat met name 
voor overzeese bestemmingen 
priority luchtpost betekent en 
dat non-priority de oude zee-
post vervangt. Een indicatie 
hiervoor is wel de ondergang 
enkele maanden geleden van 
een zeeschip vol met non-jmo-
rity pakketten, zeepost dus. 
Wanneer we aannemen dat 
priority prioriteit betekent, dan 

Oostenri jk 
Europa Wereld 

Priority OS 7.00 OS 13.00 
Non-priority OS 6.50 OS 7.50 

briefkaarten: zelfde tarief als brieven tot 20 gram 

Standaardzendingen: maximaal 20 grom 
Afmetingen: 
minimaal 90x140x5 mm, maximaal 162x235x5 mm 

iiirT>'iBriiirt'f'iiirTi'TiiinyfiiirTt'TiiiriTiiriiirTfriiir>Ti 
Priority 
Non-priority 
Briefkaarten 

30 p 
n.v.t. 
30 p 

35 p 
n.v.t 

30 p 
n.vt. 
30 p 

40 p 
35 p 

32 p 
n.v.t 
32 p 

65 p 
40 p 

45p 75p 
n.v.t. 40 p 
45/40p 

zone 1: Ierse republiek f Noord-lerlond; zone 2: Groot-Brittonnië; zone 3: Europo; zone 4: rest van de wereld 

POP-items {FostOHice Prelemd\ 162x235 mm en maximaal 25 gram(l) 

Frankri jk (binnenland) 
tot20g tolSOg totlOOg 

Lettres 
Ecopli 

Lettres 

3.00 F 
2.70 F 

4.50 F. 
3.50 F. 

6.70 F. 
4.20 F. 

Frankri jk (Rijksdelen overzee) 
to t20g elke lOq extra 

3.00 F 0.30 F 

Neder land (tal 20 gram) 
Europa Buiten Europa 

Priority 
Stondaord 

100( 
100c 

160 c 
125 c 

briefkaarten: 100 c 

afmetingen: 
minimaal 90x140 mm, maximaal 265x380 mm 

Priority 
Economy 

frankrijk (buitenland) 

Hïi'WfMI'i ' i 'W"'' 'MlïiW1'MHÏM 
3.00 F 8.00 F 3.80 F 12.00 F 3.90 F 12.50 F 4.40 F 15.00 F 4.90 F 17.00 F 5.20 F 19.00 F 

6.80 F 7.50 F 8.70 F 8.80 F 10.90 F I I . 80 F 

zone 1: EU; zone 2: overig Europa + Noord-Afriko; zone 3: rest Afrika; zone 4: Noord-Amerika, Nabije- en Midden-
Oosten en Centraal Azië; zone 5: Midden- en Zuid-Amerika -i- rest van Azië; zone 6: Oceanië 

kunnen we voor dit laatste worden etiketten of gedrukte 
woord in de 'Dikke van Dale' aanduidingen PRIORITY, 
het volgende vinden: AERPHOST gebruikt (afleel 

of priores; ook de daarbü behorende kerk. 
prioriteit' (<Fr.), v., 1. voorrang; feit of eigenschap van 
vooraf te gaan aan of de voorrang te hebben boven iets of 
iem. anders: prixyriteiten stellen, bepalen welke zaken 
voorrang hebben, eerst moeten gebeuren, het belang 
rükste zyn;-2. (handel) preferent aandeel, preferente 
— 1 - 1 1 — _ 1 .1^ . — J A . X X . i a 1 

Afbeelding 1 

Men kan zich afvragen wat de 
zin hiervan is als alles voor
rang heeft, zoals bij de Neder
landse post naar Europese be
stemmingen. Non-priority en 
priority kosten in de eerste ge
wichtsklasse namelijk even
veel. Internationaal gezien 
zijn er nogal wat verschillen, 
dus lijkt het zinvol om de 
praktijk in enkele Europese 
landen eens te vergelijken. 
Voor zover daarbij de tarieven 
ter sprake komen verwijs ik 
naar de tabellen die u op deze 
bladzijde vindt. 

Pff/Off/rriN EEN AANTAL 
EUROPESE LANDEN 

Bel^ë 
In ons buurland België is het 
prioritysysteem al geruime tijd 
ingevoerd. Hierbij worden stic
kers gebruikt met de tekst A 
PRIOR met de gestileerde af
beelding van een vliegtuig. 
Het vliegveld Zaventem heeft 
een aparte variant (afieelding 
2). 
Hierdoor wordt de overeen
komst met de luchtpost nog 
eens bevestigd. Men kan zich 
wel afvragen of een brief van 
Antwerpen naar Breda per 
luchtpost wordt vervoerd. Oj> 
merkelijk is verder de term A 
PRIOR In het Engels is a prior 
namelijk het hoofd van een 
mannenklooster. Voor 'ge
normaliseerde' zendingen 
naar het buitenland gelden de 
tarieven zoals die in de desbe
treffende tabel te vinden zijn. 
Kortheidshalve zijn alleen de 
basistarieven vermeld. 
Verder zijn er nog niet-priori-
taire zendingen tegen geredu
ceerd tarief (boeken, brochu
res, tijdschriften e tc ) . Brief
kaarten worden niet ge
noemd. 

Ierland 
In Ierland kent men de term 
priority ook al enige jaren. Er 

ding 3). Aerphost is de Ierse be
naming voor luchtpost. Ook 
hier is dus sprake van een 
overeenkomst tussen het be
grip priority en luchtpost. 
De Ierse tarieven die in de ta
bel worden vermeld zijn sindf 
6 april 1998 van kracht. 

Oostenrijk 
Oostenrijk voerde op 1 jul 
1997 het nieuwe systeem ir 
met etiketten PRIORITY/PRl 
ORITAIRE {afieelding4). In de 
eerder al ter sprake gekomei 
tabel zijn de Entgelte voor Stan 
dardsendungen te vinden. 
Verder zijn er in Oostenrijl 
nog priority en tion-jmority-zen 
dingen tegen gereduceerd ta 
rief (boeken, brochures etc. 

Frankrijk 
In Frankrijk {afieelding5) han 
teert men voor het binnen 
land twee tarieven, namelijl 
voor lettres en voor zogenoem 
de écoplis ofwel service éconorm 
que. Met dit laatste worder 
waarschijnlijk envelopper 

FN CAS DF NON REWIS^ REMiSF A 

1 P.O. BOX 107 
lW4-BRUSSElSXAiRPORT 

[K PRIOR »»-

Belgique - België 

PP.-PB. 

B/107 

Afbeelding 2 

PRIORITY 
A E R P H O S T 

Afbeelding 3 

PRIORITY 
PRIORITAIRE 

Afbeelding 4 



EUROCOLIS 
PRIORITAIRE 

PRIORITY » 

PRIORITAIRE 
PRIORITY 

afbeelding 5 

BY AIR MAIL 
par avion 

afbeelding ó 

UFTPOST 
fbeelding 8 

-.PRIORITY 
PRIORITAIRE ^ 

NEDERLAND 

0080 
: C E N T : 

^ 2 _ j y > " 0 2 0 '^:M 

Afbeelding 12 

Prioritaire 

UNITED STATES 

APRIORITAIRE 4r 

ROYALVIKINGPOST 516 
HWÈ lilMlil»"!) OK-2770 K»«nip 

•̂ '̂aÖÏSŝ «̂ , % p p 

Afbeelding 13 

Prioritaire p^rt Vavé 
Encasdenonremise, * *** * * J 
pnère de retoumerd p.— ~ . «« 
Boiten>stale7ll20 7 P O V S - B S S 

. NL-aOBOPCItolterilam^l ^ , 

Afbeelding 14 

Afbeelding 15 

PBEMIUMI 
Paket 

Afbeelding 16 Afbeelding 9 

drukwerken) bedoeld, 
oals uit de tabel blijkt zijn er 
oor buitenlandse bestemmin-
en maar liefst zes zones en 
vee groeperingen: prioritai-
/priority en économique/econo-

my. Bij deze laatste categorie 
loopt de eerste gewichtsklasse 
tot honderd gram. 
Over de Franse tarieven voor 
briefkaarten en de eisen ten 
aanzien van formaten en der-

Afbeelding 10 

Afl)eelding 11 

gelijke is schrijver dezes niets 
bekend. 

Groot-Brittannië 
Anders dan het van origine 
Engelse woord doet vermoe
den houdt dit land zich niet 
met priority bezig. Wel kent 
men sinds jaar en dag een ver
gelijkbaar systeem van first en 
second class mail, echter uitslui
tend voor het binnenland. Op 
brieven naar het buitenland 
worden etiketten geplakt met 
de tekst BY AIRMAIL/par 
avion, sinds kort met de toe
voeging 'Royal Mail' (aßeel-
ding 6). 

Duitsland 
In ons grote buurland Duits
land heeft de />noni|)>-koorts 
nog niet toegeslagen. Tot 
voor kort kon men enige 
vorm van prioriteit aangeven 
door het plakken van een eti
ket MIT LUFTPOST/par avion 
(zie afl>eelding 7). Inmiddels is 
een nieuw etiket ingevoerd: 
LUFTPOST/PAR AVION/PRI-
ORTTAIRE (zie afieelding 8), 
eerst als lik-etiket, daarna zelf
klevend. 
Dit alles heeft (nog) geen in
vloed op de tariefstuctuur. 
Wel kan men sinds 1997 Premi-
MOT-paketten met voorrang 
verzenden naar het buiten
land, tegen een hoger tarief. 
Hierbij wordt een etiket PRE

MIUM Pakket DE gehruiVx {af
beelding 9). Voor internationa
le expreszendingen gebruikt 
men een vijfhoekig etiket 
LUFTPOST/ BY AIR MAIL/ 
PAR AVION PRIORFTAIRE. 
Hier betekent prioritaire blijk
baar 'per expresse'. Vergelijk
bare etiketten worden in 
Spanje en de Verenigde Sta
ten gebruikt voor hetzelfde 
doel (afieelding 10). 

Nederland 
In ons land wordt het begrip 
'standaard' gehanteerd als 
non-priority. Er worden mini
mum- en maximumafmetin-
gen aangegeven voor de cate
gorie 'kan door de brieven
bus' (zie de tarieventabel). 
Bij 'standaard' staat de verwij
zing dat dit binnen Europa al
leen mogelijk is voor drukwer
ken en goederenzendingen. 
Voor pakketten geldt een af
zonderlijke pricnity/non-priority 
regeling. De etiketten PRIORI
TY/PRIORTT AIRE (zie afieel
ding 11) zijn aan de rol ver
krijgbaar bij de postkantoren. 
Bij de etiketten die met de 
'Delftsblauwe koe' worden 
meegeleverd zijn de hoeken 
meer afgerond. Blijkbaar is 
het bedrijven toegestaan dit 
ontwerp in hun voorbedrukte 
enveloppen en in hun fran-
keerstempels op te nemen {af
beelding 12). Andere Neder-

589 



Afbeelding 17 

landse firma's gebruiken pno-
ni)i-aanduidingen van geheel 
eigen ontwerp (aßeeldtngen 13 

en 14). Ook frankeermachi-
ne-achtige aanduidingen ko
men voor {afljeeldmg 15). 

DAN MARK 

10330 
KGL.POST 

"•^Tsrh 

BONTE VERZAMELING ETIKEHEN 
EN AANDUIDINGEN 
Afieeldtng 16 is een collage van 
pnanty^ükeuen van een aan
tal landen. Opvallend is dat in 
bepaalde landen pnonty als 
'per expresse' wordt opgevat: 
Duitsland, Noorwegen, Span
je en de Verenigde Staten. Dit 
laatste land gebruikt ook nog 
diverse andere etiketten voor 
pnonty mailen express mail. 
De aanduiding pnonty/pnon-
taire kan ook door middel van 
(machine) stempels worden 
aangebracht. Het voordeel 
hiervan is dat dan ook de da-

Afbeelding 18a 
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Herrn /Frau Maetien Moonen G e r r i s h o t BV w i n n e r s t r . 26 
NL -00000 603110. »ederweer t 

m Elsevier (juni 1998, num
mer 23, jaargang 54) zijn 
de resultaten gepubliceerd 
van een onderzoek naar de 
overkomstduur van Pnonty-
stukken. Conclusie: het 
maakt - afgezien van het 
hogere tarief en een enke
le uitzondering daargela
ten - niets uit of een brief 
nu wel of niet van een 
luchtpost- of /Vïon^ticker 
wordt voorzien; de over
komstduur blijft gelijk. 

De postorganisaties van 
achttien Europese landen 
(waaronder Nederland) 
hebben onlangs afspraken 
gemaakt over de inkomen
de Pnonty-post. In de prak
tijk betekent dit dat deze 
zogenoemde REIMS-post 
binnen 24 uur moet zijn 
besteld. REIMS staat voor 
Renumeration of Exchanges of 
International Mails. 

Bron PostVervoerkrant 
nummer 5 (mei 1998) 

tum en de plaatsnaam kun 
nen worden vermeld (zie a] 
beeldmg 17, die voorbeeldei 
geeft van />noni!y-stempels ui 
Denemarken, Frankrijk, dt 
Verenigde Staten, Zweden ei 
Zwitserland). 

NON-PRIORITY AANDUIDING 
Minder vaak vmdt men di 
aanduiding dat een stuk nu 
met prioriteit moeten worde: 
behandeld. In de afdruk vai 
een machinestempel van De 
nemarken is de letter B vei 
meld en de tekst économiqui 
Hierdoor wordt tevens duide 
lijk wat A betekent (pnontaire) 
de B kan ook met een lo 
stempel worden aangebrach 
(zie afbeelding 18). Op eei 
zending tegen gereduceen 
tarief van Duitsland naar Nt 
derland was een (particulier 
etiket geplakt met de teks 
LAND/ECONOMIQUE (zie a 
beeldmg 19). Hiermee wore 
nogmaals de stelling luch 
^osx.=pn(mty en landpost= no? 
pnonty bevestigd. 
Onze Postbank gebruikte o 
een brief naar België de merl 
waardige combinatie Pt 
Luchtpost/Par Avion en El 
VOIE ORDINAIRE/ ORDINJ 
RYMAIL (zie afbeelding 20). 

TOT SLOT 
Gezien de grote verschillen i 
uitvoering van pnonty/non-pi 
onty lijkt het aan te bevele 
dat afgevaardigden van d 
postadministraties van ve 
schillende landen eens bij e 
kaar gaan zitten om te ove 
leggen hoe men tot een eei 
vormig systeem kan komei 
Er bestaat toch nog zoiets a 
de UPU (Union Postale Umvi 
seUe)} 

1 Per luchrpo3t 1 
1 Par Avion | 

j ENVOI ORDINAIRE 
1 ORDINARY MAIL 

R>rt betaald Nederland 
Port pay* Pays Bas 1 

Afbeelding 19 Afbeelding 20 



MPO '88 - Munten- en Postzegel Organisatie 88 

GROTE JVIUNTEN-
EN POSTZEGELBEURZEN 

** HET trefpunt voor zowel de beginnende als de (ver)gevorderde verzamelaar ** 
** Al meer dan 10 jaar bekend om het grote en steeds wisselende aanbod ** 

** Gratis vakbladen beschikbaar ** 
** Gratis taxaties van uw munten en/of postzegels ** 

* * * * * * * * * NOTEER DEZE BEURZEN IN UW AGENDA!! * * * * * * * * * 

Programma augustus-december 1998 
Rotterdam 30 augustus Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (to. R'dam CS) 
Alkmaar 6 september 'De Rekere', Muiderwaard 396 
Amsterdam 20 september Ondernemerscollege Amsterdam, K. Klinkenbergstraat 1 (OCA^ 
Den Haag 27 september Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10 
Utrecht 3 oktober (zat.) Vns Eiland', Marco Pololaan 2 
Eindhoven 11 oktober De Tongelreep', A. Coolenlaan 5 
Rotterdam 18 oktober Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (to. R'dam CS) 
Amsterdam 25 oktober Ondernemerscollege Amsterdam, K. Klinkenbergstraat 1 (OCA) 
Alkmaar 1 november 'De Rekere', Muiderwaard 396 
Arnhem 8 november Stadsschouwburg, Velperbuitensingel 25 
Amsterdam 22 november Ondernemerscollege Amsterdam, K. Klinkenbergstraat 1 ( OCA) 
Den Haag 29 november Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10 
Eindhoven 6 december 77e Tongelreep', A. Coolenlaan 5 

*** MPO '88 bestaat 10 jaar! In Eindhoven gratis entree! *** 
Etten-Leur 20 december Cultureel Centrum 'De Nobelaer', A. van Berchemlaan 2 

Rotterdam 27 december Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (to. R'dam CS) 

Alle beurzen zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur 

De organisatie van de MPO-beurzen wenst u een prettig en vruchtbaar beursbezoekl 

Voor informatie en boekingen: MPO '88 Tel. 030-6063944 / 030-2970370 Fax 030-2970310 
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Brief uit de (tot dusver) oudste automaolfrankeermachine ter wereld 

STOKOUDE 
AUTOMAATFRANKERING 
Doug Kelsey meldt in het 
Amerikaanse postzegel
blad i/nn's Stamp News 
de ontdekking van een 
zeer oude muntzelfbe
dieningsautomaat van 
het fabrikaat Di Brazza 
uit 1897. 
De automaatfrankering 
bestaat uit een plaats
naam (boven), de datum 
(rechts, 1 maart 1897) 
en het machinenummer 
(rechteronderhoek. M4), 
de tekst Registered (on
der) en het volgnummer 
(links, in dit geval 0401). 
De term Registered bete
kent hier niet 'aangete
kende zending', maar 
dat de machine een me
chanisch register bij
houdt van alle postale 
verkopen. De frankering 
is gestempeld met een 
lichtblauw Cancelled
stempel (niet zichtbaar 
op de afoeelding). 
In een artikel in The 
New York Times van 7 
oktober 1897 werd mel
ding gemaakt van drie 
Di Brazza machines, die 
gedurende zes weken 

op proef in bedrijf wa

ren. 

Graaf Detaimo di Brazza 
Saorgnan uit Rome ver
wierrop 30 juni en 28 
juli 1896 twee patenten 
op de zogenoemde coin
freed letter posting and 
stamping machine. Op 
bijgaande afbeelding 
zien we de illustratie die 
hoort bij het laatstge
noemde octrooi, dat van 
28 juli 1896. 
Dankzij deze ontdekking 
is de Di Brazzaauto
maat nu de oudste auto
maatfrankeermachine 
die we kennen; het ap
paraat is zelfs ouder dan 
de Ucherman en Ucher
man/Kragmachines uit 
Noorwegen. 
En dan maken we nu 
weer een sprong in de 
tijd van meer dan hon
derd jaar: 

l̂ iEUWE UITGIFTEN 
Aland 
O p 11 september 1998 
verschijnen nieuwe kleu
rige Fromoautomaot
stroken met het boeg
beeld 'Walter Wilson' in 
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Tekening van het patent von Di Brazza 

de waarden 2.00, 2.40, 
2.90 en 3.40 m. Het 
bewuste boegbeeld 
hoort bij de in 1882 ge
bouwde viermaster 
California, die in 1913 
bij een zware storm is 
vergaan. Het beeld kon 
gelukkig door de kapi
tein gered worden en is 
nu in het scheepvaart
museum van Aland te 
bewonderen. 

De nieuwe 'Walter Wilson'
automoatstrook 

Andorra 
In Andorra zijn nu vier 
£pe/samachines in be
arijf met de automaat
nummers 0795, 0859, 
1002 en 1533. Op 1 ja
nuari 1998 zijn de post
tarieven aangepast en 
bestaat een serie uit de 
waarden 23, 35 en 
70 p. 

Argentinië 
De Argentijnse Unisys
automaat was van 27 
december 1996 tot 18 
januari 1997 in bedrijf. 
Toen werd de outomaat
strookuitgifte terugge
trokken wegens tecnni
sche en juridische pro
blemen. Slechts drie we
ken bedroeg de verkoop
termijn; het is dus een 
zeldzame uitgave. 

van moeten don postfris
se en gestempelde series 
en de eerstedagenvelop
pen vervaardigd wor
den. 
De Unisys loketterminals 
waren geplaatst in de 
hoofdpostkantoren van 
Melbourne (15 augustus 
199727 januari 1998) 
en Sydney (19 augustus 
199723 januari 1998). 
Nauwelijks opgemerkt 
stond nog een derde 
L/n;'systerminal bij het 
National Philatelic Cen
tre met NPCopdrukjl); 
de gebruiksperiode liep 
hier van 23 december 
1997 tot 27 januari 
1998. 
De AscomMonétel
outomaten staan nu ook 
op de volgende plaat
sen: Hillarys WA6025 , 
Midland WA6056 , 
Perth GPO WA6000 
en Rockingham WA
6168. 
Op 19 maart 1999 zal 
ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling 
Australia 99 nieuw rro
mopapier verschijnen. 

Belaië 
Nu net in België niet 
meer mogelijk is auto
maatstroken van 1 f. te 
trekken, maar alleen de 
vaste waarden (15, 17, 
30 en 34 f.), is de opla
ge van de speciale uitgif
ten teruggelopen: de op
lage van de famTam
automaatstrook, verkrijg
baar op 5 oktober 199 / 
(één dag), bedroeg 
6.125 stuks. 

Strip van vi|f Argenti|nse Un/sysaulomaatstroken. 

Australië 
De speciale Tritech/CPS
uitgiften hebben de vol
gende oplagen: 

Datum Type strook Oplage 
220897 Stampex 3.481 
270997 Congress 3.600 
121097 Salisbury 2.600 
181097 Noariunga 1.980 
251097 St. Peters 2.720 
Deze oplagen moeten 
nog verdeeld worden 
over de zes verschillende 
Koala/Kangoeroemo
tieven, hetgeen voor de 
Noarlungastrook een 
oplage betekent van 330 
series per motief! Hier

Ter gelegenheid van 
Phileuro 98 werd een 
nieuwe speciale Frama
strook uitgegeven, ver
krijgbaar in net Ten
toonstellingspark van 
Brussel (Heizel, paleis 
1 0 ) o p l 7 , 1 8 e n l 9 

Phileuro stroken 

april 1998. De Frama
automaot leverde alleen 
de waarden 15, 17, 30 
en 34 f. op gewaar
merkt papier. De oplage 
van de Pnileuro 98
strook was 11.744 
stuks. 

Brazilië 
Brazilië  pionier onder 
de automaatstrokenlan
den met zijn speciale 
UPUstroken uit 1979 en 
zijn tien Fromooutoma
ten uit 1981  maakt op
nieuw school: ditmaal 
met fraaie zelfklevende 
automaatstroken. De 
Braziliaanse posterijen 
hebben in hun Stamp 
Vending Machines 
(MVS'en) zelfklevende 
stroken met de afbeel
ding van een witte duif 
en met de volgende be
drukkingen: 

R$00.221''Porte NaclonalNóo 
Comercial 
R$00.311° Porte Nacionol Come 
ciol 
R$00.36 2° Porte Nacionol Nao 
Comerciol 
RSOO.Sl 2° Porte Nacionol Come 
ciol 
R$01.051° Porte Internocionol 

De eerste automaat 
wordt sinds 20 decemb« 
1997 getest in het post
kontcxjr aan de Avenue 
W3508 Norte in Brasi
lia. 

Onderdruk van de nieuwe zelfklevende Braziliaanse MVSstroken 



Denemarken 
Op 26 maart 1998 ver
schenen nieuwe Deense 
Framostroken met drie 
nieuwe variaties op het 
postlogo in de waarden 
3.50, 3 75 en 5.00 k 

De nieuwe Deense automaat
strook 

Duitsland 
Sinds 24 april 1998 
worden in Duitsland tests 
uitgevoerd met het porto
nformatie en afgiftesys

teem PIAh De appara
ten zijn voorzien van een 
weegschaal, meetappa
ratuur voor de bepaling 
van de afmetingen van 
het poststuk, etikettenaf
gifte (bijvoorbeeld lucht
post), muntproever, een 
afdruksysteem voor de 
vervaardiging van auto
maatstroken en kwitan
ties, een toetsenbord en 
een kleurendisplay 
Olivetti, Nagler en Met
^er/Toledo doen elk met 

zes automaten aan de 
oroef mee 
0/iVetf/automaten staan 
n 07545 Gera1, 
22297 Hamburg60, 
22844 Norderstedt1, 
23795 Bad Segeberg1, 
24568 Kaltenkirchen en 
29525 Uelzen1. De O/i
/etfiprogramserie be
staat uit automaatstroken 
n de waarden 100, 
no, 200 en 300 Pf 
Vag/erautomaten staan 
n 10623 Berlin12, 
76437 Rastatt1,76530 
JadenBaden1, 85046 
ngolstadt1,86150 
Augsburg1 en 86150 
\ugsburgl 1. De 
Vag/erprogramserie be
;taat uit stroken in de 
vaarden 100 ,110 ,200 
jn 300 Pf 
Heft/er/7o/ec/oautoma

' t'K^^iMj>yj>^^i^i»i 

&SP * 1 'l o * 

'on boven naar beneden Klus
endorf, Nagler 101, Nagler 
04, Mettier 

ten staan in 44787 Bo
chum6, 44866 Bochum
11 , 50667 Köln1, 
54290 Trier1,54292 
Trier11 en 97421 
Schweinfurt11. De A^ef
f/er/Io/edoknopwaar
denzijn 100, 110,220, 
300 en 440 Pf. De waar
debedrukking van de 
Mett/er/To/eaoautomaat 
verschilt van de andere 
automaten 

Griekenland 
De laatste speciale auto
maotstrookuitgifte op wit 
papier verscheen in 
Griekenland op 3 april 
1998 ter gelegenheid 
van de postzegeltentoon
stelling Kifissia 98 in de 
waarden 100,140, 
170,400 en 450 d 

fCMKN'Hai £K:^OKF,\Tn 

■̂ "̂''■'0 4 5 Oh^^ 

/Cifissioautomaatstrook 

De nieuwe 35 genum
merde(!) Framastroken
automaten met kleurig 
voordrukpapier en waar
debedrukking in zwart 
zijn in juli 1998 ge
plaatst aan de hand van 
het volgende schema 

13iulil998: 
Nr. Kantoor 
11 Heraklion (Kreta) 
12 Hersonissos (Kreta) 
13 Hania (Kreta) 
14 Rethymon (Kreta) 
15 Thira (Sontorini) 
16 Mykonos 
17 Rhodes 
18 Kos 
19 Zakynthos 
20 Kerkira(Korfu) 

24julil998 
Nr. Kantoor 
01 Athene13Kipseli 
02 Athene (iuchtnavenoost) 
04 AthenelSAmpelokipon 
05 AtheneléPagrati 
06 Piraeus (hpk) 
07 Athene52 Syntagmaplein 
08 Athene (luchthavenwest) 
09 Athene(hpk) 
10 Athene] 71 Akropolis 
21 Agio Poraskevi 
22 Atiiene44 Omoniaplein 
23 Athene54 Mitropoliosstr. 
25 Athenei2 Kolonokiplein 
26 Athene17Makrigianni 

31 juin 998
Nr. Kantoor 
03 Thessaloniki (hpk) 
27 Kifissia 
28 Amoroussion 
29 Glyfodo 
30 Halandri 

Psihiko 
Thessaloniki21 
Thessaloniki20 
Larissa (hpk) 
Patro (hpk) 

Hongkong 
Op 11 februari 1998 
verscheen in Hongkong 
de twaalfde (en laatste) 
Fromostrook in de serie 
van de Chinese dieren
riem Jaar van de Tijger 
Van de beide Frama
automaten 01 en 02 ver
schenen de strokenwaar
den 1.30, 1.60, 2 50 en 
3 10 dollar De laatste 
dag van deze stroken
automaten was 28 maart 
1998. In oktober is de 
plaatsing van Nagler
automaatstrookauto
maten gepland 

/■ramastrook 'Jaar van de 
TiigeK 

Israël 
Op 19 november 1997 
verschenen in Israël de 
jaarlijkse kerststroken 
zonder en met automaat
nummer 023 (voor auto
maat in Nazareth) in de 
waarden 1 10, 1 70, 
2.00, 1.80 en 2 20 s 
De stroken werden op 
9 januari 1998 uit de 
verkoop genomen. 

Op 23 december 1997 
verschenen de Beer
shevaautomaatstroken 
zonder (filatelistische 
dienst) en met automaat
nummer 019 (postkan
toor) in de waarden 
1 15, 1.80 en 2 20 s. 

Beersheva automaatstrook 

Op 28 december 1997 
verschenen de Knesseth
outomaatstroken zonder 
(filatelistische dienst) en 
met automaatnummer 

Knessetbautomaatstrook 

005 (gerechtshof) in de 
waarden 1.15, 1.80 en 
2.20 s. 

Van 13 toten met 21 
mei 1998 werd in Tel 
Aviv de wereldtentoon
stelling Israel 98 gehou
den; dit ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaar
dag van de stichting van 
de staat Israël. Er waren 
diverse speciale stroken
uitgiften verkrijgbaar uit 
Frama, Klüssendorf en 
Alossaoautomaten 
Het voordrukpapier voor 
de /C/ussenc/orfautomaat 
op de tentoonstelling 
werd voor het eerst bi | 
drukkerij Pitkit (in plaats 
van Glilonl vervaardigd. 
Deze drukkerij had ver
geten de transportgaten 
in te stansen Dat werd 
achteraf alsnog gedaan, 
met als gevolg dat de 
gaten bij enkele rollen op 
de verkeerde plaats te
recht kwamen en er ver
sneden automaatstroken 
ontstonden. Na het stan
sen moesten de rollen 
opnieuw opgerold wor
den. In één geval werd 
de rol verkeerd om op
gerold, waardoor kop
staande bedrukkingen 
ontstonden 

Versneden K/ussenc/orf strook 

Kopstaande (C/ussenc/orfstrook 

De A^ossocZautomaat 
was in Tel Aviv in ge
bruik, maar per abuis 
kwamen ook Massad
stroken met de bedruk
king Jeruzalem in om
loop. 

Mossodautomaatstrook 
Tel AVIV 

A1ossac/automaatstrook 
Jeruzalem 

Frama strook 

Japan 
Op 1 december 1997 
werd het port in Japan 
van 130 y verlaagd 
naar 120 y Daarom is 
de rate/'s/i;'automaat
strook van 130 y. niet 
meer verkrijgbaar De 
Tote/s/iZmuntautomaat 
heeft 5 drukwerken met 
ieder een eigen postze
gelvoordrukrol; de auto
maat drukt één gepro
grammeerde waarde op 
de zegelrol met de groe
ne vogel (50, 80, 90 of 
130 y., later 120 y ) en 
op de zegelrol met de 
paarse vogel de waarde 
270 y 

Portugal 
Op 29 april 1998 wer
den in Portugal twee 
nieuwe strokenmuntau
tomaten geplaatst in Por
tugal. Het gaat om auto

r 

Ta/e/s/ifautomaatstrook van 
120y 

Luxemburg 
Ter gelegenheid van de 
jeugdtentoonstelling Ju

valux 98, die van 18 tot 
en met 21 juni 1998 in 
de Luxemburgse hoofd
stad werd gehouden, 
verstrekte de Monétel
strokenautomaat specia
le Juvalux 98stroken. 

Macau 
Op 1 juni 1998 werd de 
eerste Nog/er N I 04
automaat in Macau in ge ■= 
bruik genomen Hetzelf ^ 
de voordrukpapier als bij "" 
de /C/üssenc/offautoma " 
ten werd gebruikt; alleen °° 
de cijfertypen van de "■ 
waardebedrukking ver "Z 
schillen. De serie Nagler ^ 
stroken bestaat uit de ^ 
waarden 0.50, 1.00, =: 
1.50, 2.00, 3.00, 3.50, « 
4 50, 8.00 en 12.00 m ï 
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maten van het Franse fa
brikaat Am/e/en het Por
tugese fabrikaat SMD. Er 
is ook nieuw voordruk
papier in blauwe kleur 
op het thema 'oceanen 
van de wereld' gebruikt. 
De serie bestaat uit de 
waarden 50, 85, 100 en 
140 e., alsmede 80 en 

S 350 e. met Correio Azul

5 opdruk. 
Een tweede ESDauto
maat werd op 15 mei 
1998 geplaatst bij het 
postmuseum met voor
drukpapier waarop een 
postkoets is afgebeeld. 

£SDstrook uit postmuseum 

Spanje 
In Spanje zijn duizenden 
stroKenautomaten in be
drijf. Ziehier een globaal 
overzicht: 

Nummers Fabrikaat Be

drukking 
00011999 Epeha 4cijfers, 

dun 
20002999 Mobba 4cijfers, 

dik 
30003199 Epelsa 5cijfers, 

breed 
3200 Epeha 6ci|ferig 
3500 Epelsa 5cijfers, 

smal 

Op 1 januari 1998 wer
den de posttarieven ver
hcxjgd; de strokenserie 
omvat nu de waarden 
23, 35 en 70 p. Er is de 
afgelopen maanden we
derom nieuw voordruk
papier verschenen: Musi

capapier voor alle va

rianten. 

Alusicostroken van boven naar 
beneden Moblxii ci|ferig, Epel
sa 5ci|ferig breed, Epelsa 5ci|
ferig smal en Epelsa 6ci|feng 

dr 

Zwitserland 
In twee Zwitserse Frama
automaten van het oude 

pe is een waardebe
rukking in zwart in 

plaats van rood gevon
den. Het gaat om de Fra
moautomaten bij het 
postkantoor 8026 
Zürich26 (1826 juni 
1997) en bij het post
kantoor Saas Grund (21 
augustus24 oktober 
1997). 

we 

1 ■imMmê 
^ ^ 1 

^J 

Zwitserse Frama strook met 
zwarte bedrukking 

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

9 

CROSSAIR 
Zoals al eerder in dit 
blad werd gemeld heeft 
Crossair een herden
kingsvlucht tussen Zürich 
en Amsterdam uitge
voerd en wel op 3 en 4 
september. Op 3 sep
tember werd de vlucht 
onder nummer LX798 
gemaakt, terwijl het 
vluchtnummer een dag 
later LX799 was. 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Luhhansa 
heeft een samenwer
kingsovereenkomst ge
sloten met Air New 
Zealand. Dat resulteerde 
meteen in twee nieuwe 
eerste vluchten. 
Op 20 juli werd van 
Frankfurt via Singapore 
naar Christchurch 
(NieuwZeeland) gevlo
gen (vluchtnummers 
LH778/LH6894voorde 
B747 en NZ4578/ 
NZ026voordeB767). 
De retourvlucht werd ge
maakt onder de vlucht
nummers LH6895/ 
LH779 (B747) en 
NZ027/NZ4579 
(B767). 
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Op 24 juli 1998 werd 
van Frankfurt naar Auck
land gevlogen (heen 
LH6980/NZ019, retour 
LH69801/NZ018). 

SABENA 
Door middel van een 
modern communicatie
middel als Internet be
reikte ons het bericht dat 
de Belgische luchtvaart
maatscnappij Sabena 
met ingang van 15 april 
van dit jaar is gaan vlie
gen met de eerste MD
Tl die de vloot rijk is. 
Het toestel werd gebruikt 
om het traject Brussel
Newark v.v. af te leggen. 
Of daarbij post is ver
voerd valt zeer te betwij
felen. 

SAS 
Ook 'per Internet' kwam 
het bericht binnen dat de 
Scandinavische lucht
vaartonderneming SAS 
in oktober van dit jaar 
tussen Stockholm (Zwe
den) en Chicago (Ver
enigde Staten) zal gaan 
vliegen. Daarvcxsr wordt 
een toestel van het type 
B767 ingezet. 

Op 1 september ging 
SAS een alliantie aan 
met Lifhuanian Airlines 
(Litouwen). 
Het blijkt dat men bij 
SAS ook belangstelling 
aan de dag heeft gelegd 
voor scxsrtgelijke (allian
ties met Air New Zea
land en Anseft Australia. 
De plannen hiervoor 
zouden in de loop van 
volgend jaar verwezen
lijkt moeten worden. 

CONCORDE 
Het supersonische passa
giersvliegtuig Concorde 
 een technisch samen
werkingsproject van 
Frankrijk en GrootBrit
tannië  wordt steeds 
weer naar nieuwe be
stemmingen gestuurd. 
Op 18 april werd van 
Parijs naar Grenoble 
(Frankrijk) gevlogen. 

Een dag later ging de 
reis van Grenoble naar 
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de Engelse hoofdstad 
Londen. 
Op 2 en 3 mei werd 
eerst van Parijs naar 
Nantes en weer terug 
gevlogen. Daarna ging 
riet naar Marrakesj vice 
versa. Op 3 mei  het 
toestel stond weer in Pa
rijs  ging de vlucht van 
de Franse naar de Engel
se hoofdstad. 
Op 9 en 10 mei 1998 
werd nog eens van Parijs 
naar Marrakesj vice ver
sa gevlogen. 

PROJUVENTUTE 
Het lag in de bedoeling 
op 11 juni van dit jaar in 
Oostenrijk Luftschiffpost 
mee te geven. Door het 
slechte weer ging dit he
laas niet door. De stuk
ken werden voorzien van 
een stempel met de tekst 
Slechtwetter verhinderte 
den Aufstieg. 

WIM DEKKER 
OVERLEDEN 
Op zaterdag 8 au
gustus overleed Wim 
Dekker, tot voor en
kele jaren samenstel
ler van de rubriek 
Luchtpostnieuws. Een 
in memoriam vindt u 
in de rubriek Uit de 
wereld van de filate
lie elders in dit num
mer. Red. 
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Slechts enige rariteiten uit het hoogwaardige aanbod Nederland bij onze 300ste Kohier jubileums veiling te Wiesbaden 

300ste Köhler Jubileumveiling 
van 22 tot 26 september 1998 te Wiesbaden 
Enige hoogtepunten uit ons grote jubileumsaanbod 

NEDERLAND  Een omvangrijke verzameling met veel zeldzaamheden, waaronder onder andere 1ste uitgave compleet op groot 
briefdeel als ook Mi Nr 404F ongebruikt en op bnef 

ROEMENIE  De grote verzameling van Paul C Laptev, London, met de klassieke uitgaven waaronder 20 ossenkoppen, zeldzame 
eenheden en bneven 

ZWITSERLAND  Een grote verzameling met de klassieke uitgaven met onder andere de wereldzeldzaamheid Mi Nr 81 met vol

ledige kruisomranding (Zumstein Nr 161) en Mi Nr 91 (Zumstein Nr 171), beiden gestempeld als ook de dubbele Geneve verkeerd 
geschneden (Mi Nr II), gestempeld en op bnef. Baseier duif op bnef, enz 

DUITSLAND  hierbij topmatenaal Oudduitse Staten, Duitses Rijk en Duitse buitenlandse postkantoren en kolomen, onder andere 
goede voorlopers en bneven als ook vele zeldzaamheden uit de kolomen in het bijzonder van Cameroun 

OVERZEE  Een fantastisch aanbod met daarbij USA de kleurmisdruk van Columbus 4 cents, postfns met Imker velrand, en het 
enige bekende blok van vier zegels van de postmeesteruitgave Petersburg 5 cents rood 

VERZAMELINGEN  en ongeveer 3000 kavels met compleet landenverzamelingen als ook doubletten uit een handelaarsinventans 
met deel I van een omvangrijke stock overzee 

KONINKRIJK HANNOVER, Deel IV van de legendansche verzameling van John R Boker, Jr USA (speciale catalogus extra aanvragen 
s v p ) 

Bestel nu de omvangrijk veilingcatalogus ! 
(catalogus kosten Hfl 10,) 

HEINRICH KOHLER 
HEINRICH KOHLER 
INHABER VOLKER PARTHEN 
Wllhelmstraße 48/mp 
D65183 Wiesbaden 
Tel. (0611) 39381 • Fax 39384 

Duitslands 
Oudste Postzegel Veilingliuis 



WREDE SPORTEN, 
ZOETIGE ZEGELS 

Tijdspassering omkwereld of edele verdedigtn^toMiäi 1 
DOOR THOMAS LEEFLANG 

De geschiedenis van Aziatische vechtsporten, de gereglementeerde strijd van man tegen man, 

gaat in wezen eeuwen terug. Wat betreft de beoefening ervan in Nederland ligt dat gelukkig 

eenvoudiger. Meteen na de Tweede Wereldoorlog ontstond hier, dankzij de populariteit van de 

door Alfred Mazure getekende privédetective en pujitsudeskundige Dick Bos, op grote schaal 

interesse voor het geheimzinnige Nakoni fiufitsu 

Maurice van Nieuwenhuizen 
[alias Dick Bos) neemt Simon 
van Collem in de heupworp 

VPRO TV/COLlECTI£ THOMAS LEEFLANC 

Maurice van Nieuwenhuizen 
smeet in juni 1959 in een 
rechtstreekse VPROtelevi
sieuitzending in de Bus
sumse Irenestudio de 
nietsvermoedende Si
mon van Collem 
vriendschappelijk met 
een heupworp tegen 
de vloer. De beteu
terde Van Collem 
was nog dagen lang 
slecht ter been. 
Er ging destijds 
trouwens wel va
ker iets mis bij 

de training van het 
jiujitsu. De leraren ontleen

den hun kennis van het 
métier immers uit overja
rige instructieboeken zo
als The Text Book of Jiujit
su (1903), uit Jiujitsu 
Combat Tricks (1905) 
of uit films waarin Pe
ter Lorre als het 
sterkbrillendejiujit
sugenie Mr. Moto 

Ik'A optrad. In het 
^ ■ p k gunstigste geval 
"f^^ volgden de do

centen zelf een 
spoedcursus bij de Japan
ners Kawaishi in Parijs of 
Koizumi in Londen. 
Slagen, stoten en trap
pen naar kruis, ogen en 
nieren werden niet al
tijd ingehouden uit
gevoerd; een arm
overstrekking ont
wrichtte vaak een 
elleboog, een te 
lang aangehou
den verwurging 
leverde niet zel

den een bewusteloze 
jiujitsuka op de mat op. 

DODELIJK ONGEVAL 
In het begin van de jaren ze
stig keek niemand daar in de 
Tung Jen dojo in de Amster

damse Brandewijnsteeg van 
op. Daar trainde men, als lid 
van de 'wilde' Nederlandse 
Amateur Judo Associatie 
(NAJA) onder toezicht van de 
Bloemendaalse tandarts Ger 
Schutte (7e dan), de Japanner 
Tokio Hirano (7e dan) en de 
Koreaan Choi In Do (5e dan) 
op een Spartaanse manier het 
judo, althans de wedstrijdver
sie van het jiujitsu zoals de Ja
panner Jigoro Kano dat in de 
jaren '20 samenstelde. 
NAJAjudo was een hardere 
vorm van judo dan het Kodo
kan 'speljudo' dat bij de offi
ciële NJJB (voluit Nederland
sejudo en Jiujitsu Bond) werd 
onderwezen. Er werd bij de 
NAJA door de docenten, net 
zoals dat in Japan gebeurde, 
gesteld dat schouder, arm en 
heupworpen alleen goed uit
gevoerd waren als de argeloze 
tegenstander met kracht recht 
op het hoofd viel. Omdat 
zoiets moeilijk in een oefe
ningssituatie viel te realiseren, 
werd in Japan het zo urgente 
valbreken ingevoerd, waarbij 
de tegenstander zich tijdens 
de val kan kantelen en 'af
slaan'. Als dat niet lukt en de 
worp is perfect uitgevoerd 
dan is de uitwerking fataal. 
Op 25 november 1972 bleef 
bijvoorbeeld de dertienjarige 
Ron Martins in sportschool 
Kuin in Zaandijk na een judo
worp te hebben ondergaan 
met dodelijk hersenletsel op 
de mat liggen. 

BLOEDVLEKKEN OP DE MAT 
Bij de negentig NAJA dojo's 
kon in de jaren zestig door de 
boomlange Nederlander Jon 
Bluming al gauw het Japanse 
Kyokushinkai karate worden 
geïntroduceerd: de tijd, de 
sfeer binnen de organisatie en 
de mentaliteit van de leden 

waren er njp voor. 
Het met de blote hand klie
ven van tien opgestapelde 
dakpannen of het met de blo
te voet doormidden trappen 
van een paar dikke planken 
werd een vast onderdeel van 
karatedemonstraties. In het 
NCRV televisieprogramma 
Hoe bestaat het (1963) legde de 
Britse wetenschapper George 
Noordhof uit hoe dat kon. Hij 
betastte daarbij vol ontzagjon 
Blumings handen met de me
dedeling dat het eigenlijk 'on
zichtbare dodelijke wapens' 
waren. 
Bluming liet die handen in 
binnen en buitenlandse do
jo's, voor zijn doen nogal 
mild, wapperen en daar heefi 
menigeen nog steeds weet 
van. Bij de NAJAkaratelessen 
van het eerste uur vloeide 
net als bij de jiujistu en judo
lessen  nogal eens wat bloed. 
De bloedvlekken op de mat 
werden meteen met een spe
ciaal daarvoor bestemd doek
je verwijderd. 

BLUMING VS GEESINK/RUSKA 
OudKoreastrijder Bluming 
was ontegenzeggelijk een veel
zijdiger beoefenaar van Aziati
sche vechtsporten dan de 
Olympische judokampioenen 
Anton Geesink en Wim Rus
ka. Bluming trainde net als 
zijn twee Nederlandse colle
ga's veel in Japan, maar hij be
perkte zich daarbij niet tot het 
judo: Bluming haalde succes
sen in jodo (stokvechten) en 
aikido (een gracieus lijkende 
maar uiterst effectieve verde
digingstechniek) en hij was 
lange tijd op gezag van de 
vriendelijke 'Koreaanse Ja
panner' Mas Oyama  die bij 
een demonstratie met één 
hand de schedel van een aan
stormende stier verbrijzelde 
de hoogstgegradueerde niet
Japanse beoefenaar van het 
karate. 

EROTICAGASTHEREN 
Overal in Nederland ontston
den scholen en schooltjes 
waar kennis kon worden ge
maakt met de meest buitenis
sige vechtsporten. Behalve 
door de NJJB erkende clubs, 
waar een simpel beenworpje 
en een koproUetje aan n 'im
porte qui werd voorgedaan 
door een gymnastiekleraar 
met een bruine band, kwa
men er in de grote steden ook 
onafhankelijke scholen die 
voornamelijk werden bezocht 
door beveiligingsmedewer
kers van horecabedrijven en 
'gastheren' uit de erotica
branche. De harde kern van 
het ledenbestand vormde als 
het ware een naamloze Bri
gade Zonder Genade en het 
lesmateriaal had niets van 
doen met sportbeoefening; 
het ging om het aanleren en 



perfectioneren van het met 
voeten, vuisten en ellebogen 
zo snel mogelijk uitschakelen 
van een als lastig ervaren me
demens. 

SCHAAR DOOR KOGEL GEVELD 
De methoden die daarvoor 
werden gebruikt waren af
komstig uit het jiujitsu, judo 
en karate, aangevuld met on
derdelen van de noble art of self 
defence, het boksen. Bij de jiu-
jitsu-school van Gé Koning in 
de St.Jacobsstraat in Amster
dam trainden overdag behal
ve keurige obers van hotel-res-

P P V O T W W ^ ^ I « « * * * « « * * * « ^ 

taurant Polen, Zen-spreuken 
prevelende academici en wat 
taxichauffeurs ook de zware 
jongens van de Nieuwendijk, 
de Warmoesstraat, de Burg
wallen en de Zeedijk: soute
neurs, uitsmijters, barkeepers 
en andere snaken die niet ge
makkelijk een bewijs van goed 
gedrag konden afhalen bij het 
Bevolkingsregister en die niet 
genoeg hadden aan de dege
lijke klassieke en dus saai ge
vonden lessen bij de keurige 
boksschool van Piet de Graaf 
aan de Amsteldijk. Als er eens 
een niet kwam opdagen op de 

privéles dan zat-ie ofwel in de 
bajes of hij was neergescho
ten, zoals de sympathieke jiu-
jitsubeoefenaar en 'vliegende 
schaar'-specialist Kees Bolde-
wijn, eigenaar van Carlos' Cock
tail Club, gebeurde. Ondanks 
z'n zwarte band was hij niet in 
staat in de Amstelstraat een 
niet voor hem bestemde kogel 
te pareren. 

PENOSE EN LOUCHE TYPES 
Veel verschil met de huidige 
situatie is er overigens niet. 
Met uitzondering van het 'in
tellectuele' kendo (zwaard-

j u u o , ivung Fu en Tae 
Kwon Do: ...vaak genoeg 
op zegels afgebeeld, 
maar nief altijd correct en 
in veel gevallen met een 
te zoetige inslag... 

Dit door de Dutch Dick Bos Appreciation 
Society ingediende voorstel voor een 
Dick-Boszegel (1990) haalde het met 

vechten) en aikido heeft het 
harde jiujitsu, gepresenteerd 
onder allerlei^zncy namen, 
nog steeds een sterke aantrek
kingskracht op de penose en 
anderssoortige louche types. 
De lessen worden niet ge
volgd ter compensatie van een 
zittend leven maar dienen als 
'diploma' bij het solliciteren 
naar een baan als bodyguard of 
uitsmijter. Bij de begreifenis 
van de Amsterdamse 'condot-
tiere' Frits Adriaanse alias 
Frits van de Wereld waren in 
december 1996 heel wat 
vechtjassen uit de nationale 
onderwereld aanwezig, spor
tieve jongens die door hun le
venswandel niet bepaald een 
gunstige invloed hebben op 
het toch al kwetsbare imago 
van uitheemse vechtsporten. 

VALLENSBANGE JUDOKA 
Olympisch en wereldkam
pioenjudo Anton Geesink, 
door 'Tokio' inmiddels op po
litieke gronden 'gegradueerd' 
tot 10de dan, stortte zich de
cennia geleden na zijn actieve 
sportcarrière in het Japanse 
catch as catch can-worstelen. 
Iets dat hem toen verweten 
werd, omdat een man van zijn 
kaliber zich niet had mogen 
inlaten met dergelijke onzin. 
Iedereen kon tenslotte bij de 
TROS (met kundig commen
taar van Frans Henrichs) zien 
dat die cafc/hwedstrijden door
gestoken kaart waren, vere
deld circuswerk; dat de 'tech
nieken' nooit werden geëffec
tueerd en dat het één grote 
show was waarbij het voorna
melijk neerkwam op het laten 
zien hoe fabelachtig de naar 
corpulentie neigende gemas
kerde en bontbeschilderde 
heren nog konden vallen en 
opstaan. Geesink had in het 
spel overigens de vaste rol van 
werper want als hij ergens een 
hekel aan had dan was het 
aan ukemi waza, aan vallen. 
Anton Geesink heeft in inter
views meer dan eens probe
ren uit te leggen dat de catch-
wereld allesbehalve soflv/zs, 
dat catchers stuk voor stuk 
topatleten waren en dat het 
veel discipline vereist om net 
te doen alsof. 
Hoe dan ook: catch as catch can 
heeft nooit filatelistische er
kenning gekregen en dat zegt 
genoeg! 
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VEREIUIGiniGS SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 Z 3 ZG WESTMAAS 

CORRECTIES VOOR DEZE RUBRIEK MOETEN W/ORDEN 
DOORGEGEVEN AAN DE SAMENSTELSTER (ZIE B O N ) ! 

Landelijke secretoriaten: 
Wl'/'l^J.H.Avls,Hoefblad105, 
1689 SVZwaog, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelica. Zwaard-
vegersgaarde]30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaort, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorir, A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
W / ^ C T h . Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-861525. 
Almere: 
VPVAAlmere; M. Cornelisz-Davids, 
Hoydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alpben aan den Rijn: 
NVPV, P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPf, D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,©0183-
441655. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C. de Graaf, Sthel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
/ÜPf'Oe/fe/';«. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveerr, mw. A.P. Hesse-
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'PI^M.M.Kleii,HayavanSome-
renloon 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
4l''DeP/i;/o/efe/';F.L.M.M.v.d. 
Vl/elden, Velserstraot 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 
>lS/S/ie//f(/o/e/;e;J.J.M.Snel, 
Grevehngenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 

PVWA-Filatelier, F.R. Bruoman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendom, 
©0299-654163. 
FV 'Statuut 80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Nooré, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'(SVB>,\{en\i. 
Postma,Sarphatipark16,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
iVl'Pl^ H. Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/y 'De 6/oóe';P. Bakker Schut, K. 
Onnesstraot 10,7316 LS Apel
doorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PVAppingedaiïï, 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: 
Wl'/'U.E.Huiskes, Winschoten-
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocronder, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAsserr, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PVBaarrr, G.W. Leive, Prof. F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christioanhof5,1171LL 
Bodhoevedorp, ©020-6594481. 
Borneveld: 
fV'De6/o6e';mw.M.M.A.Mein-
ders-Schimmel, Do Costastraat 16, 
3771 ZB Borneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
fV'Oe//oOos/';T.vanEsch,Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
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Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend dan dit formulier 
aan mevr. E. Brookensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmoas. 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Beuningen/Ewijk: 
n''öe6/oÄe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be-
neluxlaon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk';nfii.M.v.i. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen:; A.J.M. Goo
ren, Op de Smalen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philateliccr, Drs W. van der Gies-
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
«l'Pl^ H.J. Veitkamp, Goudenre-
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
/'«l'Äoxmeefe.o.iH.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
lO'SU.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle- V/estvoorne, 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstroot 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
IV Philatelica, J. Schoemoker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw-
leusen. 
Delden: 
PCDeldeir, H. Verschuuren, longe-

straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W De/ft; A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrDef/Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
Wl'PI^G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans36, I U I WGDiemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
fV'DeG/oie';mw.R.vanWijk, 
Treubstraat 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
fV'De6/o6e';A.H.Soomers,Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
/V'0eG/o6e';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetincbem: 
/y'De6/oie';H.A.Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecbt: 
lO'Pl'Dorrfref/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrOe Pos//ooer'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Dracbten: 
PV Drachteir, \. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PV Oranten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
Pl''P/i(/ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
fV'De 6/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
/y 'De 6/oie'; A.C. Dijke, De Gon-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Ecbt: 
Ptól'ef.fc/i(;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Fcbt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
PI'.'fvoposr;L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinglistr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
/?'De6Ue';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545-

475217. 
Eindboven: 
P f p . J . Hofstede, Van Galen-
stroDtl7,5694CDSonenBreu-
gel, ©0499-476414. 
Philips PV; R. Arts, Heggerankloan 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 
fl ' 'De6Ue';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
IV Philatelica, J.J. Bulten, Tjotter 3, 
8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IV Philatelica, J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enscbede: 
f .Pl ' . ; 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: 
l'l'Pl''DePMflte//s/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee, drs S. 
Bangma, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet,© 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi © Eemland: 
«l'PI^ H.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,®035-
5262702. 
Goor 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollonderweg 130,2807 
AH Gouda, ©0182-518549. 
's-Gravenhage: 
tfP/il^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haaa, A.F. van Ro-
vesteijn, Heliotroopfaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'Oe/ff/na'; LH. Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, afd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 



Pri'rei/es/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Hoog, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelien, D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Horen (GR), 
©050-5344229. 
PI'6fomngen;J.P.A.Tolsma,Phil. 
Centrum, Emmostroot 5,9722 EW 
Groningen,©050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/l'P/i;/a/efeo; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Haifweg-Zwanenburg: 
PZl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat9,1165LLHalfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstrekeir, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussoinstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
/'l''DeP/i//flte/(s/';D.Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PI'//eems<refil:;H.W.vanZon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC Heems
kerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; G. de Beer, De 
Plasse 1,8449 EN Terbond, 
©0513-625239. 
Heerhugowaord: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. LJ. 
Folkers, Bloemoertloon 11,1701 
l/H Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wolsing-
Grens, postbus 237,6400 AE 
ieerlen, ©045-5717790. 
üeeze: 
filatelie Heem, J. van der Linden, 
\tlas42,5591PKHeeze. 
)en Helder: 
Fl'Den «eWecLCh. Werst, Linie-
veg 13,1783 BA Den Helder, 
2)0223-612544. 
iellevoetsluis: 
'V Philatelica, G.A. van Dongen, 
erardvonderDussenstr. 13, 

1223 RGHellevoetsluis, ©01 Bi 
l l 2768. 
lelmond: 
'. V. 'De Helm, Helmond en Oms-
reken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
5,5706 U Helmond, ©0492-
134793. 
WI'We/mon(tJ.Neggers,Van't 
loffstroot 4,5707 ES Helmond, 
D0492-553721. 
lendrik Ido Ambacht: 
ImóflfAfcefl^J.S.P.vandeRuit, 
cd. van Nossoustr. 3,3331 BK 
!wijndrecht. 

Hengelo (G): 
/y 'De 6/o/ie'; H.Borgers, Baker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
NVPV, B.E. Sauerwald, Scherphof-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7, 5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r ß M Penny'; M.L.H. Verho
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
«KPk!F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javaloan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l'P/i;7ote//:o; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaaré, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveerr, H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezond, ©0598-351485, E-
mail; J. Bos @ wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPVAfdV/est-Frieslané,ilNi. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma,Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
//P/i;7otefeo;J.G.Fidder,Gallé-
5traat43,8266CVKompen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKalwijk/Rijnsburg, J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
FKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/il'"/fo/(teuri(e';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Khmmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P/i//o;e//ffl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IVmlatelica; S. Ligthort, Anno 
vonSoksenstr. 19,1723KR 
Noord-Schorwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV, H. Steygerwalt, Voorwoarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 

IV Philatelica, R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV; P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kosteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.A(.P.l'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
WPl^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,©0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/Y'De 6/o/ie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
IVIaastricht: 
PV De leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
IHeppel: 
P / i ; » o PI'.; F. Hottinga, Jon 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PriVfl/er/on(/';R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend 
,©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmeliaon 70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Veneiï, mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. von Rumelo-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvelloan9,8162aEpe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
1'.P.«.;B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. Ooms, 
Eijken Donck 6,2211 SE Noordwij-
kerhout, ©0252-373632. 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica, J.M.G. van Mulle-
kom, Moandagsewetering 183, 
2211 Viï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
«l'Pl^ P.J. van Boven, Eeckelho-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
JV/Pi^LLA. Janssen, Blouwe Hof 

4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
moil: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzoal: 
0Ptfl^H.J.Teuni5, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaol, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; A. Bootsmo, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Ol'Pl^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmorsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica, H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstroot 195,1442 CK Pur
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pr7e/stof'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raolte: 
Pl'ffoote; E. Bakker, Postbus 239, 
BIOOAERaalte. 
Renkum/Heelsum: 
PV'De 6/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
fV'R/vefo';H.M.P.Culipers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
py'De 6/oAe'; M.F. Bijl, Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
PV'De 6/o4e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/ l 'PA/kefenW.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PI'/?oermon(<Th.J. van Dort, Al
denhoven 38,6093 HC Heythuy-
sen, ©0475-495899. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstroot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PCP/i/Zo/ei/co; P.Pors, Clara Wich-
monnstroat 110,2984 XJ Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPhV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie, J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
Pfffo//ef(/om;J.Vellekoop,Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Toook, Juliana 
van Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
tf Î PÎ J. Freeke, 
Braokmonsdijk 12,7462 LV Rijs

sen, ©0548-515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugiaon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pl'Son/poortPl'S; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPVSassenheinr, B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. von Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
WPVScherpenzeele.o.;^. Chr. 
Kessler, Volerioanloan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SÎ Pl̂  H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
PVS/7/of(/e.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittord, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i;7e//fo';J. van Schoik, Ado-
mo van Scheltemostraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/i'P/i//o/e/ffo;E.v.d. Graaf, Dalle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Hiilatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
PK'«e/M'o/emerlt';A.H. de Rid
der, Lingestroat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaandereiï, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiet, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
l'P77;/Êürg; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JKTilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
WPk^LJ. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: x 
IV Philatelica, J.S.P. Drost, Coupe- - ^ ^ 
ruslaon 6,1422 BD Uithoorn, CQQ 
©0297-563646. 3 W 
Utrecht: 
Wl'PI^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
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UPhV; J. van der Meulen, Elbe

dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PI' Utrecht, G. Kruijt, Maurltslaan 
55,3454XRDeMeern,®030

6662998. 

Voals: 
FV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim

pelveld. 
Varsseveld: 
/y'0e6/oèe';H.J. Bos, Spreeu

wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bovel, 
von Ruusbroeclaan 34,9602 BG 
Hoogezand, ©0598326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus

laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318515062 
/Tff/morfce/'; H. Altena, Oude

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

turn, De Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Velp/Rozendaal: 
/T'De6/oie',mw.H.W.Wolthuis

Oostenvijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.l'.'/'/i//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstroot 9,5925 HJ VenIo, 
©0773820064. 
Vianen: 

FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
HermandeManstraat6,4132XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
WPl^W.G.L.Poels,L.deColig

nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©0104746725. 
Vlissingen: 
W/ss/ngsefl̂  Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Falier, 
Badv«eg28,5253AVNieuwkuijk, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhHateka, E.K. Roelfsema, Pot

beker65,5384DNHeesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
«l'/'l^f.W.M.Ni|p,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071

5619107. 

Waalwijk: 
n'/'rOe ionos/root'; J.A.M. van 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wagenin

gen. 
Wassenaar 
PC Wassenaar, LL. Kammingo, 
Spinozolaan I D 1,2273 XA Voor

burg, ©0703871987. 
Waubach: 
/'rM'ouAoc/i';E.P.Valent, Europa

weg Zuid 195,6374 KK Land

graaf, ©0455314376. 

Weert: 
R/o/e/fraiyeer/e.o.; J.C.A.M. Wil

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

ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294412458. 
Westbrabant: 
IVPhilatelica;kUUi Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen

dool. 
Wieringen: 
///'/i//flte//fo;J.M. Smit, Kooger

weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
/['P/i/fa/e/icfl;!. von der Vliet, 
Tulpstraot 49,9675 GK Winscho

ten, ©0597425112. 
Winsum:. 
PI'IWnsum e.o.; 0. Hof, Rottumer

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

broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburgloan 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348423035. 
Woudenberg: 
k/PrOncferrfe toep'; J.C. Ver

steeg, J. van Stolberglaon 26. 
3931 KA Woudenberg. 

Wijchen: 
frDe6toÄe';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij

chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoard 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVlimuiderr, G.C. BakkerBakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310, inl.rondzen

ding. 
IJssel en Lekstreek: 
FV IJssel® Lekstreek; wnd. A.J. 
Elshoff,Boorn54,3068LARotter

dam,©0104553069. 
IJsselham: 
Pr/Ase/Aom^w.D.Vrugt,?. 
Christinostr. 42,8331 G8 Steen

wijk, ©0521511185. 

Zaanstad: 
i'l'ZPI''De PojtAoorn'; H.Smit, Ro

zeboomS, 1541 RH. Koog a/d 
Zaan. 
Philateka laanstreek, D. Fraaij, 
RembrondtstroatlO, 1506LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde;{i.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036

5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Nijenheim 6314,3704 BM 
Zeist, ©0306954174. 
Zetten: 

FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja

gerSteenstras, Verl. Emmastraot 
29,6673 XAAndelst, ©0488

454277. 
Zevenoar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur

doornstroat 23,6903 ü Zeve

noar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Sleu

tel, Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburohout 33,2719 MX Zoe

termeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
/l'P/i/tote//ca;H.Nijiand, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050

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

ders, Regenboogstr. 3,8061 GL 
Hasselt, ©0384771726. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078

6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsan, Johon 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©0384541353. 
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Inlictitingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrechit 
Tel. 0302618720 
Fax 0302618720 

¥ry r\, 

NIJNEECSE 
POSTZEGELVEILIN6 I.P.V. 

Onze 74ste veiling wordt geliouden op 
26 september a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een bnefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen 1999 
gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 

^PACIFIC l$UND$.NIEUW ZEEUNDAUSTRALIEWERELD^ 
■ Gratis verkoopli|sten |in Hollandse guldens] verknigbaar op 

aanvraag 
» 500 verschillend NZ gestempeld voor ƒ 20,00 franco 

NZ mancoli|sten w/elkom 

• PHILÄ NZ • 
PO Box 39-014 Howick - Auckland, New Zealand, fox 0064-9-579-8228 

DENEMARKEN - GROENLAND - FAROER 
Zegels, boekles en brieven 

Onze uitgebreide fotolijst met scherpgestelde prijzen zenden wij u op aanvraag 
gratis toe Ook aankoop van beter materiaal en frankeergeldige zegels 

Schrijf in het Nederlands naar 
PZH B Hailing-Sorensen, Tyge Krabbes vej 11, 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 



SAMENSTELL ING: W M A DE R O O l J , 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWIJK 

Anguilla 
Opruiming 
Anquilla, een eilandje in 
de buurt van Puerto Rico, 
gaf al boekjes uit tussen 
1977 en 1984: zeven in 
totaal. Het waren alle 
boekjes zoals meer Britse 
gebiedjes die toen uitqa
ven. Onder de paraplu 
van de Crown Agents 
werden 'grootse' gele
genheden aangegrepen 
zoals het zilveren rege
ringsjubileum van de 
Britse vorstin, de herden
king van Rowland Hill en 
het koninklijk huwelijk 
van 1980. 
Nu zijn ze op Anguilla 
zelf aan het werk ge
gaan. Al meer dan twee 
aar trouwens, maar ik 
<wam de boekjes pas en
kele maanden geleden 
op het spoor. Volgens de 
postdienst van het eiland 
zou de uitgiftedatum van 
het boekje 5 juni 1996 
zijn. Het oranjekleurige 
boekje bevat vijf postze

els van 20 en vijf van 
O c. Het is een echt op

ruimingsboekje gewor
den, want vrijwel alle 
postzegels van 20 en 
80 c. van de laatste jaren 
kunnen erin voorkomen. 
Zelfs postzegels van 
1997, waaruit blijkt dat 
ze naar behoefte bijge
maakt (bijgevuld) wor
den. Soms oevatten ze 
ook nog een stripje labels 
met toeristische reclame 

maat postzegelboekje uit. 
De zegelontwerpen in het 
boekje zijn van Michael 
Leunig naar zijn eigen 
gedichten, prevelingen en 
observaties. De Teapot of 
Truth bevat in totaal zes
tien postzegels (vijf ver
schillende motieven) voor 
een bedrag van 9.80 d., 
alsmede een briefkaart 
(port betaald) en een set 
stickers. De samenstelling 
van de zestien zegels is 
als volgt: twaalfmoal 
45 c , tweemaal 1 d. en 
tweemaal 1.20 d. De 
prijs van dit tweede met 
tekeningetjes en tekstjes 
gelardeerde grootfor
maat boekje (net eerste 
verscheen vorig jaar en 
had antieke auto's als 
thema) is 9.95 dollar. 

ons plaatjes van een 
mooie kerk te laten zien. 
Op 14 september ver
schijnen de twee zegels, 
waarop afbeeldingen 
van de in 1994 gereed
gekomen Frederikskerk 
staan. De postzegels 
hebben een waarde van 
4.50 k. Vijf van beide 
zegels zijn ook te vinden 
in een postzegelboekje. 

Frankrijk 
Philexfrance 99 
De grote tentoonstelling in 
Frankrijk komend jaar 
werpt z'n schaduw voor
uit. Vanaf 12 september 
verschijnt het Franse 
boekje met tien zelfkle
vende zegels zonder 
waardeaanduiding in 
een speciale Pbilexfrance

Het grappige Australische boek|e vol gedicht|es, tekeningeties en 
postzegels van Michael Leunig 

uitvoering: witte kaft plus 
logo van de tentoonstel
ling. Het boekje zal ver
krijgbaar blijven tot en 
met 11 juli 1999, de laat
ste tentoonstellingsdag. 

Het eerste 'permanente' boek|e van Anguilla, gelet op de zegel
nhoud zi|n zeker zo'n twintig vananten bekend 

Opdrukboekje 
Dit jaar, op 13 maart, 
vervolgde Anquilla de 
reeks met een Doekje van 
9 d. (vijfmaal 30 c. en 
vijfmaal 1.50 d.). Ook nu 
kunnen er zich weer ver
schillende zegels in be
vinden. Maar dit keer wat 
beperkter: vijf verschillen
de van 30 c. en twee van 
$ 1 50. Het kaftje is iden
Hek aan dat van boekje 
8 alleen is er nu een op
druk aangebracht. 

^ustralië 
De v/are theepot... 
Dnder de titel 'De ware 
heepot' gaf Australië op 
13 augustus een grootfor

Duitsland 
Nördlingen 1100 jaar 
Ter gelegenheid van het 
elfhonderdjarig bestaan 
van de stad Nördlingen 
verscheen in Duitsland 
op 22 januari van dit 
jaar een bijzondere ze
gel van 110 pfennig met 
een afbeelding van de 
oude stad. Op 16 juli 
kwam er een nieuw post
zegelboekje met tien van 
deze zegels. 

Faeröer 
Frederikskerk 
Voor het derde achter
eenvolgende jaar wor
den in de Faeröer de 
kerstzegels gebruikt om 

Gertrud Rask, gebouwd 
in 1923 en in 1942 ge
zonken voor de Noord
Amerikaanse kust, en de 
Hans Egede, gebouwd 
in 1905 en in de lente 
van 1942 met man en 
muis vergaan. Meer in
formatie vindt u in de ru
briek Thematisch pano
rama. 
Beide zegels (4.50 en 
4.75 k.) zijn ook ver
krijgbaar in een postze
gelboekje. De prijs van 
net boekje 55.50 k. be
draagt. 

Hongarije 
Spoorwegen 
Na de drie Hongaarse 
keramiekboekjes van 
eind maart verscheen er 
op 31 augustus opnieuw 
een boekje. Dit keer is 
het thema 'Spoorwegen'. 

Ierland 
Tall Ships Race 
De prestigieuze race met 
honderden zeilschepen 
eindigde dit jaar in de 
haven van het Ierse Du
blin. Eind augustus vond 
het evenement plaats. Ter 

lang geleden dat ik nieu
we boekjes van Noord
Korea meldde. Dat is na
tuurlijk te betreuren want 
'oude' nieuwtjes zijn in 
het algemeen niet ge
makkelijk meer te verkrij
gen. Er zijn verschillende 
oorzaken voor deze ge
ringe actualiteit. 
De persberichten van 
NoordKoreo verschijnen 
vaak lang na de datum 
van uitgifte. Daarbij 
komt dot ze nogal eens 
niet blijken te kloppen. 
Dat heeft mij ertoe ge
bracht te wachten met 
publiceren tot er meer 
zekerheid is, bijvoor
beeld tot het moment 
waarop de boekjes ook 
daadwerkelijk gesignal
eerd zijn! Helaas heeft 
dat bij de nu volgende 
meldingen niet steeds 
kunnen gebeuren. 
Ook mijn bezoek aan Ju
valex in Luxemburg, 
waar ik een afspraak 
had met de baas van de 
filatelistische dienst van 
het land, heeft daar wei
nig aan veranderd. In elk 
geval was het boekje 

II11 _ ( l . 
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ITALL 
SHIPS^JBlÉ ' 

iRACE ^ ^ 
1998 . 9 , 

i V 1 

Het Ierse boekje met de bi|zondere zegels ter gelegenheid van de 
aankomst van de Tall Ships Race 1998 
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MPOSIEjr

Het speciale P/i//ex/ranceboekje kost 30 f 

Groenland 
Scheepvaart 
De scheepvaart in 
Groenland leverteen 
voortdurend gevecht te
gen ondiepten, ijsvelden 
en scheepswrokken. Veel 
schepen komen nooit toe 
aan een 'natuurlijke' 
sloop. Zo ook de twee 
befaamde stoomschepen 
die staan afgebeeld op 
de beide Nordenzegels 
van 20 augustus: de 

gelegenheid hiervan ver
scheen op 20 juli een 
postzegelserie van vier 
waarden en een postze
gelboekje. Het boekje 
bevat zegels met afbeel
dingen van befaamde 
schepen tot een waarde 
van £ 2.65. De oplage 
bedraagt 35.000 boek
jes. 

Korea (Noord) 
Het is alweer behoorlijk 

France 98 aanwezig: 
tien stuks maar liefst. Tot 
mijn verrassing was er 
ook een boekje verkrijg
baar dat enkele dagen 
eerder uitgekomen was «> 
en waarover in de aan ^ 
kondigingen nog niet ge " 
rept was. In het boekje Z 
wordt de uitvinder van ■" 
het kunststofproduct u. 
v/no/on geëerd. ^ 
Het laatste boekje dat ik ;^ 
meldde dateert intussen ^ 
van ruim een jaar gele ™ 
den: boekje 46 van 25 2 
augustus 1997 met post = 
zegels waarop de  ^ 
Ch 
gei 

lonqryu bruq staat af Cfli 
beeld. ^ Dül 

Air Koryo 
Ter gelegenheid van het 
twintigjarig lidmaat



schap van de ICAO, de 
internaHonale burger-
luchtvaartorganisatie, 
versehenen er op 14 sep
tember 1997 twee post-
zegelboekjes: van 2.90 
en van 3.30 w. Op de 
postzegels staan de di
verse llyushins en Toepo-
lovs van de Koreaans 

een serie en een blok met 
afbeeldingen van dieren 
die aan de Grote Leider 
werden geschonken met 
onder meer een berber
leeuw, een jaguar en een 
ara. De uitgifte ging ver
gezeld van een postze-
gelboekje van 3.70 w. 

een postzegelboekje be
vinden zich tweemaal de 
vier zegels van elk 50 j . 

Wereldkampioenschap 
voetbal 
Ter gelegenheid van 
France 98 kwam ook 
Noord-Korea (op 5 mei) 
op de proppen met een 

zLZAm. A i r K o r y o 

De Koreaanse luchtvaartmaatschappii Air Koryo wordt geëerd met twee boek|es 

i02 

maatschappij Air Koryo 
afgebeeld. 

Chi lbo gebergte 
Al tien jaar is Korea lid 
van de wereldtoeristen
organisatie WTO. Die 
tiende verjaardag werd 
gevierd op 22 september 
1997 met een blok en 
een postzegelboekje. De 
afbeeldingen op de post
zegels laten het Chilbo-
gebergte (met het Chil-
bomeer en de Chonbul-
berg) zien. Het boekje 
kost 3.10 w. 

Kumgang gebergte 
Op 2 oktober verschenen 
twee zegels en een velle
tje met fraaie plaatjes uit 
het Koreaanse Kum-
gang-gebergte. Op de 
zegels staan de Kum
gang poort, gevormd 
door een tweetal impo
sante rotspartijen, en de 
Podok-kluis, een op een 
rotshoek neergepoot drie 
verdiepingen tellend ge
bouw. Beide zegels zijn 
ook in een boekjes met 
zesmaal 50 j . verkrijg
baar. 

Revolutionaire school 
Vijftig jaar geleden 
stichtte de Grote Leider 
een school in Mang-
yongdae, waar kinderen 
getraind werden tot toe
gewijde aanhangers van 
de Koreaanse revolutie 
Voldoende reden dus 
voor een speciale postze
gel. Verschijningsdatum 
12 oktober. Zes van 
deze postzegels van 
40 j . kwamen ook in een 
boekje terecht. 

Dieren 
Bij staatsiebezoeken 
worden vaak dieren 
cadeau gedaan. Op 15 
oktober 1997 verscheen 

Slakken 
Zes slakken met een spi-
raalvormig huisje zijn te 
vinden in een op 15 no
vember verschenen 
boekje van 3.10 w. De 

Ook op de omslag van het 
boek|e is een slak afgebeeld 

inhoud bestaat uit een 
velletje van zes zegels 
van 50 j . 

Nieuwjaar 
De laatste zegels van 
1997 werden de op 15 
december verschenen 
nieuwjaarszegels: drie 
postzegels en twee blok
ken. Met uiteraard veel 
afbeeldingen van (het 
jaar van) de tijger. Een 
postzegelboekje hoort 
erbij: 5.30 w. 

Winterspelen 
Op 7 februari verscheen 
een postzegelboekje van 
2.50 w. ter gelegenheid 
van de Olympische W'm-
terspelen te Nagano. De 
inhoud bestaat uit vier
maal 20 j . (skiën) en 
viermaal 40 j . (hard-
rijden op de schaats). 

Dieren 
Het Paektu-gebergte ligt 
in het Noorden van Ko
rea en wordt nog bevolkt 
door zoogdieren als tij
gers, luipaarden, beren 
en wolven, alsmede door 
honderden soorten vo
gels. Vier van deze die
ren zijn als miniatuur
schilderijtjes op edelste
nen afgebeelcl op vier ze
gels die op 6 maart van 
dit jaar verschenen. In 

aantal postzegels, een 
velletje, en een postzegel
boekje. Het boekje bevat 
in afwisselende samen
hang vijf postzegels van 
30 en vijf van 50 j . Ver
koopprijs van het boekje: 
4.10 w. 

Ri Sung Gi 
In 1939 vond de Kore
aanse geleerde Ri Sung 
Gi vinalon uit. een nieuw 
soort chemische fiber 

Mayotle 
Boekje nummer 1 
Nadat het voorheen tot 
de Comoren behorende 
eiland Mayotte begin vo
rig jaar met eigen post
zegels op de proppen 
kwam, is daar op 15 
april van dit jaar ook een 
eerste postzegelboekje 
aan toegevoegd. Daarbij 
wordt het voorbeeld van 
Saint Pierre & Miquelon 
gevolgd: een opdruk op 
een Franse boekje met 
tien zelfklevende zegels 
zonder waarde-aandui
ding. 

Nieuw-Caledonië 
Carnet illustrée 
In Nieuw-Caledonië 
worden twee soorten 
boekjes gebruikt: die met 
permanente zegels 
(steeds met postzegels 
waarop het locale vogel
tje, de cogoo, staat afge
beeld) en rraai geïllus
treerde boekjes met 
meerdere velletjes zegels 
en blaadjes tekst en fo
to's. De laatste zijn te 
vergelijken met de Britse 
Presf/ge-boekjes. 
Een boekje uit de tweede 
categorie verscheen op 
16 juni. Het bevat vier 
velletjes van elk zes ze-

Hoewel Noord Korea met aan het wereldkampioenschap deelnam, 
besteedde het land wel de nodige filatelistische aandacht aan het 
evenement 

vervaardigd uit steenkool 
en kalksteen. Op 15 juni 
van dit jaar eerde men 
hem alsnog met de uitgif
te van een speciale post
zegel. Tien van deze ze
gels, elk van 40 j . , zijn 
ook in een postzegel
boekje te vinden. 

Koreaans borduurwerk 
De kunst van het fijne 
handborduurwerk staat 
in Korea in hoog aan
zien. Enkele voorbeelden 
ervan zijn te vinden in 
een op 10 augustus uit
gegeven serie postze
gels: witte reigers in het 
bos, enthousiast sprin
gende karpers, een stok-
roos en een hanenkam. 
De serie wordt vergezeld 
van een boekje, prijs 
3.90 w. 

gels en het staat in het te
ken van het cultureel cen
trum Tjibaou. De prijs is 
1.650 CFP. 

Oostenrijk 
Zollausschlussgebiete 
Het is alweer enkele ja
ren geleden dat ik iets 
meldde over de twee in 
Duitsland gelegen Oos
tenrijkse gebiedjes Klein-
walsertal en Jungholz/ 
Tirol. Net als in Oosten
rijk staan ook hier boek
jesautomaten. Ze accep
teren echter uitsluitend 
Duitse munten van twee 
mark. Ze leveren daar
voor boekjes {Markentä
schchen) met Oostenrijk
se postzegels. 
Tot 1 september 1997 
bevatten de boekjes twee 
postzegels van 5.60 s. 

(voor kaarten naar Duits
land) en twee van 1.40. 
Op 1 september 1997 
veranderden de tarieven 
en bevatte het boekje 
twee zegels van 7.00 s. 
(= 1 Duitse mark). I 

Spanje 
Koning Juan Carlos I 
Het is alweer even gele
den dat Spanje boekjes 
uitgaf. Op 20 mei van 
dit jaar is de draad weer 
opgevat en verscheen er 
een boekje met postze
gels van 100 ,200 ,300 
en 500 peseta's met een 
afbeelding van de 
Spaanse koning. 

Verenigde Staten 
Sylvester & Tweely 
f-let dreigde met het dit 
voorjaar verschenen 
Sylvester & Tweety-
boekje, althans de spe
ciale versie met de on
getande zegel, dezelfde 
kant uit te gaan als met 
de Bugs Bunny-versie 
van vorig jaar. De onge
tande versie was in en
kele weken uitverkocht. 
Veel verzamelaars mop
perden omdat ze weer 
achter het net visten. De 
postdienst heeft zich dat 
aangetrokken en besloot 
in juni bij te laten druk
ken. Alle verzamelaars 
werden alsnog in de ge
legenheid gesteld het 
boekje te verkrijgen. Er 
gold wel een maximum 
van vijf stuks per verza
melaar. 

Zuid-Afrika 
Vroege geschiedenis 
Zuid-Afrika beschikt over 
een rijk archeologisch en 
paleontologisch erfgoed. 
Een serie van tien post
zegels geeft daar wat 
voorbeelden van, zoals 
een handbijl uit de vroe
ge steentijd, een pot uit 
riet vroegere ijzeren tijd
perk, hetTaung-kind en 
rotstekeningen. De serie 
verscheen op 28 juni en 
is eveneens verkrijgbaar 
in een grootformaat 
boekje, nummer drie in
middels. 
De postzegels vermelden 
geen waarde en zijn be
stemd voor het normale 
standaardtarief. 

Zweden 
Om van te smullen 
Op 20 augustus gaf de 
Zweedse post een boekje 
met zes 'gebakzegels' 
uit. De zegels zijn oe-
stemd voor iedereen die 
een smakelijke groet wil 
versturen. Er is keus uit 
zes lekkernijen: prinses-
setaart (ooit de favoriete 



taart van enkele Zweed
se prinsessen), Gustaaf
Aaolftaort (vervaardigd 
in 1632 ter herdenking 
van de sterfdag van de 
koning), NapoTeontoart 
(bladerdeeg met slag
room), moKKotaart (naar 
Frans voorbeeld), natio
nale taart (wordt vooral 
gegeten op 6 juni, de 
nationale feestdag) en 

Semia (afkomstig uit Se
mel in Duitsland en ver
vaardigd van tarweb
loem). De afbeeldingen 
zijn gemaakt naar figu
ratieve weefsels in de 
vorm van borduurwerk. 
De postzegels hebben de 
vermelding brev en kos
ten 5 k. 

De inspiratie voor deze serie werd geleverd door de banketbakkers 
van Zweden, die vonden dat het hoog ti|d werd dat er eens aandacht 
werd geschonken aan dit aloude beroep Het Zweedse gilde der sui
kerbakkers werd in het midden van de vijftiende eeuw opgericht 
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Zwitserland 
Sport 
Na de positieve ervarin
gen met het eerste boekje 
zelfklevende zegels 
(1996, tienmaal 90 c.) 
besloot de Zwitserse post 
nu ook met een boekje 
met tien zegels van 70 c. 
te komen. Ook dit land 
kiest voor het handige 
creclii cordformaat. Be
weerd wordt dat de ze
gels gemakkelijk af te 
weken zijn even in lauw 
of koud water en vervol
gens onder enige druk 
laten drogen. 
Het boekje verscheen op 
8 september en bevat 
tweemaal vijf actiemo
menten van bij de jeugd 
momenteel erg populaire 
sporten: skating, snow
boarden, mountain 
biken, streetball en beach 
volleyball. Het zijn in alle 
gevallen uit de Verenig
de Staten overgewaaide 
trends. 

Inhoud en kaft van het Zwitserse 

Het boekje zal ongetwij
feld bij de jeugd in de 
smaak vallen. De trendy 
toevoeging van het in
ternetadres van de Zwit
serse post (op twee ze
gels in het Doekje) is 
dan ook niet geheel toe
vallig. 

Pro Juventute 
De Zwitserse Pro Juven
fufezegels verschijnen 
dit jaar op 25 november. 
De vier zegels hebben 
ook nu weer als thema 
'Dieren in en bij het wa
ter'. Nadere gegevens 
volgen. 

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

'T POSZEGELHOES 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
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# Postzegelhandel KAREL DEN HERTOG, Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk, tel 0183 - 352169 
Welkom: donderdag \an 09 00-12 30 en 13 30-18 00 uur 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS ) 603 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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Kleurig en overzichteli|kverzamelgebied Du\fse Jugendmarken 

NIEUW SEGMENT VOOR 
TIJDSCHRIFTENMARKT 
Langzamerhand begin
nen ook de filatelistische 
uitgeverijen in ons deel 
van de wereld zich te 
richten op de grote, 
maar nog weinig ont
gonnen markt van de 
'geïnteresseerden in 
postzegels'. Als eerste 
begon in Frankrijk de 
bijzonder commercieel 
ingestelde uitgeverij van 
Timbroscopie met een 
maandelijkse krant Atout 
Timbres, die nu al een 
omvang heeft van 32 pa
gina's en die in de kios
ken nog geen rijksdaal
der kost. 
In Engeland probeert 
Stanley Gibbons een
zelfde soort blad, Inter
national Stamp & Exhi
bition News, van de 
grond te krijgen. In 
Duitsland kwam de 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung onlangs met een 
losse kleurenbijlage over 
de Jugendmarken, de 
Duitse kinderzegels met 
toeslag, die na enkele 
incidentele voorlopers 
sinds 1962 tot het jaar
lijkse uitgifteprogramma 
van de Deutsche Post be
horen. Deze nog altijd 
gemakkelijk te verkrijgen 
zegels met aanspreken
de en veelal populaire 
voorstellingen kunnen 
een aardig opstapje zijn 
om van 'vagelijk geïnte

resseerden' verzame
laars te maken. 

Aude Ben-Moha is de 
hoofdredacteur van 
Atout Timbres en zover 
bekend de eerste (jon-
geWrouw die zo'n positie 
bekleedt. Meestal heeft 
ieder nummer één 
hoofdthema; nummer 19 
van juli/augustus van dit 
jaar bevat bijvoorbeeld 
vier pagina's over paar
den en de paardensport 
in de filatelie. Ook dat is 
een aardig onderwerp 
om verzamelaars te trek
ken. 

VOORAFSTEMPELINGEN: 
AFGESLOTEN GEBIED 
In België kwam in janu
ari vorig jaar een eind 
aan de uitgifte van ze
gels met voorafstempe-
ling. De bekende 'vogel
tjes' van Buzin zijn de 
laatste gewone frankeer-
zegels die voorzien van 
een opdruk gebruikt 
werden voor de verzen
ding van grote hoeveel
heden drukwerken. 
Daarmee is een afgeslo
ten verzamelgebied ont
staan dat zicri uitstrekt 
van 1906 tot 1997. Al 
vanaf 1893 werden 
massazendingen ont
waard met een speciaal 
rolstempel. 

Aan dit interessante ge
bied besteedt de Echo de 

SAMENSTELLING: H GABRIELS EN T B. STEINER-SPORK 

Voorafgestempelde Belgische 

la Timbrologie van april 
jl. een aardig artikel. Het 
besteedt ook aandacht 
aan soortgelijke uitgaven 
van andere Europese 
landen. Wat België be
treft gaat het om onge
veer duizend zegels, 
gom- en papiervariaties 
meegerekend. Daaren
boven zijn ook nog vele 
specialisaties mogelijk. 
De meeste van die zegels 
kosten niet meer dan een 
paar dubbeltjes, al zi'm 
er die het tot een catalo
guswaarde van zo'n 150 
gulden brengen. 

PHILATELIE OP INTERNET 
De ontwikkelingen in de 
moderne communicatie
technologie beginnen 
zich ook te manifesteren 
in de filatelistische pers. 
Lang niet ieder tijdschrift 
heeft, zoals ons eigen 
Philatelie, al een eigen 
web site, maar in de 
Franse bladen begint er 
wel aandacht te komen 
voor dit verschijnsel. 
Timbroscopie heeft nu 

Paarden en paardensport leuk thema, behandeld in Atout Timbres 

B«jQie Belg qii« 

nu 'compleet" te kri|gen 

een maandelijkse pagina 
waar verschillende web 
sites besproken worden 
en aanwijzingen worden 
gegeven hoe Franse en 
buitenlandse informatie 
op het scherm te krijgen. 

In de Echo de la Timbro
logie zijn het de hande
laren die in een adver
tentie bekend maken hoe 
zij te vinden zijn. Digital 
Advertising brengt een 
tiental min of meer be
kende handelaren op het 
net, waarbij als extra at
tractie de mogelijkheid 
wordt geboden een gra
tis persoonlijke horo
scoop te krijgen. 

MARKT IN DUITSLAND 
ONDER DRUK 
Of er een relatie bestaat 
tussen de hoge koersen 
op de beurs en de lage 
prijzen van postzegels is 
zover ik weet nooit on
derzocht. Der Briefmar
ken-Spiegel van juli il. 
laat echter voor wat be
treft de filatelie een nogal 
somber beeld zien. Naar 
aanleiding van het ver
schijnen van de nieuwe 
Micnel Deutschland Spe-
zial bericht het blad dat 
de zegels van de Bonds
republiek uit de jaren 
1949-1959 behoorlijk in 
prijs zijn gezakt. Vooral 
net afgelopen jaar is 
zwak geweest. De handel 
vertoont dat beeld al eni
ge tijd en adverteert druk 
met belangrijke kortingen 
op de catalogusprijzen. 
Voor veel verzamelaars 
is het een teleurstelling te 
zien dat hun als een 
'koopje' aangeschafte 
zegels nu de catalogus
prijs nauwelijks of hele
maal niet meer halen. 

The Philatelic Reporter, 
het blad voor de handel 
in Engeland, meldt daar
entegen dat in de nieuw
ste Stanley Gibbons-ca
talogus voor de uitgaven 
van Engeland van voor 
1950 prijsverhogingen 
van 5 tot 10 procent 
worden genoteerd. En 
laat de Londense aande-
lenbeurs nu ook top-
hoogten bereikt hebben l 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Alphapost (NVPV Al
phen) van mei maakt zijn 
lezers erop attent dat 
Waddinxveen in het 
puntstempel-tijdperk 
voor een zeldzaamheid 
heeft gezorgd. Kantoor 
Waddinxveen ontving 
namelijk pas op 1 juni 
1893 een puntstempel, 
no. 259. Dit zou snel 
blijken het allerlaatste 
nummer te zijn. Al veer
tien dagen later werden 
namelijk de stempels van 
dit type in het gehele 
land ingetrokken. Door 
deze omstandigheid is 
no. 259 dus maar twee 
weken in gebruik ge
weest; het is nu zo zeld
zaam, dat er een bedrag 
met drie nullen voor moet 
worden neergeteld 
Het blad meldt nog een 
bijzonderheid en wel een 
afbeelding van een brief
kaart. Deze is geschre
ven op de eerste dag van 
uitgifte: 1 januari 1871, 
maar niet voorzien van 
een poststempel. Dat was 
mogelijk, doordat het 
een ressortkaart betrof, 
dat wil zeggen een kaart 
van hulpkantoor naar 
hulpkantoor, zonder een 
postkantoor te passeren. 
Deze hulpkantoren wa
ren Charlois, plaats van 
verzending, en Poortu-
gaal, plaats van bestem
ming, beide binnen het 
ressort Rotterdam en 
dusdanig gelegen, dat 
de bestelling rechtstreeks 
mogelijk was. 

Een ongewoon berichtje 
is opgenomen in het bfad 
van Ruimtevaart Filatelie 
van april. Een enthou
siast en gedreven lid van 
de vereniging, curator 
van het Eise Eisinga Pla
netarium in Franeker, 
heeft op voordracht van 
de Internationale Astro
nomische Unie een pla-
netoïde op zijn naam ge
kregen. Deze planetoïde 
- ca. 6.2 km doorsnee. 



oppervlakte 122 km^ 
leet sedert januari van 
dit jaar 'Nieuwenhuis'. 
Een schitterende waarde
ring voor een onvermoei
de ijveraar in het belang 
van de amateurostrono

Dansk Filatelislc Tids
skrift, het blad van de 
Deense Bond, weet in het 
meinummer te melden 
dat nu ook de F.LP. 
[Federation Internationa
le de Philatelie) klaar
staat voor het elektroni
sche tijdperk. Dit bericht 
heeft vooral betrekking 
op de filatelistische lite
ratuur en dan speciaal 
op handboeken. Deze 
zullen meer en meer op 
CDRom, diskette en via 
nternet worden aange
Doden. 

allerwegen wordt veel 
aandacht besteed aan 
ie komst van Europost
zegels en het Eurogeld. 
Het is misschien aardig 
e vermelden dat Bonos
lieuws (Belgische Bond, 
io. 127, tweede kwar
aal) wat cijfers heeft 
aangedragen over het 
smwisselen van het oude 
jeld in het nieuwe. In de 
anden van Europa wa
en eind 1994 meer dan 
^0 miljard munten in 
smioop en meer dan 12 
niljard bankbiljetten. Het 
omwisselen daarvan zal 
'oor de nationale bon
ten nog een hele klus 
vorden: de geldmassa 
veegt meer dan 
300.000 toni 

3m nog even in België te 
)lijven: nummer 3 van 
iet Kwartaalblad voor 
'ilatelie maakt meldinq 
an het bestaan van tele
iraafkwijtingszegels. 
)eze werden in 1897 in
lesteld; ze bestonden uit 
leperforeerde stroken 
iet een zegel van 10 
entiem en een strook. 
)e bedoeling was de ze
|el op het telegram te 
ilakken en de ingevulde 
n gestempelde strook 
is ontvangstbewijs aan 
e afzender te geven. 

1 de praktijk zouden uit
uitend gestempelde ze
els en losse ontvangst

bewijzen kunnen be
staan (de stroken moch
ten niet ongebruikt wor
den verkocht), maar de 
werkelijkheid is dat on
gebruikte zegels zonder 
of met gom niet moeilijk 
te vinden zijn. 

De vereniging Oost 
Europa Filatelie is in 
maart met een bijzonder 
nummer uitgekomen. Het 
is helemaal gewijd aan 
de artikelen die in de 
laatste vijftien jaar in het 
blad zijn verschenen. 
Daarbij zijn de gegevens 
niet alleen per jaargang 
maar ook op onderwerp 
gesorteerd, waardoor de 
liefhebber snel kan zoe
ken. 

In de verzamelkrant Col
lect (zomer 1998) van 

Le Monileur du Collec
tionneur, is vooral ten 
behoeve van de verza
melaars van eofilatei ie 
een overzicht opgeno
men van het Voorlopige 
Bewind en het Congres 
van Wenen. Dit betekent 
dat het tijdperk betrek
king heeft op de Franse 
periode van 17951814 
en de Nederlandse van 
18151830. Het is een 
zuiver historisch verslag, 
maar voor de postge
schiedenis uiteraard be
langrijk. 

De Noorse Bond maakt 
in Norsk Fllatelistisk 
Tidsskrift de leden attent 
op het bestaan van een 
Italiaanse catalogus van 
600 pagina's met voet
balstempels. 
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Vroege voetbalvlogstempels uit Uruguay en Frankrijk 

PTT Post ('voortaan TPG', 
schrijft ZHPV in Den 
Haag  ten onrechte, 
want PTT Post blijft ge
woon bestaan) is een ar
tikel opgenomen over 
gouden dukaten. Deze 
munten werden in ver
schillende landen en ste
den geslagen en waren 
eeuwenlang een ijzer
sterk betaamiiddel, dat 
tot ver over de grenzen 
geaccepteerd werd. Ook 
de Nederlandse dukaat, 
na de tachtigjarige oor
log ingesteld door de Re
puoliek, kreeg een ruime 
internationale versprei
ding. En nu komt de 
Euro. wat op de keper 
beschouwd betekent: er 
is eigenlijk niets nieuws 
onder de zon. 

In het kwartaalblad van 
de Luxemburgse Bond, 

Twee zeldzame exem
plaren staan afgebeeld, 
maar ook wordt vermeld 
dot alleen in Noorwegen 
al 46 voetbalstempels 
bestaan. 

Diverse verenigingen be
steden aandacht aan de 
invoering van een nieu
we streepjescode die 
binnenkort verplicht zal 
zijn voor partijenpost 
van geadresseerd druk
werk en daarop door de 
verzenders zal moeten 
worden aangebracht. 
Het is de zogenoemde 
KlXcode, waarbij KIX de 
afkorting is van van 
klantindexeercode, 
geënt op een systeem 
van de Britse posterijen. 
Deze code bestaat uit 
een 'vertaling' van letters 
en cijfers in vier verticale 
streepjes, die drie hori

ilegraafkwijtingszegel van tien centiem 
• «■•««^V^^VWmpWWWWWWWWW 
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rl'll"H|»ll|'H'|ll" ^ l*r«.a4S30VlM.5 1 
> MBMtfnO MTMONn ' " ' M 

zontale lagen bestrijken. 
De afbeeldingen verdui
delijken de samenhang. 
Het getoonde 'alfabet' 
was afgebeeld in de juni
nummers van Onder de 
Loupe (Haarlemmer
meer) en Phllomedia 
(Utrecht). De bronvermel
dingen verwijzen naar 

het blad van de postze
gelvereniging Zeeuws
Vlaanderen, die kenne
lijk de uitleg heeft gepro
duceerd. Onvermeld is 
nog gebleven hoe de 
drukwerkverzenders dit 
moderne spijkerschrift nu 
in hun adressenbestand 
moeten verwerken. 

panü» 
Langzaam maar zeker 
wordt de hoeveelheid li
teratuur over stadspost 
een verza meicategorie 
die lange tijd met een 
schuin oog werd beke
ken  groter. In de afge
lopenjaren bracht E. 
Horn 5r. uit Assen al di
verse titels op zijn naam. 
Hij publiceerde onder 
meer het eerste deel van 
een stempelcatalogus 
(letters ah),waarvan het 
tweede deel (iz) in 1999 
zal verschijnen. Dezelfde 
auteur komt nu met een 
publicatie onder de titel 
12'/2Jaar(Stads)
postbezorging 
NoordoostNoord
Brabant . Behandeld 
worden de stadspost
dienst in de omgeving 
van Oss en Maasland. 
Het is het de derde publi
catie waarin de complete 
geschiedenis van een 
stadspostdienst onder de 
loep wordt genomen; 
eerder waren Apeldoorn 
en Wieringen aan de 
beurt. Als we in aanmer
king nemen dat er in ons 
land zo'n vijfhonderd 
stadspostdiensten zijn 
(geweest) ligt er dus nog 
een enorm terrein braak! 
Al te optimistisch over de 

mogelijkheden tot een 
uitputtende documentatie 
van al deze diensten 
kunnen we echter niet 
zijn. Veel van de gege
vens worden niet op 
adequate (laat staan op 
wetenschappelijke) wijze 
voor het het nageslacht 
bewaard. In Horns nieu
we boek, dat 450 pagi
na's telt, wordt behalve 
een systematisch over
zicht van de gebruikte 
zegels (het zijn er zo'n 
drieduizend, die alle 
worden afgebeeld) ook 
de gebruikte formulieren, 
tarievenliisten, affiches 
en dergelijke getoond. Er 
wordt een compleet 
beeld geschetst van het 
ontstaan en de werkwij
ze van deze stadspost
dienst. Horns boek is 
daarmee een tijdsdocu
ment dat filatelistisch ge
zien van groot belang is, 
met name voor stads
postspecialisten en voor 
diegenen die een meer 
dan gemiddelde belang
stelling hebben voor de 
postgeschiedenis van 
Brabant. 

12'A jaar (Stadsjpostbezorging 
NooraoostNoora Brabant door 
E. Horn Sr. te Assen. Informatie: 
Stadspostdienst Maasland Inc., 
Adelaar 7, 5348 EG Oss. 
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IM 
KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

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 
1997 

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 
1738 

56,25 
6,— 
11 25 
18,75 
20,75 
37,50 
26,25 
16,90 
24,50 
10,25 
6,75 
4,50 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
6,75 
6,75 
6,75 
7,50 
7,15 
7,50 
7,50 
8,65 
10,25 
9,40 
12,— 
10,90 
10,90 
9,50 
9,75 

42,— 
4,20 
9,50 
17,50 
17,50 
31,60 
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,— 
8,75 
8,75 
10,— 
9,50 
9,75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 33 STUKS 

POSTFRIS 395, GESTEMPELD 329,

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 
1997 

Aantal pnjs 
9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 

69,
52,
58,
42,
48,
52,
59,
48,
47,
53,
83, 
84,

100,
90,
89,

105,

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
181 stuks/1050,

AUTOMAATBOEKJES 
15,

22,50 

7,50 

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 
8a 17,50 
8b 17,50 
8c 67,50 
8aF 22,50 
BbF 37,50 
8CF105,— 
9a 33,75 
9b 245,— 
9d 190,— 
9e 130,— 
9f 190,

9g 49,

9h 30,— 
9aF 21,— 
9cF 93,75 

9dF 130,— 
9eF 225,— 
9fF 195,— 
9gF 50,— 
9hF 15,— 
10a 18,76 
lOaF 24,50 
lObF 36,— 
llaF 34,— 
11bF 37,50 
12a 42,— 
13a 60,

14a 19,— 
14b 19 — 
15a 11,50 
16a 3,75 
16b 
17a 

4,50 
5 25 

17b 7,50 
18a 3,75 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

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

26a 5,75 
27a 5,25 
27b 6,— 
28 5 25 
29 9 40 
30 9,40 
31 13,25 
32 12,75 
33a 5,25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125 
37 SO
BS 13 25 
39 11,25 
40 11,25 
41 11,25 
42a 15,— 
43a 5,25 
43b 5,25 
43c 5,25 
43d 5,
44a 6,— 
44b 6,— 
45 13,26 
46 13,25 
47a 5,25 
47b 5,— 
48 13,25 
49 13 25 

TELBLOKJES  PflIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJES 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 
1702/05 
1739/44 

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

KOLLEKTIE 
11 stuks 225,

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 St. 
2 St. 
3 St. 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , 

CRJKTIS P r i j s l i j s t e n v a n 
N e d e r l a n d e n I n d o n e s i ë 

■ '  ' ■ ' ■ ■ V ■ 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/?/ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR, ZATERDAG VAN 917 UUR DONDERDAG OOK 1921 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 

1997** 
ALAND 
AMERIKA 
ANDORRAFr. 
ANDORRASp 
AUSTRALIË 
AZOREN 
CANADA 
CHINA 
CYPRUSGr 
CYPRUSTu 
DENEMARKEN 
ESTLAND 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHSTENST. 
LITAUEN 
MADEIRA 
MALTA 
MONACO 
NW.ZEELAND 
NOORWEGEN 
PORTUGAL 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ld. BOEKJES 

54, 

139,

32, 

7

205,

19,

107,

7 1 , 

20, 

34, 

98, 

34 , 

134,

120,

103,

238,

68, 

38, 

104,

30, 

19,

45, 

215,

260, 

112,

179,

125,

59 , 

27 , 

9 1 , 

49, 

108,

169,

214,

KPNNULZEGEL 
Beperkt kunnen wij aanbieden: 
POSTKATALOGUS met 
compleet velletje 19,50 
Los VELLETJE met zegel 17,50 
ZEGEL op echt gelopen brief. 25,— 

REUZENIMSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 
Dubbele schutbladen 
Prijs per stuk p.st. 59x +10x 
Witte bladz. 29,50 28 27
Zwartebladz. 39,50 38, 37,
GROTERE AANTALLEN LAGERE PRIJZEN' 

NIEUW Ons emailadres: phil@hollandsglorie.demon.nl 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
van een belegger gekocht: 

De hogere waarden 
JULIANA "EN FACE" 

LUXE 
POSTFRIS 

NVPH 230/33 Nu voor ƒ 695-
A A N B I E D I N G S P E C I A L E U I T G I F T E N 

REPUBLIEK INDONESIË 
1997 Speciale ui tgi f te t.g.v. postzegel 
tentoonste l l ing lndonesia-20000 
2 herdenkingsvel len, afbeeldingen van 
mineralen, met goudopdruk in fraaie 
carnets, per set 49,50 

VOLKSREPUBLIEK CHINA 
1997 Terugkeer van Hongkong, 
speciaal b lok met goudopdruk in 
souvenierf older 89,50 

BEPERKT VOORRADIG! 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inl ichtingen 

BESTELPREMIE bij bestelling van tenminste ƒ 60,-
WATERMERKZOEKER van ƒ 69,- voor ƒ 49 ,50 

OOST-EUROPA vanaf 30% 
Deze laargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels. 
Stuur ons Uv/ mankolijsten! Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

54-
74,-
78,-
90,-
84,-
81,-
66,-
91,-
84,-
78,-

® 
54,-
61,-
60,-
73,-
65,-
66,-
50,-
73,-
69,-
61,-

70/79 775,- 625,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

61,-
44,-
64.-
57,-
45,-
59,-
61,-
61,-
46,-
48,-

5- 525.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

67,-
224,-

91,-
79,-
79,-
49,-
93.-

51 , -
224,-

91, -
79,-
79,-
49,-
93,-

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 7 
postfns 2 2 0 0 , -

gestempeld 1 8 7 5 , -

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

47,-
29,-
28,-
46,-
99,-

® 
18,-
15,-
12,-
19,-
79,-

75/79 245.- 140.-
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 
1997 

34,-
44,-
69,-
72,-
48,-
51 , -
72,-

109,-

19,-
26,-
39,-
62,-
29,-
37,-
51, -
45,-

KOLLEKTIE 
1975 Wm 1997 
postfns 1 3 6 0 , -

gestempeld 7 2 5 , -

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

*♦ 
65,
75,

102,
75,
72,
217,
82,
128,
317,

® 
35,
32,
55,
54,

49,
195,
47,
94,
274,

166, 132,
70/79 1275,- 950,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211,
132,
205,
130,
193,
149,
285,
107,
220,

39,

181,
102,
149,
99,

164,
124,
256,

92,
210,

32,

80/89 1625. 1375,

1990 
1991 
1992 

29,
29,
34,

23,
19,
24,

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 2 9 5 0 , 

gestempeld 2 3 5 0 , 

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
71,
149,
149,
129,
90,

® 
36
49,
84,
74,
51,

75/79 580.- 290.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141,
74,
71,
81,
95,
64,
63,
69,

109,

98,
49,
46,
46,
55,
38,
38,
45,
60,
58,

80/89 849,- 519.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

100,
35,
97,
93,
45,
89,

149,
152,

47,
35,
65,
50,
39,
89,

149,
152,

KOLLEKTIE 
1 9 7 5 t / m 1 9 9 7 
postfris 2 1 7 5 , 

gestempeld 1 4 2 0 , 

mailto:phil@hollands-glorie.demon.nl


KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 5 0 % Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
welke in het betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventu

ele luchtpostzegels, echter zonder zegels uit blokken, port- en dienstzegels. Deze kunt U extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook 
losse waarden en series tegen gunstige prijzen. Wilt u hiervoor de gewenste catalogusnummer opgeven? Van de jaren vóór 1970 
hebben wij van de meeste landen veel in voorraad. U kunt hien/an dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen. 

M Sj 
Si 

Cat. 

OVERZEE 

a-

NVPH 

o 
CA 

Zonnebloem 

EUROPA 

Yvert Yvert Yvert Yvert 

o 
o 

Michel Michel Michel Yvert Yvert Yvert Yvert 

tui 
O 

Yvert 

o 

Yvert 

VERENIGDE NATIES 

Yvert Yvert Yvert Zon.bl. 

DUITSLAND 
CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

BUNDESPOST BERLIJN 

MICHEL 

• • 
28,-
23,-
10,-
13,-
34,-

® 
31,-
20,-
15,-
18,-
45,-

9,-
54,-

19,-
28,-

12,-
25,-
12,-
26,-
20,-

HIICHEL 

22,-

1,-
20,-

® 
12,-
44,-
11,-

1,-
22,-

11,-
42,-
11,-
8,-

25,-

13,-
42,-
14,-
11,-
25,-

DDR 

MICHEL 
® 

67,-
95,-

222,-
108,-

221,- 204,-

• • 
81,-
95,-

113,-

73,-
72,-
73,-
70,-
68,-

50,-
58,-
53,-
68,-
55,-

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT. EUROPA MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 

• • 
304,-

34,-
59,-
68,-
60,-

® 
214,-

33,-
43,-
50,-
42,-

58,-
45,-
55,-
58,-

42,-
35,-
40,-
45,-
78,-

14,-
6,-
8,-

13,-
14,-

® 
11, -

3,-
5,-

13,-
13,-

6,- 6,-
13,- 8,-
36,- 29,-
15,- 13,-
47,- 35,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

• • 
9,-

10,-
10,-
49,-
14,-

• • 
14,-
17,-
13,-
16,-
15,-

• • 
211,-
283,-
165,-
146,-
274,-

• • 
62,-
56,-
60,-
68,-
58,-

• • 
62-
50,-
33,-
60,-
41,-

• • 
11,-
21,-
23,-
24,-
39,-

• • 
48,-
73,-
40,-
47,-
32,-

• • 
19,-
18,-
18,-
21,-
24,-

• • 
19,-
22,-
25,-
27,-
32,-

• • 
19,-
22,-
22,-
30,-
44,-

* • 
135,-
87,-
31,-
18,-
16,-

• • 
82,-

130,-
59,-
18,-
16,-

39,-
30,-

• * 
7,-

11,-
20,-
6,-

12,-

7-
9-
6,-
9,-

10,-
15,-
11,-
12,-

• • 
41,-
39,-
54,-
47,-
12,-

225,- 220,- 150,- 190,- 935,- 970,- 830,- 615,- 170,- 135,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

45,-
86,-
72,-
60,-
51,-

28,-
49,-
50,-
40,-
33,-

30,-
98,-
41,-
36,-
24,-

26,-
107,-
36,-
30,-
23,-

93,-
55,-
53,-
57,-
62,-

86,-
54,-
62,-
44,-
54,-

82,-
85,-

358,-
105,-
156,-

60,-
60,-

265,-
73,-

108,-

95,- 75,-
15,- 10,-
23,-
32,-
14,-

16,-
22,-

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

16,-
13,-
47,-
22,-
41,-

152,-
82,-
50,-
41,-
38,-

127,-
213,-
288,-
103,-
104,-

60,-
57,-
75,-
92,-
73,-

59,-
66,-
44,-
40,-
66,-

49,-
31,-
37,-
31,-
41,-

46,-
24,-
93,-
39,-
57,-

30,-
28,-
30,-
28,-
30,-

34,-
38,-
28,-
37,-
47,-

147,-
21,-
49,-
37,-
31,-

24,-
19,-
12,-
15,-
18,-

18,-
33,-
28,-
17,-
20,-

17,-
45,-

39,-
16,-

37,-
11,-
28,-
18,-
23,-

11,-
21,-
9,-

26,-
19,-

9,-
21,-
10,-
11,-
13,-

19,-
19,-
16,-
14,-
16,-

14,-
20,-
28,-
30,-
23,-

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

72,-
52,-
73,-
79,-
66,-

36,-
31,-
41,-
46,-
43,-

68,-
22,-
59,-
63,-
61,-

50,-
20,-
52,-
48,-
66,-

56,-
61,-
64,-
77,-
69,-

47,-
51,-
53,-
78,-
59,-

149,-
125,-
162,-
147,-
112,-

115,-
94,-
145,-
127,-
92,-

101,- 81,-
33,- 22,-
52,- 40,-
32,- 31,-
56,- 46,-

70/79 228,- 430,- 1895,- 650,- 515,- 300,- 495,- 245,- 300,- 435,- 370,- 415,- 190,- 115,- 130,- 100,- 130,- 5,- 305,- 70/79 650,- 390,- 495,- 450,- 640,- 580,- 1465,- 1125,- 450,- 345,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

49,-
56,-
99,-
80,-

76,-
99,-

105,-
107,-
110,-

336,-
311,-
937,-
323,-
371,-

95,-
133,-
225,-
93,-

130,-

69,-
107,-
102,-
77,-

123,-

35,-
42,-
34,-
51,-
83,-

74,-
86,-

130,-
167,-
164,-

36,-
35,-
37,-
37,-
39,-

30,-
35,-
34,-
38,-
41,-

35,-
37,-
45,-
44,-
51,-

49,-
79,-
33,-
36,-
54,-

14,-
75,-

24,-
54,-
53,-
69,-
64,-

35,-
46,-
34,-
58,-
59,-

15,-
22,-
19,-
68,-

105,-

43,-
29,-
39,-
78,-

103,-

20,-
22,-
24,-
30,-
46,-

16,-
11,-
13,-
16,-
19,-

16,-
10,-

16,-
19,-

40,-
44,-
72,-

105,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

65,-
63,-

133,-
87,-
89,-

37,-
31,-
67,-
40,-
51,-

46,-
44,-
111,-
60,-
78,-

41,-
38,-
94,-
54,-

124,-
117,-
114,-
118,-
106,-

96,-
85,-

70,-

107,-
132,-
196,-
283,-
232,-

111,-
159,-
207,-
176,-

55,- 38,-
40,- 30,-
48,- 43,-

114,- 84,-
43,- 33,-

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

79,-
64,-
79,-
70,-
94,-

183,-
98,-

118,-
131,-
108,-

66,-
57,-

108,-
554,-
557,-

257,-
222,-
150,-
179,-
214,-

107,-
130,-
81,-

118,-
104,-

91,-
74,-
80,-
83,-
52,-

136,-
128,-
124,-
299,-
251,-

41,-
43,-
43,-
46,-
45,-

43,-
39,-
40,-
48,-
43,-

40,-
54,-
58,-
48,-
54,-

76,-
75,-
80,-
83,-
82,-

38,-
63,-

66,-
71,-
76,-
80,-
90,-

93,-
77,-
83,-
83,-
91,-

89,-
98,-

103,-
95,-
75,-

69,-
134,-
203,-
131,-
119,-

52,-
52,-
38,-
50,-
39,-

23,-
40,-
26,-
34,-
25,-

24,-
31,-
24,-
28,-
20,-

129,-
143,-
144,-
124,-
188,-

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

96,-
99,-

101,-
126,-
151,-

52,-
49,-
54,-
68,-
84," 

63,-
68,-
150,-
122,-
200,-

61,-
68,-

233,-
196,-
325,-

96,-
71,-
82,-
84,-

90,-
84,-
63,-
68,-
85,-

276,-
287,-
259,-
285,-
316,-

209,-
224,-
213,-
229,-
254,-

90,- 70,-
109,- 78,-
96,- 68,-
162,- 128,-
105,- 71,-

770,- 1125,- 3585,- 1680,- 1000,- 615,- 1545,- 395,- 385,- 460,- 640,- 310,- 640,- 650,- 680,- 935,- 370,- 220,- 195,- 1065,- 80/89 1000,- 525,- 930,- 1165,- 990,- 810,- 2350,- 1850,- 850,- 635,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

80,-
107,-
99,-
77,-

109,-

109,-
122,-
122,-
180,-
186,-

162,-
102,-
134,-
136,-
118,-

161,-
170,-
183,-
265,-
280,-

247,-
123,-
131,-
112,-
162,-

76,-
74,-
71,-
73,-
73,-

260,-
207,-
186," 
199,-
163,-

46,-
50,-
44,-
48,-
52,-

57,-
52,-
51,-
66,-
62,-

55,-
47,-
58,-
65,-
61,-

67,-
87,-

158,-
90,-

102,-

13,-
28,-
14,-
13,-
23,-

81,-
85,-
79,-
90,-

118,-

113," 
116,-
114,-
85,-

149," 

74,-
70,-
75,-
69,-
76,-

135,-
115,-
128,-
99,-

34,-
39,-
32,-
32,-
22,-

51,-
44,-
46,-
49,-
37,-

45,-
44,-
49,-
49,-
41,-

135,-
135,-
133,-
127,-
108,-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

156,-
260,-
246,-
185,-
164,-

106,-
166,-
165,-
119,-
125,-

115,- 110,- 105,- 95,-

1995 
1996 
1997 

75,-
107,-
133,-

182,-
172,-
194,-

118,-
267,-
137,-

242,-
150,-
237,-

148,-
149,-
162,-

78,-
79,-
78,-

136,-
169,-
211," 

54,-
58,-
76,-

64,-
70,-

104,-

73,-
66,-
93,-

110,-
96,-
95,-

36,-
27,-
43,-

139,-
125,-
170,-

121,-
148," 
118,-

72,-
85,-
81,-

90,-
101,-
93,-

40,-
29,-
45,-

43,-
40,-
39,-

49,-
35,-
43,-

103,-
98,-

130,-

1995 
1996 
1997 

145,-
148,-
195,-

117,-
129,-
166,-

e-mail 
Ons e-mailadres is: 
phil§hollands-glorie.demon.nl 

245,-
273,-
501,-
291,-
276,-

208,-
237,-
472,-
265,-
253,-

96,- 82,-
320,- 264,-
182,- 144,-

41,- 33,-
46,- 40,-

199,-
229,-
261,-

195,-
219,-
261,-

170,- 170,-
139,- 139,-

54,- 54,-
90/97 779,- 1255,- 1160,- 1670,- 1220,- 595,- 1515,- 385,- 520,- 510,- 795,- 195,- 875,- 950,- 595,- 850,- 270,- 345,- 350,- 955,- 90/97 1485,- 1080,- 115,- 110,- 105,- 95,- 2250,- 2090,- 1035,- 915,-
totaal 1760,- 2775,- 6575,- 3950,- 2675,- 1495,- 3525,- 1015,- 1190,- 1390,- 1775,- 495,- 1910,- 1775,- 1375,- 1895,- 730,- 690,- 545,- 2300,- totaal 3325,- 2195,- 1675,- 1895,- 2645,- 2425,- 6825,- 5625,- 2475,-2000,-

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerfstraat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 0252 530007 
of 0252 524352 

FAX 0252 515422 
NEDERLAND géén portokosten, ecfiter 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. 

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

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven. 
VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2% korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 

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

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

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

A R U B A 
postfns F.D.C. 

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

42,— 
28,— 
38,— 
36,— 
38,— 
37,— 
32,— 
30,— 
31,— 
35,— 
36,— 
49,— 

Kompleet 425,— 

49,-
32,-
40,-
39,-
43,-
40,-
42,-
39,-
38,-
43,-
47,-
60,-

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

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

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 

VOORLOPERS VER. EUROPA 

NEDERLAND ƒ 0,65 p gulden 
BELGIË ƒ 3,00 p i 00 Fr 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
BUND ƒ 0,80 p Mark 

ENGELAND /1,85p£ 
VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA /0,60pgld 
ZWITSERL ƒ 0,80 p Franc 

495,— 

Prijs andere landen op aanvraag, vri jbl i jvende aanbieding 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

2 % K O R T I N G BIJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 

1/3 
4/6 
7/10 
11/12 
13/17 
18 
19 
20/39 
40/42 
43/45 
46/51 
52/57 
58/59 
61 

ITALIË 
TflIEST-A 
TURKIJE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERLAND 
ITALIË 
TRIEST-A 
GRIEKENLAND 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 

• • 

240-
39.-
25,-

450,-
165,-

96,-
165,-

1250-
149,-

39,-
575,-
350,-
240,-

18,-

® 
63-
38,-
19,-

445,-
129-

79,-
60,-

1250,-
22,-

62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 

BELGIË 
ITALIË 
TRIEST-A 
VER NATIES 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
TURKIJE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

* • 
165,-

45,-
9,-

13,-
246,-

41 , -
65-
18-
95,-
9-

® 
110,-

6,-
8,-
8,-

18,-
36-
55,-
3,-

45,-
9-

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

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
20NNEBL0EIVI-MICHEL-EUR0CAT. 

PHILATELIE S E P T E M B E R 1 9 9 8 



Postzegel Partijen Centrale 

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

Maak ook gebruik van ons snel groeiend, modern bedrijf 
en deel mee in het succes van de Postzegel Partijen Centrale ! 

Het nieuwe postzegelseizoen staat weer voor de deur. 
Als onze advertenties u al zijn opgevallen, maar u denkt nog steeds : 'ik ga wel eens langs bij P.P.C', dan willen wij het 

voor u extra aantrekkelijk maken om naar ons kantoor in Den Haag te komen. Wij geven aan nieuwe klanten een 
korting van f 25,. 

Deze korting krijgt u als u bij ons op kantoor in september voor meer dan f 200, koopt en 
onderstaande bon ingevuld meeneemt! Tevens krijgt u dan onze maandelijkse partijenlijst gratis en geheel 

vrijblijvend eenjaar lang thuis gestuurd. 

Wat kan P.P.C, u onder andere aanbieden ? 
meer dan 600 kavels, variërend in prijs van F 100, tot F 5000,

meer dan 500 'koopjes' in de prijsklasse van F 10, tot F 100,

ruim 10.000 FDC's voor F 1, per stuk, waarbij veel motief! 
nieuwe en 2e hands insteekboeken. 

Als u geen tijd heeft om deze maand naar Den Haag te komen en u wilt onze maandelijkse partijenlijst 
gratis en geheel vrijblijvend ontvangen, stuur dan onderstaande bon ingevuld aan ons retour. 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA den Haag 

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

ons motto : 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn' 
^Lit:***:**************ii**^i******* INFORMATIEBON ♦*♦**♦♦+*♦*****************♦* 
Naam : Telefoon : 8. 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden: 

*4<**4>*****«*«4>**4>4i4<*4>4i4>***i|i****4>***4>************'l>***4>*********%«*4>**+*4<4<'ti****** 



1956 AMERIKA  PRECANCELS in insteekboek 
In blokken van 4 2304 stuks 

1967 AMERIKA  PRECANCELS in insteekboek 
In blokken van 4 Aantal 2048 

1999 AMERIKA (U S A) in 7 kleine boek|es,pfr/ongebr 
± 1930/1970 Waarbij doubletten Heel veel zegels 

1863 ARABISCHE STATEN in dik insteekboek.pfr 
Alles 5 maal Met heel veel motief 
Cataloguswaarde DM 22 000 

1929 AUSTRAUE in 6 albums.pfr/ongebr/gebr 
Uitgebreide verzameling 19121995 Met zeer veel 
betere zegels Zéér hoge cataloguswaarde 

1900 AZIË in 2 luxe insteekalbums, pfr/gebr 
Waarbij veel motief Met o a Japan.lndia,Israël, 
Laos etc 

1959 BRAZILIË in insteekboek.gebr 
18901985 Veel zegels 

1919 BULGARIJE in insteekboek.pfr 
± 19501980 Goed gevulde verzameling met veel 
motief 

1961 BULGARIJE in album ongebr/gebr 
läÜU1975 Goed gevulde verzameling 

1874 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,vnl gebr 
in Azië Waarbij Roofstaten Hoge catwaarde 

1886 ENGELSE KOLONIEN in 2 albums,vnl ongebr 
Waarbij Cocos.Kinbati en Nauru 
Cataloguswaarde ca ff 6000,

1931 ENGELSE KOLONIEN in album,pfr 
Omnibus 1974 Churchill 

1935 ENGELSE KOLONIEN in map/enveloppe,pfr 
Omnibus 1937 Cataloguswaarde ff 1100,

1942 ENGELSE KOLONIEN in album,pfr/gebr 
+ Kanaal Eilanden Goed gevuld 

1896 FINLAND in insteekboek.pfr/gebr 
■•' Noorwegen Waarbij betere senes jaren '50 
Hoge cataloguswaarde 

1889 GRIEKENLAND in insteekalbum,vnl pfr 
19501995 Met veel betere senes 

1911 GRIEKENLAND,vnl pfr 
In zéér vol insteekboek Meest jaren '60 en '70 
Met doubletten 

1898 HONGARIJE in 2 kleine inst boek,vnl pfr 
Penode '40'85 Met heel veel motief 

1915 HONGARIJE in dik album,ongebr/gebr 
+ FDC's Goed gevuld Zeer veel motief 

1920 HONGARIJ E in goed gevuld album ,vnl pfr 
19651982 Voor 1965 iets gebruikt Veel motief 

1902 INDONESIË in doos 
Vellen postfns en gebruikt 
Goed voor pakkettenmaker 

1928 ISRAEL in insteekboek,vnl pfr 
19481965 Cataloguswaarde ruim ff 8000,

Waarbij veel betere zegels met en zonder tap 
1980 ISRAEL in doos 

Engros met en zonder tap Vnl jaren '60 en 70 
Met veel motief Catwaarde ruim ff 50 000,

1989 ITALIË in insteekboek,pfr 
Waarbij doubletten Cataloguswaarde ruim ff 10 OOC 
Veel betere senes 

1901 JERSEY in insteekboek,vnl pfr 
19691990 Vnjwel kompleet, met veel motief 

1891 KANAAL EIL in 3 albums,vnl pfr 

Kavels 
Openingstijden 

F 140,00 

F 120,00 

F 300,00 

F 400,00 

F 1 750,00 

F 600,00 

F 150,00 

F 1000,00 

F 275,00 

F 120,00 

F 400,00 

F 100,00 

F 100,00 

F 200,00 

F 455,00 

F 350,00 

F 425.00 

F 325,00 

F 250,00 

F 475,00 

F 200,00 

F 450,00 

F 1250,00 

F 650,00 
) 

F 585,00 

F 800,00 

1918 

1976 

1906 

1975 

1880 

1885 

1982 

1870 

1949 

1912 

1964 

1890 

1905 

1856 

1940 

1904 

1865 

1913 

1903 

1878 

1864 

Met FDC's Overkompleet Met zeer veel extra's 
Hoge cataloguswaarde 
KANAAL EIL in insteekboek 
19651978 + Duitse bezetting 19411944 
Vnjwel kompleet Cataloguswaarde ff 8300 
KANAAL EIL tn doos 
in 17 halve boeken Zeer veel motief 
1969 tot ± 1985 FDC + pfns overkompleet 
LIBIË in insteekboek,pfr 
Goed gevulde verzameling 1969/1984 
Met heel veel motief 
MOTIEF in doos 
Histone,Ontdekkingsreizen,Architectuuretc 
Op albumbladen gebr/xxx/FDC's 
MOTIEF BLOEMEN in 7 IMPORTAalbums 
Van A t/m Z Albums met blanco albumbladen 
Een goed gevulde verzameling met veel betere 
zegels Pfr/ongebr/gebr 
MOTIEF DIEREN in oud album.ongebr/gebr 
Aargige verzameling waarbij betere zegels 
MOTIEF DIEREN in doos,vnl gebr 
In insteekboek en op losse bladen 
Héél veel zegels Waarbij iets doubletten 
MOTIEF OLYMP SPELEN in 12 alb ,pfr/ongebr/gebr 
Goed gevuld Op blanco albumbladen 
Waarbij veel betere senes en blokken 
MOTIEF OLYMP SPELEN in 3 luxe albums 
Vnl eind jaren '80 Zeer hoge aanschafpnjs 
MOTIEF SPORT in insteekboek pfr/gebr 
Stock met doubletten Zeer geschikt voor handel 
en rondzending Zeer veel komplete senes 
en blokken 
MOTIEF VLIEGTUIGEN in kleine doos,pfr/gebr 
+ Ruimtevaart Op 22 insteekkaartjes Veel zegels 
MOTIEF ZEELEVEN in 3 insteekboeken,pfr/gebr 
+ iets Mineralen Waarbij veel betere senes 
NICARAGUA,vnl gebr 
Doos met enveloppen met doubletten 
Hoge cataloguswaarde 
NIEUW ZEELAND in insteekboek pfr 
Goed gevulde collectie 19601997 
Cataloguswaarde ruim ff 10 000 
NIEUW ZEELAND in 2 DAVOalbums,pfr/ongebr/gebr 
18731989 Na 1967 kompleet postfns 
Uitgebreide verzameling met veel betere senes 
en zegels 
NOORD AFRIKA,vnl gebr 
Doos met enveloppen Met doubletten 
Zeer hoge cataloguswaarde 
POLEN in 4 luxe Schaubeckalbums pfr/ongebr/gebr 
19181984 Met veel betere zegels en blokken 
POLEN in dik insteekboek.vnl pfr 
Vnl jaren "60 + 70 Metr veel motief 
PORTUGAL,vnl ongebr 
doos met envek>ppen Met doubletten 
Zéér hoge cataloguswaarde 
VERENIGD EUROPA in insteekboek,vnl ongebr 
19501962 waarbij veel voorlopers 
Hoge cataloguswaarde. 
WERELD in doos 
Belastingzegels Meer dan 2000 stuks 
Diverse met geteld 

zijn schriftelijk,telefonisch of per fax te bestellen 
do/vr 09 0017 OOu,. M 10 0016 OOu en na telefonische afspraak 

Besteltijden maAT 9 0017 OOu , za 10 0016 OOu 
Levenngen onder rembours of na vooruitbetaling 

BIJ bestellingen boven de F 150, zijn de verzendkosten voor PPC ' 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag en tegenover nr 48 

Alt i jd parkeerruimte (FL2,  per uur en op zaterdag gratis) 

F 665,00 

F 1400,00 

F 700,00 

F 450,00 

F 1050,00 

F300 00 

F 175,00 

F 1 450,00 

F 650,00 

F 335,00 

F 135,00 

F 830,00 

F 155,00 

F 750,00 

F 1500,00 

F 220,00 

F 900,00 

F 265,00 

F 425,00 

F 1000,00 

F 600,00 
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DUITSLAND: BEROERING 
OM SPORTGALA-KAART 
In Duitsland is begin dit 
jaar beroering ontstaan 
over de zogenoemde 
Sportoo/a-briefkaart. 
Deze Kaart, uitgebracht 
in november 1997, was 
bedoeld ter ondersteu
ning van een televisie
programma waarin de 
Duitse sportman, sport
vrouw en sportploeg van 
het jaar gepresenteerd 
zouden worden. Inzen
ders konden op de voor
bedrukte briefkaart hun 
favoriete sporters aan
kruisen en daardoor 
meedingen naar de prij
zen. 
Filatelisten klaagden er
over dat het vrijwel onmo
gelijk was om echt gelo
pen kaarten te bemachti
gen. Postfrisse exempla
ren waren wel te koop, 
maar de kaart kon alleen 
worden gezonden aan 
het voorgedrukte adres: 
de Stiftung Deutsche 
Sporthilfe, die slechts op 
enkele filatelistische ma
nifestaties gebruikte 
kaarten aan bezoekers 
verkocht. De meeste ver
zamelaars grepen er dus 
naast. 
Uiteraard waren er slim
meriken: die lieten de 
kaart afstempelen, of ze 
verzonden hem aan 
zichzelf door gebruik te 
maken van een verwij
derbare sticker met hun 
eigen adres. Op zulk 
maakwerk ontbreekt ech
ter het ontvangststempel 
van de geadresseerde 
instelling. 
Op veler verzoek (en na
tuurlijk ook om de eigen 
kas te spekken) heett de 
Stiftung Deutsche Sport-
hilfe tenslotte besloten 
om de ontvangen kaar
ten schriftelijk aan filate
listen te verkopen. Voor 
4.50 m. per stuk kon 
men ze afgelopen zomer 
verwerven. 

FRANKRIJK: 
BRIEFKAARTEN VIA 
INTERNET 
Op onze rondzwervin-
gen over het Internet 
kwamen we onlangs te
recht op de site van de 
Franse posterijen. Die 
biedt de mogelijkheid 
'elektronisch briefkaar
ten te bestellen en die er-

Argentinië 
Naar aanleiding van de 
tentoonstelling van filate
listische literatuur Lor
ca 98 in Granada (Span
je) werd in Argentinië op 
2 juni 1998 een brief
kaart uitgebracht (portret 
Federico Garcia Lorca 
plus gedicht, prijs $1.10). 
De kaart is 105x158mm 
groot, heeft een oplage 
van 10.000 stuks en werd 
tegelijkertijd gepresen
teerd in Granada en in 
Argentinië. 

De Argentijnse post 
meldt dat zij voor het 
eerst in twintig jaar weer 
luchtpostbladen zal gaan 
uitbrengen. Men spreekt 
over zes verschillende 
exemplaren, met onder 
andere de thema's 'De 
Post, het Boek en de Cul
tuur' en 'Tango'. 

^p 
Mr 11 XVI CiM|K ila MMKk 

In KarseiTle speelde het 
Nederlands Elftal enkele 
bijzonder aardige wedstrijden 
Deze elektronische brief
kaart werd via het Internet 
aangevraagd op 20 juli 1998 

M 
i l 

Jacques Spijkerman 

Postbus 1065 

NL-6801 BB Amheia 

Pays Bas 

qens ter wereld te laten 
bezorgen. 
We bestelden de Mor-
seille-kaart uit de reeks 
France 98. We toetsten 
een adres en een bood
schap in, rekenden tien 
frank{!) af met onze credit 
card en kregen enkele 
dagen later de kaart in
derdaad in de bus. De 
techniek staat voor niets, 
maar elektronisch winke
len op deze manier is nog 
niet echt concurrerend. 
Voor wie het ook eens 
wil proberen: het adres 
van de Franse website is 
http://wv/w.laposte.fr 

NIEUWE UITGIFTEN 
Andorra (Frans) 
Op 15 juli verscheen in 
Andorra een prêt-a-pos-
ter-envelop met als 
thema Casa Plondolit, 
waarvoor gebruik ge
maakt werd van het ze
gelbeeld van de gelijkna
mige postzegel uit 1983, 
ontworpen door Claude 
Andreotto. Zonder waar-
de-inschrift, verkoopprijs 
6 f. 

België 
Sinds 1 juni is er een 
nieuwe Belgische ver-
huiskaart, of - zoals de 
Belgen zeggen - een 
nieuwe Mufapos^kaart. 
Op deze kaart (portret 
koning Albert II, zonder 
waarde-aanduiding, 
blauw) is het Mutapost-
logo linksboven vervan
gen door het nieuwe 
postlogo in rood en ont
breekt op de achterzijde 
de blauwgroene onder
druk. 

17 f. is de kaart verkrijg
baar met Nederlandse, 
Franse of Duitse tekst. 

Brazilië 
Op 26 mei 1998 ver
scheen in Brazilië een 
voorgefrankeerde binnen
land-envelop (zegelbeeld 
voetbal) ter gelegenheid 
van het wereldkampioen
schap voetbal in Frankrijk. 
Naam noch embleem van 
France 98 is op het couvert 
te vinden, maar het thema 
(een voetbal die uit Zuid-
Amerika naar de Eiffelto-
ren vliegt) is symbolisch 
genoeg, ook al kon ont
werper Mórcio Rocha nog 
niet weten dat de Brazili
aanse kampioensambities 
uiteindelijk door de Fran
sen gestuit zouden wor
den! 

1998. Rode druk op wit 
papier, staand formaat 
(105xl48mm.). De opla
ge - 70 miljoen stuks -
laat zien dat briefkaarten 
in Taiwan volop gebruikt 
worden. De kaart is 
voorzien van een fosfor-
balk boven het zegel
beeld en draagt een tekst 
ter stimulering van het 
gebruik van de postcode 

Duitsland 
Een klassiek postwaarde-
stuk, de voorgefrankeer
de envelop, werd op 10 
juni 1998 nieuw leven in-

Peblazen toen Deutsche 
bstde P/usbr/ef introdu

ceerde. Er bestaan drie 
verschillende versies: 
- een envelop in D6-for-
maat met als zegelindruk 
de zegel van 110 pf. 

De envelop kost 0.40 r. 
en is uitgevoerd in offset-
druk met de kleur licht
blauw voor het zegel-
beeid en de voorstelling 
en oranje voor de post-
codekaders en het druk
kersmerk linksonder. 

China (Taiwan) 
Een nieuwe oplage van 

' 1000 jaar Bad Franken
hausen' (10 stuks voor 
12.95m.); 
- een vensterenvelop for
maat DL met dezelfde 
zegelindruk (100 stuks 
voor 119.95 m.); 
- een luchtpostenvelop 
formaat DL met als ze
gelindruk de zegel van 
300 pf. 'Nationaal Park 

Verder is de kaart iden
tiek aan de vorige uitgif
te, die van 1996. Voor 

de briefkaart binnenland 
(mandarijneend, 4 d.) 
verscheen op 8 juli 

Vorpommersche Bod-
denlandschaft' (5 stuks 
voor 15.95 m.). 
De enveloppen worden 
niet los verkocht, maar 
alleen in de genoemde 
aantallen. Aan de prij
zen van de setjes is te 
zien dat men meer be
taalt dan alleen de fran-
keerwaarde; in de Duitse 
pers werd dan ook met 
enige ironie gesugge
reerd dat Plus in de 
naam van dit nieuwe 
postwaardestuk op die 
toeslag slaat... 

mailto:9@W0RLD0NLINE.NL
http://wv/w.laposte.fr


Frankrijk 
De ronde Franse postze
gel ter gelegenheid van 
France 98 is als zegel
beeld niet alleen op de al 
eerder in deze rubriek 
vermelde posKvaarde-
stukken gebruikt, maar 
ook op een prêf-a-poster-
envelop (3 r.) die per set
je van tien verkocht v/ordt 
voor 33 frank. 

Na de enveloppen met 
de A'larionne OU 14 
Juillet is nu ook de eerste 
briefkaart in dit type ver
schenen (zegelbeeld 
rood, zonder v/aarde-in-
schrift). De kaart kwam 
uit op 21 mei, is vervaar
digd van wit karton met 
lichtblauwe bedrukking 
en kost 3,50 f. 

Italië 
De Italiaanse emissie 'De 
Vrouw in de kunst' van 8 
juli 1998 omvat behalve 
vijf zegels ook een brief
kaart (800 I.) met in het 
zegelbeeld het portret van 
Lucrezia Panciatichi door 
Agnolo Bronzino (1540). 
Zegelbeeld in drie kleu
ren, met fosforkader, 
adresgedeelte in oranje 
en afzendergedeelte in 
lichtblauwe druk. Voor 
deze kaart is een eerste-
dagstempel ontworpen 
met daarin hetzelfcle por
tret. 

Oostenrijk 
Zes verscnillende Oos
tenrijkse prentbriefkaar-
ten met foto's van We
nen verschenen op 17 
t'uli 1998. Deze priority-
>riefkaarten zijn voor

zien van een zegel beeld 
(7 s.) met het portret van 
de beroemde keizerin 
Elisabeth, velen beter be
kend als Sissy. 
Elk van de zes kaarten is 

150.000 stuks gedrukt. 

Rusland 
We zouden deze rubriek 
compleet kunnen vullen 
met nieuwe uitgiften uit 
Rusland, want er verschij
nen daar zeer veel post-
waardestukken, die bo

vendien vaak erg interes
sant zijn En dankzij onze 
Russische correspondent 
kunnen we regelmatig 
ook wat laten zien. 
- een binnenland-envelop 
(waarde-aanduiding 'A') 
ter gelegenheid van net 
50-jarig bestaan van het 
ballet-ensemble Bezjoska; 
- een binnenland-enve
lop (Russische schepen in 
de zee-engte tussen Azië 
en Amerika, 1 r.) ter ge
legenheid van een expe
ditie onder leiding van 
S.l. Desnjew, 350 jaar 
geleden; 
- een binnenlandbrief
kaart met de nieuwe 
waarde-aanduiding 'B' ; 
- twee binnenland-enve
loppen ('A') met respec
tievelijk een beer en een 
eekhoorn erop afgebeeld 

duiding, het logo van die 
manifestatie. 
De eerste kaart (6 k.), ge
wijd aan '250 jaar post-

van de post in Praag, zijn 
geldig voor verzending 
naar binnen- en buiten
landse bestemmingen. 

september 1998. De 
kaart onderscheidt zich 
van zijn voorganger door 
het ontbreken van een 

Tsjechië 
Op 27 mei werd in Tsje
chië een nieuwe brief
kaart uitgebracht (cijfer-
ontwerp door Jan Solpe-
ra in blauw. 6 k.), speci
aal bedoeld voor com
merciële of promotionele 
acties. De linkerzijde van 
de kaart is daarom vrij
gelaten voor het aan
brengen van bijdrukken 
en de afzenderlijnen ont
breken. De kaart, die 
verkocht wordt voor 
6.40 k., is geldig voor 
zowel binnenlandse als 
buitenlandse bestemmin
gen. 
De tentoonstelling 
Praga 98 zorgde op 1 
juli voor de uitgifte van 
vier nieuw briefkaarten 
met in het zegelbeeld, 
naast de woarde-aan-

CARTOUNA POSTALE 

I l 1 II 1 1 

SS^v. «op 

1 LII 
t O C A t l U SMlAffW 

koets', toont een oude 
gravure van een post
koets met vier paarden. 
O p de tweede kaart 
(4 k.) zien we een af
beelding van een post
bode uit het eind van de 
achttiende eeuw, een 
employé van de zoge
noemde Praagse klep-
perpost. 
Ballonpost' is het onder

werp van de derde kaart 
(6k.). 
Het vierde exemplaar 
(6 k.) toont het beeld
merk van de organisaties 
d l I I 

ie deelnamen aan tiet 
internationaal congres 
van verzamelaars van de 
postzegels van Tsjecho-
slowakije en Tsjechië. 
Alle vier de kaarten, ont
worpen door Jan Solpera 
en in meerkleuren-offset 
gedrukt bij de drukkerij 

Het verschil in frankeer-
waarde - 4 of 6 kronen -
is ons niet duidelijk. 

Zwitserland 
Ter gelegenheid van de 
halve finale om de Fed-
Cup (tennis) werden op 
25 juli 1998 twee Zwit-

fosforbolk; in plaats daar
van is op de kaart een 
streepjescode aange-
bracrit als herkennings
middel voor stempel- en 
sorteermachines. Wit kar
ton; het kleurige zegel
beeld (70 r.) is ontwor
pen door Niklaus Troxler. 

f-
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serse fotobriefkaarten 
uitgebracht, beide met 
zegelbeeld S\OT\ 2006 
(port betaald). De beeld-
zijde van de ene kaart 
toont de tennissters Mar
tina Hingis en Patty 
Schnyder, op de andere 
staat het complete Zwit
serse damesteam afge
beeld. De kaarten kosten 
1.50 f. per stuk. 

Een nieuwe briefkaart 
met als thema 'Toerisme' 
werd uitgebracht op 8 

Op dezelfde datum ver
scheen een nieuwe geïllu
streerde briefkaart, ter 
gelegenheid van de ten
toonstelling Philatelie 98 
in Yverdon-les-Bains. Het 
zegelbeeld (symbolische 
voorstelling, 70 r.) werd 
speciaal voor deze kaart 
ontworpen door Nicole 
Berger; de beeldzijde van 
de kaart toont een oude 
ingekleurde foto van het 
Theatergebouw in Yver-
don. Er was een speciaal 
eerstedagstempel. 



OVER VUURSTENGELS EN LURKSTELEN 
HOEZO HEBBEN DE POSTEEIßN 

WEINIG ROKERS AFOEBEELDl 
PAUL VAN DER GRIJP, NIJMEGEN 

Een artikel in een Duits filatelistisch tijdschrift was voor de 

auteur van de nu volgende bijdrage aanleiding in te gaan op 

de geschiedenis en verspreiding van tabak over de wereld en 

op de recente discussies over de gezondheidsgevaren van het 

roken. De desbetreffende filotelistische publicatie van onze 

Oosterburen wordt van forse kritiek voorzien vanwege de 

vlakke thematischfilatelistische en inhoudelijk onjuiste 

behandeling van het onderwerp. 

Volgens een recent artikel in 
een Duits filatelistisch tijd
schrift komt het 'betrekkelijk 
weinig' voor (relativ selten) dat 
rokers op postzegels worden 
afgebeeld. Het artikel is een 
thematisch filatelistische bij
drage onder de titel 'Roken 
schaadt de gezondheid' in de 
Deutsche BriefmarkenZeitung 

(DBZ)'. Zo schrijft de auteur, 
Martin Reinhardt: Nur hin und 
wieder schlüpft eine Marke durch, 
auf dem ein Raucher zu sehen ist'. 
Vertaald: 'Slechts nu en dan 
glipt er een zegel door waarop 
een roker zichtbaar is'. 
Centraal staat de stelling dat 
posterijen betrekkelijk weinig 
rokers met hun rookattribu

ten op postzegels afbeelden. 
Opmerkelijk aan het artikel is 
dat het deze  overigens on
juiste  stelling van meet af 
aan zelf ondergraaft door 
tientallen voorbeelden van 
het tegendeel op te sommen. 
Deze tegenvoorbeelden wor
den heel precies omschreven, 
met Michelnummer en al. Al
leen al in 1996/97 liet de 
Duitse post drie notoire ro
kers met pijp of sigaar zien: 
de schrijver Carl Zuckmayer, 
de SPDpoliticus Carlo 
Schmid en de vroegere CDU
bondskanselier Ludwig Er
hard. Deze laatste was tien 
jaar daarvoor trouwens ook al 
eens met zijn geliefde sigaar 
in de hand op postzegel afge
beeld. 
Van de voormalige DDR wor
den de voorbeelden van Egon 
Erwin Kisch en Bertold Brecht 
gegeven. Maar het artikel be
perkt zich niet tot Duitsland. 

In verband met Winston 
Churchill worden emissies van 
ZuidGeorgië, de Turks en 
CaicosEilanden, Guernsey, 
Brunei en de MarshallEilan
den genoemd^. En het artikel 
gaat maar door met het aan
voeren van tegenvoorbeelden 
die de eigen stelling ondergra
ven. Ik zal er nog één noe
men: de simultane emissie in 
België, Frankrijk en Zwitser
land van George Simenon 
met pijp. 
Het slot van het artikel gaat 
kort in op de gevaren van het 
roken, toegespitst  zoals de 
titel al aangaf op de gezond
heid. In twee kadertjes staat 
een selectie van landen die ta
bak als thema op postzegels 
afbeeldden (twaalf landen) 
en die dat deden in het kader 
van antirookpropaganda (29 
landen). Als illustraties die
nen twee postzegels met siga
renrokers (Erhard en 

1 Columbus ontdekte met Amerika te
vens de tabak. Het waren zijn reisgeno
ten Xeres en Torres die de eerste indiaan 
zagen roken. 

2 Abusieveli|k beeldde de Franse PTT op 
deze postzegel niet de Fransman Jean 
Nicot af, maar de Belg Jean Niquet 

3. De tabaksplant, Nicotiana tabacum, 
behoort tot het geslacht NicoHana van de 
familie der Solanaceae In Amerika werd 
oorspronkelijk ook de Nicotiana rustica 
aangetroffen, die men voor commerciële 
doeleinden echter te zwaar en te scherp 
van smaak vond. 

6. Tussen zaaien en oogsten l iggen 
slechts vier tot vijf maanden. 

4. De hoogte van de tabaksplant kan va
riëren van 75 centimeter tot tweeëneen
halve meter Het tegenwoordige handels
gewas tabak is meestal tegen de twee 
meter hoog. 
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Bij het drogen past men diverse tech
jeken toe: frisse lucht ('tocht'), hete lucht 

boven een smeulend vuur of met behulp 
van buizen, zonnewarmte. 
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5. Het uitermate kleine zaad (meer dan 
10 000 zaden per gram) zaait men in 
kiembedden. Na een maand worden de 
zaailingen op de velden uitgeplant. 
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8. Voorts fermenteert men de bladeren 



Brecht), vier zegels met anti
rookpropaganda (alleen siga
retten) en zes zegels die de 
productie van tabak demon
streren. Dit laatste onder
werp, waar dus de helft van 
alle illustraties over gaat, 
wordt in het artikel zelf niet 
behandeld. Ook over de ge
schiedenis en spectaculaire 
verspreiding van tabak over 
de gehele wereld in de loop 
van slechts enkele eeuwen, 
wordt met geen woord ge
rept. 
Niet alleen uit de tekst, maar 
ook uit de illustraties spreekt 
tenslotte een platte benade
ring van de thematische filate
lie: het gaat louter om postze
gels; andere filatehstische ele

UNE BOMNE PIPE EST AVANT TOUT FRANCHISE! 
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menten komen in het geheel 
niet aan bod. Hiermee heeft 
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De belangriikste tabakexporterende landen zi|n de Verenigde Staten, Brazilië, 
iulgari|e, Griekenland, Turki|e, de Filippi|nen, China en India Op dit Indiase telegram 
Mt 1924 verwi|st de tabaksreclame (onder) nog naar het Britse koloniale imperium 

SïXi 

o Amerikaanse fiscaalzegel tabaksac 
i|ns 

h A ^ ^ ^ t e * A « « d 

2 De sigaar is een metaforische fallus 
bi| uitstek, zo li|kt de man met hoed nog 
eens extra te willen benadrukken 

Pan|se postpakketzegel voor 5 kilo 
bak In Frankri|k bestond en bestaat 
3g steeds een staatsmonopolie op de ta
3Ksverkoop 

13 Deze vrouw  op de voorafgaande 
svmfx>liek voortbordurend  presenteert 
de (manneli|ke) roker een koekje van ei
gen deeg 

de auteur de veelzijdige moge
lijkheden die de hedendaagse 
thematische filatelie hem 
biedt, volkomen links laten 
liggen. Juist bij het hier aange
sneden onderwerp, roken en 
de gevaren daarvan, bieden 
die andere elementen (stem
pels, postwaardestukken, tele
grammen, etc.) ook in het be
stek van een beknopt artikel 
zoveel meer mogelijkheden 
om een boeiend en belangrijk 
onderwerp als het roken the
matisch én filatelisüsch beter 
uit te werken'. 

TEKEN VAN VRIENDSCHAP EN 
VERTROUWEN 
/ o zou kunnen worden gewe
zen op de oorsprong van de 
tabak die te traceren valt tot 
de Europese ontdekking van 
\merika. Bij deze ontdekking 
\an de 'Nieuwe Wereld' in 
1492 zocht Columbus vooral 
edele metalen en specerijen 
om zijn opdrachtgever, de ko
ning van Spanje, te kunnen 
imponeren. In plaats daarvan 
kreeg hij van de Arawakindia
nen op San Salvador een bun
deltje gedroogde bladeren, 
een teken van vriendschap en 
vertrouwen. Columbus' reis
genoten Xeres en Torres ont
dekten dat de Indianen het 
'gedroogde gras' in een droog 
blad stopten, dat oprolden en 
aan één kant aanstaken. De al

dus gevormde rol werd door 
de Indianen tabago genoemd. 
Het roken van tabak en het 
aanbieden van kleine tabaks
giften (het presenteren van si
garet of sigaar) zou zich wel
dra over de gehele wereld ver
spreiden. 
De tabak is een eenjarig gewas 
dat behoort tot de familie van 
de nachtschadeachtigen {Sol
anaceae). In tegenstelling tot 
botanisch nauw verwante en 
eveneens uit Amerika afkom
stige gewassen als de aardap
pel, tomaat en aubergine, 
wordt de tabak om zijn niet
eetbare bladeren gekweekt. 
Mogelijk groeiden andere wil
de tabakssoorten al in de bin
nenlanden van NieuwGuinea 
en in bepaalde delen van 
ZuidOost Azie**. Ook werden 
in Europa en elders in de we
reld voorheen andere kruiden 
dan tabak gerookt. 
Zo zouden in de Griekse oud
heid de orakelende priesteres
sen van Delphi zich hebben la
ten bedwelmen door de rook 
van laurierblad en gerstemeel. 
De vermaarde Griekse genees
heer Hippocrates schreef het 
inademen van de rook van be
paalde kruiden voor als reme
die tegen vrouwenkwalen. En 
7o waren er meer voorbeel
den, ook bij de oude Romei
nen en in Middeleeuws Euro
pa (onder andere het roken 
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16 Postzegel met firmaperforatie JSM, hier in Spiegelschrift In combinatie met de tekst 
en afbeelding op de briefkaart hoeft er geen Iwiifene bestaan over wat JSM betekent 
de pi|pfabrikant J SchilzMullenbach 
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17. Zambiaanse pijprookster. 

19. Frankeermachinestempel met 0frankering. Destijds werden vrouwen die rookten 
nog gezien als onafhankelijk en verleidelijk. 
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18. Jemenitische waterpijp. 20. Postwaardestuk met een ongekende combinatie van kracht (een tijger) en lichtheid 
(de tabak). Wat wil men nog meer? 
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21. Russisch postwaardestuk met het onderschrift 'Rust na de 
slag', oftewel: tijd voor een proletarisch sjekkie. 

22. De andere kant van 21. 

van hennep)' ' . Het was echter 
de MiddenAmerikaanse ta
bak, die in twee soorten voor
kwam (de Nicotina tabacum en 
de Nicotina rustica), die com
mercieel de wereld zou vero
veren. 
Cortes was in 1519 de eerste 
om uit Mexico, en de Franse 
monnik André Thévet in 1556 
uit Brazilië, tabakszaad en 
planten naar Europa te ver
schepen. Ofschoon van oor
sprong een tropische plant. 

23. Verbeelding van een verband dat weinig toelichting 
behoeft. 

bleek de tabak zich uitstekend 
aan te passen aan subtropi
sche en zelfs gematigde gebie
den. Aanvankelijk benadrukte 
men in Europa vooral de me
dische en farmaceutische wer
king van tabak. Zo verwees 
Thévet eind vijftiende eeuw 
naar petum (tabak) als een 
slaapverwekkend kruid dat de 
hersenen dronken maakt. De 
aanduiding voor zowel de 
plantennaam Nicotina als de 
werkzame stof nicotine (een 

alkaloïde) komt 
van de Fransman 
Jean Nicot (1530
1600), die van 1559 
tot 1561 ambassa
deur van Francois 
II in Portugal was. 
Daar kwam hij in 
contact met het 
nieuwe kruid, dat 
hij in gemalen 
vorm in Frankrijk 
introduceerde om 
zijn vorstin, Catha
rina de Medici, van 
haar migraine te 
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genezen. Op een postzegel 
die de introductie van tabak 
uitbeeldt, beeldde de Franse 
PTT per abuis de Antwerpse 
koopman Jan Niquet (1539
1608) af, in plaats van de 
Fransman Jean Nicot''. Nicot 
was ook de auteur van een van 
de eerste woordenboeken, 
waarin hij de nicotiane als een 
krachtig medicijn omschreef 
tegen open wonden, zweren, 
bulten en huidaandoeningen. 
Tegenwoordig legt men juist 
de nadruk op het ongezonde 
effect van het roken van tabak. 

VAN ROOKBUIZEN TOT 
VUURSTENGELS 
De Vlaamse botanici Lobelius 
en Clusius gaven in 1574 de 
eerste plantkundige beschrij
ving van tabak. In 1593 intro
duceerde Sir Walter Raleigh 
in Engeland tabak uit de En
gelse kolonie Virginia. De eer
ste Europese rokers waren 
Spaanse, Britse en Nederland
se zeelieden en soldaten. Tij
dens de Dertigjarige Oorlog 

(16181648) kreeg de verdere 
verspreiding van tabak over 
Europa een sterke impuls. Ge
renommeerde tegenstanders 
van het nieuwe genotmiddel 
in deze tijd waren de Engelse 
koning Jacobus I, paus Urba
nus VIII, de Russische tsaar 
Michael Romanov en de Turk
se sultan Murad V. Deze laat
ste twee wilden via hun ge
welddadige antirookcampag
nes, waarbij neuzen en ook 
wel hele hoofden werden af
gehakt, vooral de Westerse in
vloed uitbannen. Voor ge
noemde paus daarentegen 
was tabak het satanskruid van 
de wilden, een zondige bron 
van genot en troost die hij als 
concurrent van zijn kerk op
vatte. 
Voorts zou erop kunnen wor
den gewezen dat vanaf de In
diaanse rookbuis, waarschijn
lijk de oudste vorm, het rook
gerei een veelvormige ontwik
keling doormaakte via pijp en 
sigaar naar sigaret. In dit ver
band dienen ook de tegen
woordig in onbruik geraakte 
gewoontes van het snuiven en 
pruimen van tabak te worden 
vermeld. Snuiftabak was voor
al in de achttiende eeuw in 
zwang onder weigestelden. De 
sigaar was het meest populair 
in de negentiende eeuw en de 
sigaret (en shag) in de twintig
ste. 
Maar de eerste sigarenfabrie
ken zijn veel ouder: Sevilla 
(1720), Hamburg (1788), 
Kampen (1826), Gent (1840) 
en Eindhoven (1858). De eer
ste sigarettenfabrieken zijn 
van later datum: Sevilla 
(1784), Parijs (1844), St. Pe
tersburg (1847) en Dresden 
(1862). Sevilla staat hier twee 
keer op de eerste plaats. Het is 
niet toevallig dat de meisjes 
die in de sigarettenfabriek var 
Sevilla werkten, door Georges 
Bizet een hoofdrol kregen 
toebedeeld in zijn prachtig« 
opera Carmen uit 1874. De 
echte massaproductie er 
consumptie van sigaretten 
kwam, veelal onder Ameri 
kaanse invloed, pas na d« 
Tweede Wereldoorlog goec 
op gang. 

24. Op deze postzegel staat een taboks
veld, symbool voor het grote belang van 
tabak in de nationale economie. Met de 
opdruk evenwel voert de Ecuadoriaanse 
overheid campagne tegen kanker. NOÏN 
teit, cynisme, of ironie? 



VERLEIDELIJKHEID 
Populaire connotaties van de 
pijp zijn gezelligheid en karak
ter van de gebruiker. Maar dat 
de v̂ falm van deze lurksteel 
vaak de atmosfeer verziekt, is 
pas een recent besef. Sigaret
ten zijn in de loop van de tijd 
geassocieerd met de vrouw 
(niet een vrouw, maar de 
vrouw, en dan natuurlijk in de 
ogen van een heteroseksuele 
man), een godheid, een de
mon, een fallus, een eenheid 
van tijdmeting, en een steeds 
maar weer herhaalde herinne
ring aan de vluchtigheid van 
het leven''. Voor velen is het 
roken een ritueel of een mo
ment van meditatie. 
Pas in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw dringt in bre
de kringen het besef door van 
de schadelijkheid van het ro
ken voor de gezondheid. Het 
oorzakelijke verband tussen 
roken en longkanker wordt 
door sommigen echter nog 
steeds hardnekkig ontkend. 
Voorts wil de paradox dat juist 
de schadelijkheid van het ro
ken deel is gaan uitmaken van 
de aantrekkingskracht ervan. 
Sommige mensen lijken nu 

27. Belgisch gelukstelegram verstuurd in 1961 (blijkens een stempel op de achterkant). De baby werd al vroeg aan opa's 
pijpwafm gewend. 
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!5. Een Mexicaanse visie op de sigarenroker 
lus niet van gisteren. 

1M0 

ILTABACCOOlASAUnEAVOILASCXUA 

SAN MARINO 520 
liJUM \ê»»»» m^jui^md 

6. Sigarettenroker uit San Marino in 
ïtzelroe jaar. 

eenmaal hun lot in eigen han
den te willen nemen, ook als 

dat grote risico's 
inhoudt. Niet toe
vallig associëren re
clamemakers siga
retten graag met 
avontuur, bijvoor
beeld met gewa
pende mannen 
(ruwe bolster, blan
ke pit) met cowboy
hoeden op snelle 
paarden in een 
ruig landschap. Of 
met een stoere jon
geman en een 
mooie jonge vrouw 
(warme gloed in 
haar ogen) die sa
men een kano uit 
een stroomversnel
ling trekken om 
vervolgens een si
garet op te steken 
bij een provisorisch 
tentje met kamp

vuur, waar de geroosterde vis 
al bijna gaar is. 
Maar laten we terugkeren 
naar de werkelijkheid. Eén op 
de zeven Nederlanders schijnt 
te overlijden aan de gevolgen 
van het roken: bronchitis, 
hart- en vaatziekten, mond- en 
keelkanker, strottehoofd-, 
slokdarm-, long-, maag- en 
blaaskanker - het kan niet op. 
En de verleide-
lijkheid van het 
roken? Bruine 
tanden, gele na
gels, een rauwe, 
d o o r g e r o o k t e 
stem, scheuren
de rokershoest, 
asfaltlongen en 
een asbak-adem 
die vrienden 
doet wijken en 

uit 1980, 

potentiële minnaressen of 
minnaars bij voorbaat op de 
loop doet gaan. Wat kunnen 
filatelisten hier nog aan toe
voegen? Dat het gewoon niet 
waar is dat de posterijen wei
nig rokers hebben afgebeeld". 
Paul van der Grijp, Nijmegen 

Noten: 
': Martin Reinhardt: Rauchen gefähr
det die Gesundheit. Deutsche Brief
marken-Zeitung nummer 20 
(1997): pagina's 80-81. 
'h Een gespecialiseerde verzame
laar zou daar overigens vele voor
beelden aan kunnen toevoegen. 
Zie bijvoorbeeld Jo Furer: Sir 
Winston Churchill (1874-1965). No-
vioposta nummer 58 (1997): pagi
na's 11-15. 
\ Eerder is wel van deze rijke mo
gelijkheden gebruik gemaakt door 
L. Goiris en A. Smit in hun respec
tievelijke artikelen Anti-tabak en 
Tabacofilie in 'Philatelie' van janu
ari 1983: pagina's 17-19, en febru
ari 1984: pagina's 102-108. 
*: Egyptologen menen ook in het 
oude Egypte tabak te hebben aan
getroffen, ofschoon zij het er nog 
niet over eens zijn of het nu om de 
Nicotina petunioldes, de Nicotina rus-
tica of om een andere soort gaat. 
De Egyptische tabak werd ver
bouwd in tempeltuinen en had een 
medicinale functie, maar werd 
waarschijnlijk niet in kringen van 
welgestelden gerookt of anderszins 
geconsumeerd. Zie voor een filate-
listische behandeling van dit on
derwerp Jacques Riboulet: Le tabac 
dans le nouvel empire egyptien. La Phi

latelie Franfaise nummer 517-518 
(juillet-aout 1997): pagina's 34-35. 
': Zie hierover bijvoorbeeld Peter 
Bulthuis: 500 jaar tabakscultuur: De 
njke geschiedenis van het roken. 's-Gra-
venhage: Bzztóh en het voorlich
tingsbureau Sigaretten en shag. 
1992. 
'": Hierover schreef S. Dudok van 
Heel: Jan Nicquet ten onrechte op een 
Franse postzegel'. Maandblad Amste-
lodamum nummer 66 (1979): 2-7; 
en D. de Vries: Waarom de Franse 
PTT een blunder niet wil erkennen, 
Philatelie november 1979: pagina 
818. 
': Zie de studie van Richard Klein 
over de geschiedenis, het genot en 
het belang van het roken: Cigarettes 
Are Sublime. Durham: Duke Univer
sity Press, 1993. (Ned. vert.: De god
delijke sigaret. Amsterdam: Arena, 
1994), enjordan Goodman: Tobac
co in History: The Cultures of Depen
dence, London: Routledge, 1994. 
": In 1992 gaf de American Topical 
Association, zeg maar de grote 
Amerikaanse variant van de Ver
eniging voor Thematische Filate
lie, een 'checklist' uit met verwij
zingen naar ruim 300 postzegels 
uit verschillende landen over het 
roken en, in 1994, een andere lijst 
met zeventig verwijzingen naar ze
gels met anti-rook-propaganda. In
middels zullen deze lijsten veel lan
ger zijn. Bovendien betrof het 
slechts postzegels; andere filatelisti-
sche elementen werden nog niet 
eens niet vermeld. 

QOKEN... 
WAAROM 
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28. Frankeermachinestempel. Een van de sterkere slagzinnen tegen het roken wijst niet direct op de nega
tieve gevolgen maar, via een retorische vraag, op het ontbreken van positieve motieven. 
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[9] DE 
INHULDIGINGSZEGEL 
VAN 1898 
Er zijn dit jaar weer tal-
rüke herdenkingen, zoals 
'750 jaar Den Haag' en 
de 'Vrede van Munster'. 
In deze column ga ik in 
op de herdenking van 
1898, het jaar van de in
huldiging van koningin 
Wilhelmina. Hieraan 
wordt op verschillende 
wijzen vorm gegeven. 

EXPOSITIES EN 
PUBLICATIES 
In het kader van de 'Wi l -
helmina-herdenking' was 
in de Nieuwe Kerk en het 
Koninklijk Paleis te Am
sterdam van 7 juni tot 2 
augustus een expositie te 
zien. waarbij als abso
luut hoogtepunt de Gou
den Koets werd getoond. 
De Apeldoornse musea 
besteden ruim aandacht 
aan de viering en Apel
doorn zelf wordt omge
toverd tot Oranjestaai. 
Ook is dit jaar natuurlijk 
bij uitstek geschikt om 
een publicatie over Wi l 
helmina uit te geven. 
Kortgeleden verscheen 
het eerste deel van Wil-
belmina, de jonge konin
gin door C. Fasseur. 
in het Van Reekum Mu
seum in Apeldoorn is 
nog tot 11 oktober 1998 
de tentoonstelling Wil
helmina in beeld: konin
gin Wilhelmina officieel 
en onofficieel in de bee/-
dende kunst van de twin
tigste eeuw te zien. Be
halve aan monumentale, 
sculpturale en architecto
nische ontwerpen wordt 
ook ruim aandacht be
steed aan ontwerpen 
voor de verschillende 
postzegels waarop Wi l 
helmina afgebeeld is. 
Hiervoor heeft het Van 
Reekum Museum een be-

«> roep gedaan op de col-
^ lecties van Het Neder-
~ landse PTT Museum. 
^ Op verzoek van de 
~ Stichting Comité Dag 
-- van de Postzegel in Rot-
Z terdam liet het PTT Muse-
!;̂  um op 4, 5 en 6 septem-
^ ber in het Wodd Trade 
^ Center enkele bladen uit 
2 de collectie-Waller met 
I de emissie 1898/1899 

- zien en een compleet vel 
fi1fi ^^fi de Inhuldigingsze-

DE TIJD DRINGT 
Al twee jaar lang ver
heug ik me erop in het 

ontwerpproces van de 
Inhuldigingsemissie 
1898 te duiken. Het on
derzoek naar het druk-
proces en het gebruik 
van de postzegels laat ik 
liever aan de gespeciali
seerde verzamelaar 
over. De dagelijkse be
zigheden in net museum 
lieten tot nu toe weinig 
ruimte voor onderzoek. 
Als ik dit schrijf is het 7 
juli 1998 en de tijd be
gint te dringen. Het is 
namelijk de bedoeling 
dat in oktober een inzen
ding over deze emissie 
op de Vijfde NVPH Posf-
zegelshow in het Haagse 
Congresgebouw te zien 
is, en eigenlijk zou ik ook 
een stukje in het maand
blad schrijven over dit 
onderwerp Bovendien 
wil het Van Reekum Mu
seum materiaal van ons 
lenen van alle emissies 
met Wilhelmina, maar 
zelf wil ik toch wel eerst 
mijn keuze maken! 
Hoogste tijd om me in de 
materie te verdiepen dus. 

VRAGEN 
Eerst maar eens kijken 
wat er aan literatuur ver
schenen is: 
het Handboek Postpaar
den Nederland heeft 
deze emissie nog niet be
handeld. Ook verder kan 
ik in de literatuur niets 
vinden dat specifiek op 
het ontwerpproces in
gaat. Dit verbaast me, 
want als ik naar het ma
teriaal kijk dat we in de 
brandkast hebben lig
gen, roept dit direct veel 
vragen op. Ik zie ver
schillende ontwerpen, 
van Krabbé, van Berden 
en van Vurtheim. Heb
ben deze ontwerpers on
gevraagd ontwerpen in
gezonden, of gebeurde 
dit op verzoek van - ja, 
van wie; de minister wel
licht? En waarom zijn die 
niet goedgekeurd? Ik 
hoop het antwoord op al 
die vragen in de schrifte
lijke bronnen te vinden, 
die in het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag 
bewaard worden. 

Donderdagochtend in 
het Rijksarchief: snel de 
juist ingangen opzoeken 
en stukken aanvragen. 
Meestal duurt het onge
veer een half uur eer de 
stukken dan ingezien 
kunnen worden. Die tijd 
gebruik ik om te lezen in 

het boekje Leve de Wille-
mien van D.H. Couvee 
uit 1958. Vlot geschre
ven geeft dit een leuk 
beeld van wat er in de 
periode voorafgaand 
aan de inhuldiging van 
1898 allemaal georgani
seerd werd. 
Als de stukken eenmaal 
arriveren begint het lees
plezier. 
In een groot aantal brie
ven van de firma Johan 
Enschedé aan de Direc
teur-Generaal der PTT, 
J.P. Havelaar, wordt in
gegaan op details. Is het 
raadzaam verschillende 
portretten voor de hoge 
en lage waarden te ge
bruiken, wie is voor de 
verschillende gravures 
het meest kundig, wel
licht is het hokje voor het 
waardecijfer erg klein en 
de ruimte voor de beelte
nis niet groot, en moet 
Koninkrijk niet met een 
' g ' geschreven worden? 
Er zijn ook brieven van 
de Directeur-Generaal 
der PTT aan koningin 
Emma, waarin verzocht 
wordt om recente foto's 
van Wilhelmina, zowel 
en face, en profil en 
trois-quart. aan de hand 
waarvan de afbeeldin
gen gegraveerd moeten 
worden. 

In enkele brieven worden 
wel namen van ontwer
pers genoemd, maar he
laas krijg ik geen duide
lijk antwoord op de 
vraag hoe Krabbé en 
Berden er toe komen ont
werpen in te zenden, 
wanneer zij deze heb-
ben ingezonden en 
waarom deze afgekeurd 
zijn. Een brief van 13 
december 1897 van de 
Directeur-Generaal aan 

Ontwerp door H M Krabbe, met uitgevoerd (collectie Het Neder 
landse PTT Museum, 's Gravenhage) 

mm% NEDEHISAND 

Ontwerp door J W H Berden, met uitgevoerd (collectie Het Neder 
landse PTT Museum, 's-Grovenhage) 
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A 

Ontwerpen door J Vurtheim, 11 |uni 1897, ontwerp nummer 3 (rechtsboven) werd uiteindeli|l< gekozen 
(collectie Het Nederlandse PTT Museum, 's-Gravenhage) 



de heer J.A. Koopmans 
in Lent bij Nijmegen 
maakt duidelijk dat zijn 
op 16 november inge
zonden ontwerpen gere
tourneerd worden. De 
graveurs zijn dan al lang 
aangezocht en hord aan 
iet werk, de heer Koop
mans is te laat. 

Wat heeft het onderzoek 
in het archief me nu 
eigenlijk opgeleverd? Be

Ie spanning (vi 
qenliik 
alvede lalve nd 

ik iets of niet) en het lees
plezier, blijkt uit de vele 
correspondentie tussen 
de diverse partijen, dat 
het totstandkomen van 
een postzegel honderd 
jaar geleden een inten
sief proces was. Hoe de 
uiteindelijke postzegel nu 
tot stand gekomen is, 
daarover zijn genoeg 
details te vinden. 
Op de Vijfde NVPHPost
zegelshowdie in oktober 
in het Congresgebouw 

wordt gehouden zijn in 
ieder geval de niet geko
zen ontwerpen te zien, 
naast de verschillende 
stadia van de gravures, 
waarbij ik op sommige 
details zal wijzen die in 
de correspondentie de 
aandacht hebben gehad. 
En het hele achtergrond
verhaal over de niet uit
gevoerde ontwerpen... 
wellicht dat andere bron
nen daar nog een keer 
aanwijzingen voor ge

ven; op dit moment ont
breekt de tijd daar ver
der mee te gaan. 

Monique C Erkelens is assistent
conservator Postwaarden van 
het Nederlandse PTT Museum 

KOM OOK EENS OP 
BEZOEK! 
Voor onderzoek in de 
posthistorische verzame
lingen van het Neder
landse PTT Museum in 
Den Haag, de aldaar 

»"isll i l ^ ^ S ÜuS^Jl 'ß^sssM 
y" yy ^^ yj yy' 

aanwezige postwaarden 
en de ontwerpen en 
proeven kunt u een af
spraak maken voor de 
volgende donderdagen 
3 september, 17 septem
ber, 1 oktober, 15 okto
ber, 29 oktober, 12 no
vember, 26 november en 
10 december 1998. U 
belt hiervoor 070
3307560. 

Voor het bestuderen van 
boeken, tijdschriften, 

films, foto's, 
prenten en de 
loopbaanstaten 
van vroegere 
PTTmedewer
kers kunt u op 
afspraak terecht 
in de bibliotheek 
van het Neder
landse PTT Mu
seum. Het tele
foonnummer is 
0703307581. 

^ 

leurproeven, aan de hand van deze proeven werd op 1 3 augustus 1898 bepaald in welke kleuren de postzegels gedrukt zouden worden 
collectie Het Nederlandse PTT Museum, 'sGravenhage) 
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Bovenslraot 2860, RoHefdanr)Usselmonde • Postbus 471,3100 AL Schiedam • "felefóon (010) 482.6725 • lëlefiax (010) 479.7065 
De winl<ei is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. Maandag is 
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Veizendkoslen f 7,50. Rembous f 12,50. Boven f 200,= geen veizendkoslen. 

Ltuchtturi Insteekboeken nu stunt|)rpenl ^[^iSlLiSU WMMS^MWM W§:f^^^MWi^Mä 
L4/8 
L4/16 
L4/24 
L4/32 

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

16 BIzwit 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
64 BIzwit 

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

normaal 

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

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

l x 
10,50 
16,75 

26,50 
29,00 

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

3 x 
10,00 
15,75 

24,50 
27,50 

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

5 x 
10,00 
15,00 
23,00 
26,25 

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

10 X 

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

11,25 
17,75 

26,00 
32,50 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO AlTUD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO N U / 32,50 
1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU ƒ 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO N U / 37,50 
1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU/135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL / 180,00 NU ƒ 150,00 
9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL / 300,00 NU/250,00 
9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL ƒ 400,00 NU / 300,00 
9 KILO MISSIE USA NORMAAL ƒ 315,00 NU ƒ 260,00 

LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Oenemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankri|k 
Griekenland 
Groenland 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Scandinavië 
Spanie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afnka 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRUVING 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met '98 
groot assortiment veel nieuw 
enkel papier met '98 
goede sortenng met nieuw 
veel nieuw met '98 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
alleen toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel |aren met '97 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortenng 
leuk met boek|eszegels met '98 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote ass met toeslag 
kort geknipt met iets '98 
veel nieuw met iets '98 
leuk met kleine landen 
laatste pren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortenng met '97 
veel gevraagd met iets '98 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag iets nieuw 

100 gr 
19,50 
12,50 
18,50 
25,00 
14,50 
15,00 
22,50 
47,50 
11,00 

29,50 
47,50 

120,00 
15,00 
32,50 
52,50 
25,00 

175,00 
30,00 
25,00 
30,00 
25,00 
14,00 
25,00 
35,00 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 

20,00 
67,50 
18,50 
15,00 
17,50 
37,50 

250 gr 

27,50 

57,50 
32,50 
35,00 
52,50 

25,00 
72,50 

35,00 

60,00 

30,00 
60,00 

55,00 
50,00 

40,00 
4750 

160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

50,00 

67,50 
95,00 

45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 

310,00 

65,00 
75,00 
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Opgaven voor deze rubriek in 
het novembernummer 1998 
moeten uiterlijlc op 1 oktober 
aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie van 'Philate
lie', Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Hui
zen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg worilt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de oon 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
Ook zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Ver
der is het mogelijk dat post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden moterioal. Wij 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 10 t / m 13 september: 
Praag (Tsjechië). Praga 98, we
reldtentoonstelling georganiseerd 
door de Tsjechische PTT en de Tsje
chische Bond. Prague Trade Fair 
Palace, Dukelskycn hrdinu 47, 
Praag7 en Postmuseum, Nové 
mlyny2, Praag1. Bijeenkomst 
van ae Vereniging voor Tsjechoslo
wakije Filatelie i.s.m. de Arge 
Tschechoslowakei. Bondscommis
saris: H.W.M. Hopman, Sweelinck
plein 174,2402 VL Alphen aan 
den Rijn, ©0172444826. 
• 1 8 , 1 9 en 20 september: 
Leeuwarden. Fripbilex 5, jubi
leumtentoonstelling georganiseerd 
door de VPV Friesland ter gelegen
heid van 80 jaar VPV Friesland en 
100 jaar Jan Jacob Slauerhoff. 
SlauerhoffCollege, Douwe Kalma
leone 2. Cateqorie 3 en éénkader
klasse; jeugdklasse. Ca. 250 ka
ders. Openingstijden: op 18/9 van 
20.30 tot 22 uur, op 19/9 van 10 
tot 17 uur en op 20/9 von 11 tot 

~ 16 uur. Inlichtingen en inschrij
^ vingsformulieren: E. Haak, Com
 missieweg 2,9244 GB Beetster
Z zwaag. 
^ » 1 8 t / m 27 september: 
^ Barcelona (Spanje). Exfiina 98, 
"Z nationale tentoonstelling onder 
'C^ patronaat van de Spaanse poste
:;: rijen. Estación de Francia. Inlich
^ tingen: J.P. Dekker, Moresme 2, 
f Bloque 6,3°3", E08330 Premie 
z de Mor (Spanje). 
"̂  « 1 9 en 20 september: 

54 O Rotterdom. De Cinderellabeurs, 
■ V tweede internationale beurs voor 

verzamelaars voor Assepoesterfi
lotelie. Belasting en Douanemu
seum, Rotterdom. Op beide dagen 
geopend van 10 tot 17 uur. Inlich

tingen: Postbus 474,2800 AL 
Gouda. 
• 26 en 27 september: 
'sGravenhage. Mineralen en 
fossielen op postzegels, tentoon
stelling ter gelegenneid van de 
tweedaagse mineralen en fossie
lenbeurs georganiseerd door de 
Nederlandse Lapidaristen Club. 
Nederlands Congresgebouw, Chur
chillplein 10. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: NIC, Spechtlaan 24, 
2261BL Leidschendam, ®070
3275906. 
• 2 en 3 oktober: 
Leerdam. Jubileumtentoonstel
ling (propaganda) ter gelegenheid 
van het 40jarig 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. 
Toegang gratis. Inlichtingen: H. 
Steijgerwalt, Voorwaartsveld 75, 
4142 DE Leerdam, ©0345
619473. 
• 3 en 4 oktober: 
Nijmegen. Propogandotentoon
stelling ter gelegenheid van het 
15jarig bestaan van de filatelis
tenvereniging Noviopost. Wijkcen
trum De KlokKetoren, Burg. de 
Bruïneweg 272 (hoek Muntweg). 
Openingstijden: op 3/10 van 11 
tot 17 uur en op 4/10 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: J.M. Rijsdijk, 
Postweg 37,6523 KR Nijmegen, 
©0243221596. 
• 3 en 4 oktober: 
De Meern. Propagandotentoon
stelling ter gelegenneid van het 
30jarig 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: More Hulshof, ©030
6775423. 
• 5 t / m 12 oktober: 
Barcelona (Spanje). Exfiina 98, 
nationale tentoonstelling van 
Spanje, georganiseerd door Fecafil 
(Cotolonië) en fesoA'(Spaanse 
Bond). Plaats: onbekend. Informa
tie: J.P. Dekker, Maresme 233, 
Premio de Mar (Spanje). 
• 8 t / m 11 oktober: 
'sGrovenhage. Vijfde HVPH 
Postzegelshow, grote postzegel
beurs annex tentoonstelling, ge
organiseerd door de Nederland
sche Vereeniging van Postzegel
handelaren (NVPH) in somenwer
kinq met PTT Post en de Neder
landse Bond van FilotelistenVer
enigingen. Nederlands Congresge
bouw. Openingstijden: op 8/10 
vanl3totl7uur(str ipoag), op 
9/10 van 10 tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 van 10 
tot 17 uur (Dog van de Postzegel) 
e n o p l l / 1 0 v a n l 0 t o t l 7 u u r 
(familiedag). Toegang f 10.; cata
logus en waardebonnen gratis. 

Nadere informatie volgt in 'Phila
telie'. 
• 10 en 11 oktober: 
Horsi.LimphilexXXIX 
Maashorst, tentoonstelling (cate
gorie 3) ter gelegenheid van de 
Limburgse Pnilatelistendog en het 
20jarig bestaan van filatelisten
vereniging De Moosdorpen. 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, ©0773661282. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfriko). 
Ilsapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
tion {Sk?U).Ga\\ag\\et'sb\a\e 
Exhihition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie von koningin Eliza
beth II von Engeland. Stands von 
diverse postadministraties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: LM.A. Crandel, Sei
nestroat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 en 24 oktober: 
Boskoop. Boskofila V, propagon
dotentoonstelling ter gelegenheid 
van het 65jarig bestaan van de 
afdeling Boskoop van de NVPV. 
Themo: Postgeschiedenis van Bo
skoop. Groencollege, Zijde 105. 
Ca. 100 kaders. Openingstijden: 
op 23/10 van 10 tot 22 uur en op 
24/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: 0. Koelewijn, ©0182
612757. 
• 23 oktober t / m 1 novem
ber: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste 
Itttliane en de Federation of Italian 
Miilatelic Societies onder patro
naat van de FIP. Klassen: postge
schiedenis, thematische filatelie, 
luchtpost en literatuur. Jaarbeurs 
van Milaan. Inlichtingen: Organi
zing Committee Italia 98, Viole Eu
ropa 190,100144 Rome (Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh
vliethol. Jan Solwoplein 1. Co 800 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10 tot 18 uur en op 8/11 van 10 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bovel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezond, ©0598
326250 (no 19 uur). 
• 14 en 15 november: 
Den Haag. Helvetia 30, propo
gandotentoonstelling van de Stu
diegroep Zwitserland. PTT Muse
um, Zeestroot 82. Openingstijden: 
o p l 4 / l l van 10 tot 17 uur en op 
15/11 van 12 tot 16 uur. Inlich
tingen: W. Jocobi, Postbus 95, 
3970 AB Driebergen, ©0343
518303. 
UIvenhout. Zegel en Beeld Cre

atief, [ 
georganiseerd door de Postzegel
vereniging Breda. De Pekhoeve. 
Ca. 30Kaaers. Combinatie van 
postzegeltentoonstelling en kunst
expositie. Openingstijden: op bei
de dogen van 10 tot 17 uur. 

1999 

• 1 9 t / m 26 maart: 
Melbourne (Australië). Austra
lia 99, wereldtentoonstelling. Mel
bourne Exhibition Centre. Nadere 
gegevens ontbreken nog. Infor
matie: Robyn King, Australia 99, 
GPO Box 1999, Melbourne, Victo
ria (Australië). 
• 27 april t / m 4 mei: 
Neurenberg (Duitsland). 
IBRA 99, wereldpostzegeltentoon
stelling georganiseerd door de 
Bund Deutscner Philatelisten. 
Beurscomplex Neurenberg. Inlich
tingen: IBRA Philatelie GmbH, Äus
sere Nürnberger Strasse 1,D
91301 Forchheim (Duitsland). 
• 2 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationole 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour Ie Dével
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 
hol I.Ca. 3.600 kaders; CO. 300 
stands von postodminstraties, han
delaren, uitgevers en organisaties. 
Openingstijaen: onbekend. Inlich
tingen: Commissariat General, 11, 
boulevard Brune, F75685 Paris 
Cedex 14 (Frankrijk). Email: phi
lexfrance99@laposte.fr; Internet: 
www.philexfrance99.com. 
• 29 september t / m 3 okto
ber: 
Brussel (België). Bruphila 99, 
nationale tentoonstelling georgo
niseerd door de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkrin
gen in samenwerking met Pro
Post, de posterijen en de Belgische 
hondelorenorganisatie. Plaats: 
nog niet bekend. Thema: '150 
jaar postzegels in België'. Inlich
tingen: ProPost, Petite rue des Mi
nimes 2,81000 Brussel (België). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 12 september: 
Dieren. Nederlandse Filatelisten
vereniaing Skandinavië. Theothor
ne,Caliunaplein 77,1016. 
©0206329018. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.3015.30. 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmotersfraot 59,1017. 
©0547363000. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1316. 
©0475486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. ©035
5416425. 

AHENTIEI 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterlijk zes we
fcenvoor 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 

Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,1016. 
©0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui
verlaan 20,1216. ©010
5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zin
zendorfloan, 1016.®072
5337739. 
• 13 september: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10.3013. ©0411673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.3012.30. ©0493319063. 
IJmuiden. De Spil, Frans Hals
straat 29,1016. ©0255
522310. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013. ©0246413608. 
• 1 9 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016.®0297
321656. 
Dronten. De Open Hof, 13.30
16.30. ©0321314305. 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,1317. 
©0736138485. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. ©035
5416425. 
Leeuwarden. Slauerhoff College 
Douwe Kalmoleone 2,1017. 
©0518401310. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraot, 1016. ©0547
363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haorloan 6 
1115. ©0297289322. 
• 20 september: 
Amsterdam. Ondernemerscolle
ge, Korel Klinkenbergstraot 1,10 
16. ©0306063944. 
BerkelEnschot. De Schalm, Ei
kenbosch 1,1013. ©013
5332058. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11
16. ©0263271979. 
KaalheideKerkrade. De Jreet: 
Koolheidersteenweg 105,1417. 
©0455415088. 
Leeuwarden. Slauerhoff Collegt 
Douwe Kalmoleone 2,1116. 
©0518401310. 
• 26 september: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. d'Oronje
boom, Leusderweg 43,1016. In
lichtingen: Boomstede 424,3608 
BE Maorssen, ©0346572593. 
Bodhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,1016.©023
5617279. 
Bergambacht. De Waard, Mei

mailto:philexfrance99@laposte.fr
mailto:philexfrance99@laposte.fr
http://www.philexfrance99.com


doornstraat 7,13-16. ©0172-
216239. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenloon 85,10-16. ©0570-
592074. 
Dordrecht. Cultureel Centrum 
Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 
10-17. ©078-6209088 (na 20 
uur). 
Ede.DeOpenHof,Hoflaan2,10-
17. ©0318-416160. 
's-Gravenzande. De Brug, Ko-
iinginJulianaweg61,10-17. 
flilversum. De Koepel, Kapittel-
veg 399a, 13-17. ©035-
5416425. 
I^oordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. 
2)071-3614198. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Honig-
itraot 7,10.30-15.30. ©0316-
i29241. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor-
;traat23,10-16.©038-
l216493. 
> 27 september: 
lothen. Dorpshuis, C.B. Kentie-
troot 2,11-16. ©0343-563069. 
)iemen. De Schakel, Burgemees-
er Bickerstroat 46a, 10-16. 
D020-6907434. 
icht. St. Joris, Cypresstroot 58, 
1.30-13. ©0475-483630. 
s-Grovenhage. Congresge-
louw, Churchillplein 10,10-16. 
D030-6063944. 
ichtenvoorde. 't Zwaantje, 
jeuwentsewegl,10-17.©0544-
75707. 
)isterwijk. De Coppele, Willem 
e Zwijgerlaan 61,10-13. ©013-
284806. 
loalte. De Leeren Lampe, Alme-
)sestraat,10-16.®0572-
53226. 
omeren. Prinsenhof, Boerkamp-
lan 169,9.30-12.30. ©0493-
19063. 
'enio. 't Anker, Straelseweg 83, 
0-13. ©077-3517700. 
28 september: 

lijmegen. De Klokketoren, Slo-
imoker de Bruïneweg 272, 
9.30-22. ©026-3340331. 
3 oktober: 
odegraven. Parochiehuis, 
oortocht 11,10-17. ©0172-
13475. 
roningen. Martinihal, 10-16. 
)050-5712929. 
eeze. De Volk, Jan Deckers-
root 53,12-17. ©040-
263192. 
engeio (Ov.). De Waarbeek, 
rekkelerweg 327,10-17. 
)074-2919591(na20uur). 
sse. 't Poelhuys, Vivaldistrool 4, 
1-16. ©0252-411406. 
ieppel. Nijmeijer, Marktstraat 
1,10-16. ©0528-275629 (na 
) uur). 
unspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
hutloon 2,13.15-16.30. 
10341-256163. 
lijkenisse. Stichting Zuidwes-
r,P.J. Bliekstraat 1,10-16. 
10181-215575. 
ithoorn. Dienstencentrum, Bil-
rdijkhof 1,10-15. ©0297-

286886. 
Utrecht. Ons Eiland, Morco Polo
laan 2,10-16. ©030-6063944. 
Veenendoal. CSG Veenendaol, 
Boompjesgoed 14,9-16. ©0318-
557061. 
• 4 oktober: 
Asten. Jon Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. ©0493-319063. 
Hengelo (Ov.). De Woarbeek, 
Twekkelerweg 327,10-17. 
©074-2919591 (na 20 uur). 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,10-13. 
©073-6138485. 
Nijmegen. De Klokketoren, Sio-
temoker de Bruïneweg/Hoek 
Muntweg, 10-17. ©024-
3221596. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-16. ©024-6414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,11-16. ©0343-
573649. 
• 7 oktober: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wasse-
noarsestraot, 13.30-17. ©071-
3614198. 
• 1 0 oktober: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. 
Drenten. De Open Hof, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroat 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Horst. De Riet, Weitersweide 22, 
12-21. ©077-3661282. 
Leeuwarden. De Schakel, Hovin-
gastate 7,10-16.30. ©058-
266932. 
IWaossluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. ©010-
5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend-
orfloon, 10-16. ©072-5337739. 
• 11 oktober: 
Aarschot (België). Het Gasthuis, 
Demervollei, 9-17. Inlichtingen:). 
Jodot, Spoorwegstraat 17,8-3200 
Aarschot (België). 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie-
stroot 2,11-16. ©0343-563069. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.30-12.30. ©0493-319063. 
Eindhoven. De Tongelreep, A. 
Coolenlaan5,10-16.©030-
6063944. 
Den Helder, 't Middenschip, 
Bernhardplein 76,10-17. 
©0223-612544. 
Horst. De Riet, Weitersweide 22, 
12-21. ©077-3661282. 
Sint-Nikloas (België). Poststuk
ken. Stadszalen, Leopold H-loon, 
9-17. Inlichtingen: R.lngels, Ho-
genokkerstroot 134,8-9100 Sint-
Nikloas (België). 
• 1 3 oktober: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Roe-
lants. Keldermansstraat 43o, 14-
16.30. ©040-2119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hend
riklaan 1 Ba, 19-21.30. ©0348-
471326. 
• 1 7 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraot70,10-16.©0297-
321656. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,10-16. ©050-

4082874. 
Beverwijk. De Nieuwe Slof, 
Kerkstraat 146,10-16. ©0251-
237108. 
Culemborg. Geologie- en mijn-
bouwfilatelisten. De Open Hor, 
Beethovenloon 2,10-17. ©0299-
425078. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,13-17. 
©073-6138485. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haarioon 6, 
11-15. ©0297-289322. 
Popendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat3,10-16.®078-
6411289. 
• 1 8 oktober: 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. ©013-
5332058. 
Denekamp. De Timp, Van der 
Heijdenstroot 22,10-16. 
Koolhelde-Kerkrode. De Jreets, 
Koolheidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 
Nijmegen. Dukenburg, Meijhorst 
7039,10-16. ©024-6414855. 
Rotterdam. Groothondelsge-
bouw. Stationsplein 45,10-16. 
©030-6063944. 
St. Maartensbrug. De 
Maarten Breestroat 1,10-16. 
©0224-214489. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 13 t / m 19 september: 
Zürich (Zwitserland). Corinphi-
lo Auctions, Zollikerstrosse 226, 
CH-8034 Zürich (Zwitserland). 
• 17 september: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittonnië). 
• 19 september: 
's-Grovenboge. A.A> van der 
Meij-veilingen, Juliana von Stol-
bergloan 248,2595 CN 's-Groven
hage, ©070-3825037, fox 070-
3472576. 
• 24 september: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Gemenebest Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brlttannië). 
• 25 en 26 seotember: 
Malmö (Zweoen). Postiljonen 
AB, P.O. Box 4118,5-20312 
Malmö (Zweden). 
• 8 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). 
D.D. Edwards Collection, luchtpost 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot-Brittan
nië). 
• 15 oktober: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Gehele wereld. Spink & Son, King 
Street, St James's, London SW1Y 
6QS, Groot-Brittannië. 
• 25 oktober: 
Gouda. Poststukken enpostge-
schiedenis. Sheraton & Peel, Post
bus 337,2800 AH Gouda, 
©0182-572030, fox 0182-
572070, e-moil 
rene@u99:STREEPJE@u28:hille-
sum@compuserve.com 

• 25 oktober: 
Gouda. Filatelistische literatuur. 
Boekenland, Postbus 337,2800 
AH Gouda, ©0182-572030, fox 
0182-572070, e-mail 
rene@u99:STREEPJE@u28:hille-
sum@compuserve.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

22 september: 
Flora en Fauna. Thema: 'Huisdie
ren' (jonge poesjes, Drentsche pa
trijshond en konijnen). Drie zegels 
van 80 cent, waarvan één (poes
jes) in velletjes van 10. 
6 oktober: 
Stripoostzegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd oon 
een Nederlandse striptekenaar. 
Verder een velletje van 10 zegels 
van 80 cent. 
11 november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 
80-1-40 cent. Verder een velletje 
van zes zegels van 80-1-40 cent. 
24 november: 
Kortingzegeis. Velletje van 20 ze
gels. Waarde: nog onbekend. 

Aruba 

22 oktober: 
Kinderzegels. Drie zegels (50-K25, 
80-^40 en 100-1-50 cent). 

Nederlandse Antillen 

30 september: 
Grote vissen. Twee zegels (275 en 
350 cent). 
28 oktober: 
Kinderzegels. Vier zegels (40-fl 5, 
75-^25,110-^45en 
225-flOOcent). 
13 november: 
60 jaar Coopers & Lybrand. Twee 
zegels (75 en 225 cent). 
1 december: 
Kortingzegels. Twee zegels (35 en 
150 cent). 

Suriname 
[prijzen in Nederlandse guldens) 

8 oktober: 
Upaep-emissie (vooraanstaande 
Surinaamse vrouwen). Twee ze
gels, f 4.-. 
Oktober: 
HVPH-showin Den Haag. Onbe
kend aantal zegels en een blokje, 
f 11.-. 
1 november: 
Kerstpostzegels. Vijf zegels en een 
blokje, f 8.50. 
4 december: 
Kinderzegels (schilderijen). Zes 
zegels en een blokje, f 8.50. 

19 oktober: 
Werelddag van de post (1 zegel); 
Jeugdfiiotelie: Chick Billmn strip
tekenaar Tibet (1 zegel); Ruimte
vaart: jeugd en ruimte, in het ko-
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, }3 
15 f.). 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 82 
2518 AD's-Grovenhage 
©070-3307500 

Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internet-adres: 
h t tp : / /www.pt t -museum.n l 

Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur; op 25 
december en 1 januari geslo
ten 

Zaal Postzegels Nederland 

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

lijke exposities: 
•Portretvan PTT 
• Collectie Ricordo: Japanse bezet
ting van Zuid-Oost Azië 1941 -
1945 

Zool Postzegels Buitenland 

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

Tijdelijke expositie: 
• 'Vogels onder de loep', een the
ma-verzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerstedo-
genveloppen, maximumkoorten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven ~ 
met het thema vogels. De qeschie- ^ 
denis en ontwikkeling van liet the- " 
motisch verzamelen. Te zien tot Z 
medio 1999. 

Studiezalen 'Z 

Voor geïnteresseerden is er om de ^ 
week, op donderdag, gelegenheid ^ 
om materiaal uit het aepot van de < 
afdeling Post op te vragen en te z 
bekijken. Telefoon: 070- -^^— 
3307560. C 4 q 
Op de algemene studiezaalin de U I » 
bibliotheek kunt u, eveneens op 
afspraak, elke dog tijdens ope
ningsuren terecht. Telefoon: 070-
3307581. 
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lUBFV NEDERLANDSE BOND VAN F ILATEL ISTEN-VERENIG INGEN POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantloan 11,3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fox 030-2800128 
Internet: littp://www.nbfv.nl 
E-mail: nblv@nb(v.denion.nl 

Voorzitter 
G.A. Geerts, Steeckterpolderstraat 21 
2807 MKGoudo, ©0182-550093 

1 ^ Secretaris 
P. Daverschot, Nassauban 7 
3851 XZErmelo, ©0341-563540 

Penningmeester 
Mevr. CE. Weeber-Kortekaos 
Tiniorstraot27,2612EHDelft 
©015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Regiozaken 
S. Tuin, Kieuweweg 115 
9649 AC Muntendom, ©0598-626447 

Juryzoken en Jeugdzaken 
P. AJderliesten, Van Kijfhoekstraat 63 
3341SK Hendrik IdoAmbacbt 
©078-6812576 

Documentatie en Publicaties 
P. Walraven, S Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
®033-4806816 

Pers en Publiciteit 
F. van den Hoven, J.P. Sweelinckstraot 3D 
3816 PA Amersfoort 
©033-4723696 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
U.U. Pieters, Ston Kentonslroot 35 
2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Moleriaalcoimnissaris: 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstraot 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boom 
©035-5412526 
Bonébibliothecark: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de moond van 
10.30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester. 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraot 21 
2312 ZP Uiden 
©071-5134424 

Bondsinformatiebureou 
Mr. drs. S.U. Ottevangers, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

ee 
o- Bondskeuringsdienst 
^ Voorzitter P.F.A. van de Loo 

Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
" ©035-6245169, fox 035-6233603 
^ Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
uj naar de secretaris: 
^ A.W.A.Steegh, Postbus 220, 
^ 1180 AEAmslekeen, ©023-5384212 
"^ (na 20.00 uur) 

^ Service-afdeling 
< CirerteurH.H.vanMegen 
— Rigterskomp 8,1261 TN Blaricum 
o . ©035-5314399 

Bestellingen: Bondsbureau 
C O n Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker 
Verdisttoat133 
2324 KC Leiden 
©071-5761720 

'HAUS DER PHILATELIE' VAN DE DUITSE 
BOND IN BONN OFFICIEEL GEOPEND 

Op 24 juni werd in Bonn 
het Haus der Philatelie 
und Postgeschichte offi
cieel geopend als nieuw 
onderkomen van de 
Bund Deutscher Philate
listen, de Bond van onze 
Oosterburen. Na vele ja
ren van zoeken naar een 
nieuwe locatie werd uit
eindelijk besloten tot 
nieuwbouw in Bonn. De 
bouw werd mede moge
lijk door fionciële steun 
van de Stiftung zur Förde
rung der Philatelie und 
Postgeschichte, een instel
ling die te vergelijken valt 
met de Stichting Filatelie. 

Het gebouw is niet alleen 
modern vormgegeven, 
maar ook functioneel in
gedeeld. Daardoor is het 
als bureauruimte ge
schikt, maar leent net 
zich ook goed voor bij
zondere filotelistische ex
posities en voor de bij
eenkomsten van de bij 
de Duitse Bond aange
sloten verenigingen. 
Op uitnodiging van de 
Duitse Bond waren de 
voorzitter en de secreta
ris van de NBFV, de he
ren G.A. Geerts en P. 
Daverschot, bij de ope
ning aanwezig. Namens 

Michae l A d le r (vcxjrzitter Duitse Bond , links) en G e r a r d Geerts 
(voorzit ter van de NBFV) houden een repl ica van de in opd rach t van 
keizer N a p o l e o n gemaak te postroutekaart vast. NBFV-secretor is Pau 
Daverschot (rechts) kjikt toe. 

het bestuur van de Bond keizer Napoleon, aange-
werd een kopie van een boden aan Michael Ad-
postroutekaart van Ne- Ier, voorzitter van de 
derland, in 1810 ge- Duitse Bond. 
maakt in opdracht van 

Einweihung des Hauses der 
Philotelie und Postgeschichte in Bonn 

om 24 . Juni 1998 

De Duitse Bond beschikt over een prochHg o n d e r k o m e n do t - heel 
toepasseli jk - Hous cler Piiilatetie und Postgeschichie w e r d gedoop t 

Een fijotelistisch aandenken a a n de feestli jke open ing van het Hous 
der Philatelie: een kaar t met het Emweinungs-slempel 2 4 . 6 . 9 8 

BOND ORGANISEERT BONDSREIS NAAR 
1BRA99MN NEURENBERG 

Van 27 april tot en met 4 
mei 1999 wordt in Neu
renberg (Duitsland) de 
wereldtentoonstelling 
/6/M 99 gehouden. De 
expositie zal ca. 3.000 
kaders omvatten. In Neu
renberg zullen veel bui

tenlandse postadminis-
traties vertegenwoordigd 
zijn en uiteraard ook 
veel erkende handela
ren. 
U mag dit evenement ei
genlijk niet missen; be
halve de vele bijzondere 

collecties die er te zien 
zijn, is er volop gelegen
heid uw verzameling uit 
te breiden. 
Het Bondsbestuur wil -
net als in het verleden -
een Bondsreis naar 
IBRA 99organiseren. 
Dat kan als er minstens 
35 personen deelnemen. 
De heenreis wordt op 29 
april gemaakt, de terug
reis op 3 mei 1999. In 
de reis zijn vier hotelo
vernachtingen met ontbijt 
in Neurenberg opgeno
men. De reis wordt ge
maakt per luxe touring
car met opstapplaatsen 
in Assen, Arnhem en 
Maastricht. Bus en 
chauffeur blijven be
schikbaar in Neuren
berg. 
De reissom is inclusief 
een annuleringsverzeke
ring en vrije toegang tot 
de tentoonstelling. De 
prijs per persoon is 
r 700.- (toeslag eenper-
soonskamer: f 200.-). 
Aanmelding is uitsluitend 
schriftelijk mogelijk, en 
wel tot uiterlijk 1 decem

ber 1998. U kunt zich 
opgeven bij Siemon Tuin 
Nieuweweg 115, 9649 
AC Muntendom of bij he 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
fax 030-2800128. 

INTERNATIONALE 
JURYLEDEN 

Op de wereldtentoonstel 
ling Israel 98 zijn twee 
Nederlandse juryleden, 
de heren P.F.A. van de 
Loo en L.H.J. Janssen 
door vertegenwoordiger 
van de FIP 'aan de tand 
gevoeld' over hun ken
nis. Ze werden als 'leer
ling' toegevoegd aan de 
juryteams op Israel 98, 
waarna ze een monde
ling examen aflegden. 
Beiden doorstonden de 
vuurproef met succes. Z< 
zijn nu opgenomen in d 
lijst van FlP-juryleden: d 
heer Van de Loo voor d( 
klasse Aerofilatelie en d 
heer Janssen voor de 
klasse Postgeschiedenis. 

http://www.nbfv.nl


ENVELOP 'DAG VAN DE POSTZEGEL 1998' 
riJDENS VIJFDE NVPH POSTZEGELSHOW 

Hoewel hel niel gepaard 
zal gaan met uitgeoreide 
estiviteiten is 10 oktober 
aangemerkt als Dag van 
de Postzegel 1998. Er 
ral op die dag ook een 
speciale envelop ver
ichijnen, nummer 30 in 
Je serie. De envelop en 
iet bijbehorende biizon
Jere stempel besteden 
aandacht aan twee jubi
ea die dit jaar worden 
aevierd: het neqentiqja
•ig bestaan van de Ne
derlandse Bond van Fila

telistenVerenigingen en 
het zeventigjarig bestaan 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze

gelhandelaren (NVPH). 
Op de Vijfde NVPH Post
zegelshow, die van 8 tot 
en met 11 oktober in het 
Nederlands Congrescen
trum in Den Haag zal 
worden gehouden, is de 
envelop vanaf zaterdag 

'Dag van de 'Postzegel 199S 

10 oktober te koop bij de 
stond van de Serviceaf
deling van de Bond; de 
rr i js is f 2.25. Door 

3.25 over te maken op 
één van de drie hierna 
genoemde Postbankreke
ningen krijgt u de enve

Dag van de Postzegel 

' s  "A ■', en / ; . , ' li'ok^^^^ljgg^ 

lop franco thuisgezon

den: 

2015960 t.n.v.NBFV 
Serviceafdeling in 
Utrecht; 

1543700 t.n.v. Comité 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam in Oosterhout 
(adres: A. Berkhoudt, Lo
dewijk Napoleonlaan 
57,4904 LG Ooster
hout); 

4882709 t.n.v. Dog van 
de Postzegel Amster
dam/M. Kiev (adres: M. 
Kiev, Voordewind 9, 
1034 KS Amsterdam). 

r 
L 

^lEUWUD 
FONDSBESTUUR 

)e heer P. Walraven uit 
Wersfoort is onlangs als 
:andidaatlid in het 
iondsbestuur opgeno
nen. De heer Walraven 
al zich gaan bezighou
len met de werkzaom
leden van commissaris 
)ocumentatie en Publi
:aties, dit ter vervanging 
on de heer R.H.M, 
oust, die in april jl. is 
jverleden. 

JUVALUX '98 IN 
LUXEMBURGSTAD 

In juni jl. werd in de stad 
Luxemburg de tentoon
stelling voor jeugdfilate
lie en postgeschiedenis 
Juvalux 98 gehouden. In 
aanvulling op het verslag 
dot in het juli/augustus
nummer van 'Philatelie' 
te vinden was (zie pagi
na 491) kan nog gewag 
worden gemaakt van de 
bekroningen die de Ne
derlandse jeugd op deze 

expositie in de wacht 
wist te slepen. 

BERT GOOFERS (lANDSCOMMISSARIS] 

Juvalux 98 (jeugd) 

Groot zilver: Vincent Scheer 
('rm nota horse, am 1?'̂ ). 
Zilver: Yuri de Boer ('Focus on 
Machin'*); Lennard Ridsdale 
('Dinosaurs'); Patrick Simonis 
('Helpl'); Arnoud Scheer ('About 
toys and how to play well''^); 
Gregor TSchroots ('Bicycles and 
the postal service'); Christiaan 
Kleingeld ('England typeMa
chin'); Alex Mol ('Queen Juliana 
Regina Stamps 19691976'); 
Bas Sikking ('The Development 
of Transatlantic Air Routes'). 
5; speciale prijs 
*: aanmoedigmgsprijs 

OCPOSITION PHILflTeUQUe MONDIflL€ 

De catalogus van Juvalux '98 zou wel eens een collectors item kun
nen worden; ze bevat een zwartdruk zonder waardeaanduiding 
van de Luxemburgse Juvo/uxzegel 

Postzegelhandel PARNASSUS dé specialist voor NEDERLAND & O.G. 
NEDERLANDNED. INDIË: Grote stock WESTEUROPAISRAEL 

HalfrondRondPuntKleinrondLangKortebalken Langebalkstempels. 
Alle tandingen! Onze voorraad Porten is zéér uitgebreid. 

PARNASSUS v.o.f. Roelof Hartstraat 34 AmsterdamZ Tel. & Fax (020)6752372 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN 
LANDIJSLANDFINLAND en ALAND postfris en gebruikt 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 

Postbus 23 6950 AA Dieren 
Tel. 0313419041 (geen winkel) 

Faxnr 0313413295 
Email: pzhronh@bart.nl 

Internet: htlp://pzhronh.filasoft.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdtieden. 

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

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

P o s t z e g e l s i n l u x e k w a l i t e i t , 
p o s t f r i s o f g e s t e m p e l d ( g e e n f d c ' s ) . 

P r i j s l i j s t g r a t i s o p a a n v r a a g . 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180621428 

TELEFOON 19.0022.30 EN IN HET WEEKEND: 0180619743 GEEN WINKEL 

Postzegelveiling A4 
De 10e veiling vindt plaats in 

H o t e l S c h i p h o l A 4 (bij het Brugrestaurant) 

Kijkdagen : 2509'98 10.3019.00 uur zaal Rome 

2609'98 9.3012.45 uur zaal Rome 

Veiling 26 september 13.00 uur zaal Parijs 

Vraag de gratis catalogus! 

N u o o k m e t r u b r i e k T h e m a 

f en activiteit van: 
Arve Col lec to r s bv, Bietenakker 33, Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer, Tel. / Fax 079 33 11 218 

mailto:pzhronh@bart.nl


FILA 98 
in het 

BOUWCENTRUM - ANTWERPEN 

op 26 en 27 SEPTEMBER 1998 

van 10 tot 17 uur in het Bouwcentrum (zaal 1) te 
Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 191. 

140 stands uit België, Nederland, Duitsland, Spanje, 
Groot Brittannië, Frankrijic enz. 

Meer dan 4000m^ postzegels, munten, telekaarten, 
literatuur, documenten en benodigdheden. 

Bijzondere stand en datumstempel van de Belgische 
Post, met de voorverkoop van de speciale uitgifte van 
de Hedendaagse Belgische film en de gezamenlijke 

uitgifte met Polen van het Paleis Mniszech. 

GRATIS filatelistische geschenken! 

Een organisatie van NIPÄ: 
Kosterij straat 20 

2550 Konticli, België 
Tel. + Fax 003234586656 

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 ƒ15,- en u ontvangt de 1998 kleurencatalogus van NZ. 

r ^ ^ « _. . * « ^ .X tel. 00 49 69 234131 

^^ Rudolf Steltzer fax oo 49 69 233370 
Jaarlijks 3 poslzegelveilingen Internationaal Postzegelveilinghuis 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 
Rudolfstrasse 13-17 

60327 Frankfurt/Main 

U K R A I N E - Auctions and Pricelists. 
V. Zabijaka, PO Box 3711, Silver Spring, MD 

20918, USA. 

E-mail - bnm123@erols.com. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENL^AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 97 
19 September 1998. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTH EATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 18 september van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr 98, te houden op 14 november 1998. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
I/V. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:bnm123@erols.com


fbr Impof^als uw 
ierste dag envelodben verzameling u lief is! 

^ J ^ f c t de uitgebreide collectie van Eerste dag enveloppen albums van Importa is het moeilijk 
J H ^ k i e z e n . Eik album heeft goud-opdruk "Eerste Dag Enveloppen" en PS II en III zijn tevens 

^^[krijgbaar met opdruk "First Day Covers". In de albums zitten 12 bladen met één, tv/ee of 
drie vakken met zwarte ondergrond voor een optimale uitstraling. 

Eerste dag enveloppen album 
•verkrijgbaar in blauw, rood, 

groen, bruin en zwart 
(PS III Luxe alleen in blauw en rood) 

•balacron band met voldoende 
ruimte voor aanvullende bladen 

•messing boekschroeven 
•open zijde aan de binnenkant, zodat de 

enveloppen geen stofrand kunnen krijgen 
•geleverd met 12 zwarte bladen 

van weekmakervrij polypropyleen 
(extra bladen zijn ook los verkrijgbaar 
in sets van 10 stuks) 

Formaat 250 x 120 mm: 
PS Populair voor 24 enveloppen 
van 19x10 ,5 mm f }6,S0 
Formaat 250 x 160 mm: 
PS I voor 24 enveloppen 
van 1 9 x 1 4 mm f21,00 
Formaat 250 x 305 mm: 
PS II voor 48 enveloppen 
van 1 9 x 1 4 mm f28,00 
Formaat 250 x 350 mm: 
PS III voor 72 enveloppen 
van 19 x 10,5 mm f 32,50 
Formaat 250 x 360 mm: 
PS III Luxe incl. opbergcassette f 46,00 

Ê i 
Oe KROON OP uw VEHZAUELIHG 

•importa B.V - Postbus 301 - 5400 AH Uden »Tel. (0413) 26 59 73 »Fax (0413) 26 67 20 »E-mail importa@worldonline.nl 

mailto:importa@worldonline.nl


CATALOGI 1999 
NVPH speciale cat Nederland & Gebieden 1999 ca 700 biz kleur 29,50 
Mevius catalogus munten Nederland en Gebieden 1998/99 16,95 
NVMH Muntalmanak & cat bankbiljetten Nederland & Geb 1998/99 21,95 
ATC catalogus van alle telefoonkaarten Nederland 1998 125 bIz kleur 22,50 
Delbeke (ned) handboek scheepspost Nederland-Oost Indie 

1600-1900 incl catalogus stempels editie 1996 344 bIz 105,— 
Zonnebloem catalogus Indonesia 1998/99 ca 140 bIz 19,90 

catalogus Suriname 1998/99 ca 65 bIz 16,90 
catalogus Verenigd Europa deel I11998/99 ca 55 bIz 16,90 
(eng /ned ) catalogus Israel 1998/99 29,90 

CD-ROM Zonnebloem (ned ) catalogus Indonesia & Suriname 1999 39,90 

VKM cat. maximumkaarten Nederland & Gebieden 1998 236 bIz. 39,50 

Michel (duits) catalogus Duitsland 1998/99 708 bIz kleur 39,90 
catalogus Oosteuropa 1998/99 1872 bIz 74,— 
catalogus Westeuropa 1998/99 2 delen ca 3450 bIz 98,— 

Off Netto (Vlaams) spec cat Belgie/Gebieden 1998/99 610 biz kleur 45,— 
Prifix (duits/frans) speciale catalogus Luxemburg 1998/ 99 520 biz 38,50 
AFA (deens) cat Denemarken/Faroer/Groenland 1999 350 biz kleur 65,— 
SBK (duits/fr) cat Zwitserland & Liechtenstein 1998/99 615 biz kleur 35,— 
Zumstein (duits/fr) cat Zwitserland & Liechtenstein 1998/99 39,50 
ANK (duits) speciale cat Oostenrijk/Gebieden 1998/99 400 biz kleur 65,— 
Sassone (ital) spec cat Italie/Vaticvaan/San Marino 1999 1050 biz 75,— 

speciale catalogus Italiaanse Gebieden 1998/99 370 biz kleur 39,50 
speciale catalogus Oud-ltalie 1998 494 biz kleur 200,— 

Edifil (spaans) catalogus Spanje 1998/99 220 bIz kleur 35,— 
catalogus Spanje & Gebieden 1998/99 360 bIz kleur 70,— 

Yvert 1998/99 
catalogus Frankrijk ca 420 bIz kleur 39,90 
catalogus Monaco/Andorra/CEPT/UNO ca 270 bIz kleur 24,— 
catalogus Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 480 bIz kleur 70,— 
catalogus Overzee A-Brazilie 1998 813 bIz 67,50 
catalogus Overzee Brunei-C 1998 777 bIz 67,50 

Gibbons (eng ) spec, cat, Engeland/Br Commonwealth 1999 2 din 230,— 
Melle (spaans) speciale catalogus Argentinië 1998 383 biz kleur 80,— 
Siddiqi (eng ) catalogus Pakistan 1998 120 bIz 25,— 
Yang (eng ) spec cat Volksrepubliek China 1998/99 160 bIz kleur 39,50 
IS (eng ) catalogus Volksrepubliek China 1998 150 bIz kleur 29,50 
Sakura (jap /eng ) catalogus Japan 1998/99 300 bIz kleur 32,50 
Heffermann (eng ) spec cat Zuidafrika/Gebieden 1998 303 bIz kleur 75,— 
Rossija (russ ) spec cat Rusland/GOS/Balt Landen 1990-1997 45,— 
Backmann (eng ) catalogus Tuva 1926-1995 editie 1998 16 bIz kleur 23,50 
Dr Seichter (duits/eng ) spec cat Ukraine 1968 (herdruk 1998) 50,— 

Catalogus Padvinders 1998 
McKee (eng ) wereldcatalogus Padvinders op zegels 1998 180 bIz 49,50 
API (frans) wereldcat dinosaurussen (incl lokale zegels) 1998 kleur 85,— 
Domfil (eng ) wereldcat reptielen & dinosaurussen 1997 145 bIz 39,50 
van Soeren (ned /eng ) handboek schepen op zegels 1997 80 bIz 45,— 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60 mm per 100 6,— per 1000 50 — 115/160 mm 
62/ 62 mm per 100 6,50 per 1000 60 — 120/180 mm 
65/102 mm per 100 6,50 per 1000 60 — 130/200 mm 
85/117 mm per 100 8 — per 1000 70,— 165/215 mm 

perlOO 1 1 — perlOOO 105 — 
per 100 15,— per 1000 140 — 
per 100 15— per 1000 140 — 
per 100 20— per 1000 170 — 

DBZ - Deutsche Briefmarken Zeltung verschijnt twee-wekelijks 
3 recente nummers als proef excl porto 15,—, Jaarabonnement incl porti 149,— 

Orders tot ƒ 150,— plus ƒ 6,— verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. Postgiro 125 34 14 - Bank ABN/Amro 47 36 54 717 

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

fax 070-3651885 
Onze winkel is geopend maandag t/m vnjdag 10 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 
Bezoek onze stand 6 t/m 11 oktober bij de NVPH-Show Den Haag-Congresgebouw! 

TW V ^ P W ^ F V W ^ ' W l 

Jong en oud komen al voor 
de 40ekeer naar de 

Capelse Postzegelbeurs 
ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 SEPTEMBER 1998 

van 10.00 tot 17.00 uur 

JUBILEUM WEEKEND 
" D E TREFTERP", MARSDIEP 1, CAPELLE A/D IJSSEL 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Geheel vernieuwde "dubbeltjeshoek" 

(keuze uit ruinn honderdduizend zegels) 
• A;intol^dnctmr^l<-ioc ^lfAii70 i i i t \/plp 

^ijverwachfen 
Qfote drukte. 

(keuze uit ruinn honderdduizend zegels) " ^ ^^fßfdaf l fl/ 
Aantekenstrookjes (keuze uit vele " " ' ".00 UUf ODeH 11 
nieuwe strookjes) • Ä ^ _ _ ^ 

• Gezellige koffiebar, uw kopje 
koffie staat al klaar Gratis natuurlijk' 

• Toegang gratis 
• Gemakkelijk te bereiken 

eindpunt metro "De Terp" 
• Gratis ruime overdekte parkeergelegei 

^oor elke bezoeker 
^nattehfie. 
(solang äemomadi ' strekt) 

enheic 

Informatie 

(FILATELISTENVERENIGING) 
IJSSEL- & LEKSTREEK 
Tel 0180 317897 ( HrWT Rath ) 

mter alvast 
in uw agenda: 

De volgende beursdata zijn: 
za. 28 en zo. 29 november 199 t j 
za. 27 en zo. 28 februari 199 
za. 25 en zo. 26 september 1999; 
za. 27 en zo. 28 november 1999 

k 

Drogen in recordtijd 
en kaarsrecht 

VeriuIJgbaar bij jedere postzegelhandel. 
Voor Informatie en uHgebreide SAFE foMen resultaat! 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20, 3011 HG Rotterdam, Tel. 010-4143077*Fax 010-4149499 

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 mm 

Bestel nr. 9895 Droog-press / 365,-
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Hoogtepunten van onze herfstveiling: 
Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om U over enkele zwaartepunten van onze 
aanstaande herfstveiling te informeren. In de kavels Europa vindt U veel speciaal geselecteerde 
rariteiten, o,a. Nederland met postfrisse topwaarden. Het Duits Rijk blinkt uit met een nagenoeg 
complete postfrisse en gestempelde verzameling samendrukken vanaf Germanioreclame 
met postzegelboekjesvellen en inhouden alsook een speciaalverzameling Inflatie met de 
grootste zeldzaamheden, Vrienden van Duitse buitenlandse postkantoren en colonieën mogen 
zich verheugen op de veiling van een grote speciale collectie met veel postfrisse 
bijzonderheden en samendrukken. Verder bieden wij een waardevolle Sudetenlcndverzamellng 
aan die buitengewoon mooie luchtpost en blokkenzeldzoomheden bevat, In het gedeelte 
SBZ komen de sensationele Torgaucollectie met toprariteiten zoals MichelNr. 66/70 Y 
postfris / gestempeld en een fenomenale blok

aanbieding van Thüringen aan bod. Verheugt 
U zich nu al op de veiling van het jaar 1998 en 
maakt U gebruik van ons grote aanbod. 

Onze veilingcatalogus verschijnt 
midden oktober. U kunt een gratis 

exemplaar bestellen 

schriftelijk, telefonisch of per fax! 

BESTELBON voor: 

□ Veilingcatalogus herfst 1998 
□ Informatiebrochure 
ü Inzendformulieren 

Nnnm 

>«? § 

i 
t 

Adres 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 

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

MIIGLIED 
EINES 

EHRIAIEN 
KkUFHAimS 



raiEUWE UITGIFïEni SAMENSTELLING. MEVR A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
von ofbeelding melding 3/223 don 
wil dol zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Pbilotelie' van maart (3) 
opblodzi|de223 

Als bi| een zegel geen omsthriiving 
wordt gegeven don IS de zegel ol de 
omschri|Ving ervon (nog) met door de 
samenstelster von deze rubriek ont 
vongen 

Alleen nieuwe emissies von londen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dot derge 
lijke emissies in lentoonstellingscollec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 7/8/548. 
11-9-'98.Autoniaatzegel. 
2.-, 2.40,2.90,3.40 Fm. Boeg
beeld 'Walter Wilson' (viermaster 
'Sir Walter Wilson', latere 'Califor
nia'; bet boegbeeld werd no scbip-
breuk als dank voor reddingswerk 
geschonken aan de vuurtoren
wachter van eiland 'St. Mary'). 

ALBANIË 
2 5 - 3 - ' 9 8 . Musicus en filosoof 
Nikete van Romesiona (5e eeuw). 
30,1001. Portret. 
15-4 - '98 . Legende van Pogro-
decisee. 
Blok met 30,50,60,80 LResp. 
maaltijd, drie gratiën, vrouwen bij 
de bron, 'ijsman'. 
5 -5 - ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
60,1001.; blok van 150 L Gesti
leerde afbeeldingen van Albanese 
dansen. 

ANDORRA FRANS 
Aanvulling melding 6/466 serie 
'natuur': wetenschappelijke naam 
Pinso comü: Fringilla coelebs. 
2 8 - 3 - ' 9 8 . Religieuze kunst; uit
giftedatum en aanvulling melding 

6/466'Mesa de Vilo'. 
4.50 F. Altaarbeeld uit de kerk 
van Vila. 
17-4- '98 . Uitgiftedatum mel
ding 6/466 'twintig jaar Rotary in 
Andorra'. 
3.- F. Logo. 
19-9-'98.Miskelkvan'laCasD 
de la Voll' ('La Maison des Vol-
lées'). 
4.50F.Miskelk. 

ANDORRA SPAANS 
22 -4 - '98 . Historische rijwielen 
uit het museum van Andorra. 
35,70 P. Resp. 'kangoeroe' 
(1878),'zwoluw'(1889). 

BELGIË 
Afbeelding melding 7/8/548. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
20 -3 - ' 98 . Oude steden. 
0.35,0.70,1.-, 1.20 din. Resp. 
Zvornik, Bihoc, Pociteli, Grodococ. 

BULGARIJE 
24 -4 - ' 98 . Phare; internationaal 
programma voor post en telecom
municatie. 
120 L Logo, landkaart deelne
mende landen. 
27 -4 - ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
120,600 LResp. meisjes in kle
derdracht met bloemen, jongens 
met dansmaskers. 
29-4 - '98 . Olympische winter
spelen Nagano 1998, gouden me-
aaille biotlon (tweekamp: geweer-
schieten en langlauf) voor Ekoteri-
no Dofovsko. 
120 L. Dofovsko tijdens geweer-
schieten. 
3 0 - 4 - ' 9 8 . Tweehonderdste ge
boortedag Franse schilder Eugene 
Delacroix (1798-1963). 
120 L. Schilderij 'Dante en Vergi-
lius in de hel'. 
25-5 - '98 . Vijftig jaar voetbal
club SZKA Sofia. 
120 L Speler en logo. 
25 -5 - ' 98 . Katten. 
60,80,120,600 LResp. Europe

se tabby, Siomees, exotische kort-
horige, Birmees. 

CYPRUS TURKS 
Afbeelding melding 7/8/548. 

DENEMARKEN 
28 -5 - ' 98 . Noordse emissie; zee
vaart. 
6.50 kr. Tweemaal, in doorlopen
de samenhang. Havenkopitein 
met verrekijker, signoolvloggen 
(P,Y,U: goede reis), radarbeeld 
(binnenvaren haven Kopenha
gen), sextant, Oostzee op ochter-
grond. 
3-9 - '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
3.75,4.50 kr. Resp. paard en 
vlaggen op de 'Deense dierenten
toonstelling', 'feestweek in Arbus' 
(theatergebouw in Ärhus met met 
half overkappende tent 'Univers'); 
postzegelboekje met tienmaal 
3.75 kr. 
3-9 - '98 . Deense kankerbestrij
ding; toeslagzegel. 
3.75-f0.50kr. Uitgestoken hei-
pende hand en logo. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 7/8/548. 
16 -7 - ' 98 . Serie'Duitse nationa
le parken en natuurparken'^''. 
Blok met 110 en 220 Pf. met 
doorlopend beeld. Nationaal park 
'Sächsische Schweiz' (gebied met 
bossen en rotsen ten oosten van 
de Elbe), steile rotsen, bossen, 
fauna. 
16-7 - '98 . Meer don elfhonderd 
jaar hopcultuur in Duitsland. 
110 Pf. Oogst. 
16-7 - '98 . Europese centrale 
bonk in Frankfurt om Mai^'^ 
110 Pf. Euro-bankbiljetten, letters 
EZB (Europäische Zentralbank), 
Europa-logo. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 7/8/549. 
7 - 9 - ' 9 8 . Honderdste sterfdag 
dichter Stephane Mallormé (1842-
1898). 

4.40 F. Portret. 
14-9-'98.'Philexfrance99'; 
schrijver Antoine de Soint-Exupéry 
(1900-1944). 
Blok met tweemaal twee zegels 
van 3.- F. in verticale samenhang 
en een losse zegel. Vijf verschillen
de afbeeldingen van 'Le Petit 
Prince'; blokrand met 'de kleine 
prins', schaap, vos, logo. 
14-9- '98 . Honderd jaar'Aéro-
Club de France'. 
3.- F. Verschillende 'vliegtuigen', 
luchtballon. 
14-9- '98 . Gezamenlijke emissie 
van Frankrijk en China. 
3.-, 4.90 F. Resp. keizerlijk paleis 
in Beijng (Peking), Louvrepoleis in 
Parijs. 
21 -9 - ' 98 . Collegiale kerk van 
Montes-lo-Jolie. 
4.40 F. Gotische kerk. 
21 -9 - ' 98 . Opera van Parijs'Pa
lais Garnier' (honderdste sterfdag 
von architect Charles Garnier) 
4,50 F. Toneelgordijn in goud en 
purper uit 1874 (vervangen door 
Kopie van origineel in 1952), dan
ser, strijkinstrument. 
28-9 - '98 . Serie'natuur'; paar
den. 
2.70,3.-(tweemaol),4.50F. 
Resp. paard uit de Comorgue, 
draver en wiel sulky, 'Pottok', 
'Ardennois'. 
Zonder datum. Flora; vooraf-
stempelingen. 
1.87,2.18 F. Resp. winde, klap
roos. 
Zonder datum. Wereldvoetbal-
beker Frankrijk 1998 
Blok. Zeven verschillende spelmo
menten mascotte 'Footix' en een 
ronde zegel (voetbal). 

GIBRALTAR 
Afbeelding melding 7/8/549. 
22 -5 - ' 98 . Internationaal jaar 
van de oceaan; onderwoterleven. 
Blok met 26 p., £1.20,5 p. met 
doorlopend beeld. Resp. Orcinus 
orco, Boloenoptera musculus, Ste-
nello coeruleoolbo en Delphinus 
delphis; achtergrond met 

kust Gibraltar (vuurtoren). 

GROENLAND 
20-8 - '98 . Schilderijen van Hans 
Lynge (1906-1988)". 
11.-, 25.- kr. Resp. 'broertjes krij
gen borstvoeding' (1967), 'Tonk-
ning': water tanken in roeiboot 
(1970). 
20-8 - '98 . Noordse emissie; 
schepen"". 
4.50,4.475 kr. Resp.'Gertrud 
Rask', 'Hans Egede'. 

GROOT-BRITTANNIË 
25-8 - '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
20,26,43,63 p. Dansers van het 
'Notting Hill' carnaval in kleurrijke 
kostuums (resp. geel, blauw, goud 
en groen); geen vermelding van 
'Europa'. 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 7/8/549. 
31 -7 - ' 98 . Vijftig jaar kinder
spoortrein bij Széchenyi-berg (met 
kinderen van 10-14 jaar als per
soneel)"". 
24 Ft. Wuivende kinderen in trein, 
stotionschef met 'pannenkoek'. 
31-7-'98.'IFIP98'-wereldcon-
gres computertechniek, Boeda
pest. 
65 Ft. Symbolische voorstelling 
met tekst. 

IERLAND 
2-4- '98 . Fronkeerzegels, zelf
klevende rolzegel, inheemse vo
gels. 
30 p. Regulas regulus. 
20-7-'98. 'Cutty Sark Toll Ships 
Race Dublin 98'; grote schepen. 
30 p. Tweemaal, 45p. en £ 1 . - . , 
in somenhong. Resp. Asgord II 
(Ierland), Eagle (VS), Boa Espe-
ronzo (Portugal), TS Royalist (Ver
enigd Koninkrijk); ook in strook 
met vier zelfklevende zegels, 
doosjes met 100 zelfklevende ze 
gels, postzegelboekje met een ver
koopprijs van £ 2.65. 
20 -7 - ' 98 . 'Portugal 98'-interna-



tionale postzegeltentoonsteiling in 
Lissabon. 
Blok van £ 2. Vijfhonderdste ver
jaardag ontdekking zeeroute 
Europo-lndia door Vasco da Gama; 
zegel met schip Boo Esperonzo, 
blok met portret Do Gomo en zee
route, vermelding 'Portugal 98' 
en logo. 

ITALIË 
Afbeelding melding 7/8/549. 
8-7-'98. De vrouw in de kunst. 
100,450,650,800,10001 
Resp. Fonciulla Veka (Etruskische 
kunst necropolis van Torquinia, 
5e-8ste eeuw), 'het banket van 
Herodes en de dans van Solomé' 
(van Filippo Lippi, tussen 1452 en 
1464), 'vrouwenprofiel' (Antonio 
Benei: Antonio del Pollaiolo, 
1470), 'vrouw met liocorno' (Raf-
foelloSoncio, 1507), borstbeeld 
van Costonza Buonarelli (Gian 
Lorenzo Bernini, 1635). 
21-7-'98. Serie'Italiaanse 
>port'; drieëndertigste wereldkam
pioenschap basebol. 
900 L Beeldmerk (spelmoment). 

lERSEY 
afbeelding melding 7/8/549. 

lOEGOSLAVIË 
8-5-'98. Rode Kruis; verplichte 
lijplokzegel. 
).20 Ndin. Vorst Mihailo Jovonovic 
1826-1898). 

15-5-'98. Uitgiftedatum moi
ling 7/8/549 'wereldvoetbalbe-
cer Frankrijk 1998'. 
}0-6- '98. Belangrijke Servische 
)ersonen. 
/el met ochtmaai 1.50 Ndin. met 
:entraal vignet. Resp dichter/ 
;childerDiuraKaksic(1832-
1878), schilderes Nadezdo Petro-
fic (1873-1915), schrijver/satiri-
:usRadojeDomanovic(1873-
1908), beeldhouwer Sreten Sto-
onovic (1898-1960), schilder 
van Tobakovic (1898-1977), 
lichteres/schrijfster Desonko 
kksimovic (1898-1993), schilder 
AiianKonjovic (1898-1993), com-
lonist Vasilije Mokronjac (1923-
984); vignet met boeken, schil

lersezel, gebeeldhouwde kop. 

KROATIË 
Afbeelding melding 7/8/550. 
8-5-'97. Rode Kruis; verplichte 
bijplokzegel. 
0.65 kn. Driemaal, met verschil
lende tanding. Vrouwen- en man
nenband. 
13-6-'98. Schrijvers Kroatische 
literatuur. 
1.20,1.50,1.60,2.45,2.65,4.-
kn. Resp. dichter/glogolitisch 
priester (glagolitisch: soort fone
tisch schrift ook oud-Bulgoors of 
kerk-Slovisch genoemd) Glogo Ju-
rajBarakovic (1548-1628), twee 
dichtregels en twee oude gravures; 
vijf zegels met portret, handteke
ning en tekst van resp. dichter/ 
romanschrijver Milan Begovic 
(1876-1948), dichter/weten
schapper Mate Boloto (pseudo
niem van Mijo Mirkovic, 1898-
1963), schrijver van vertellingen, 
boekbesprekingen, essays, gedich
ten en polemieken Antun Gustav 
Motos (1873-1914), 
soldaat/schrijver Motijo Antun 
Relkovic(1732-1798), dichter/ 
literatuurcriticus/essayist Antun 
BrankoSimic( 1898-1925). 
15-6-'98. Negentiende confe
rentie van Donau-londen, Osijek 
juni 1998. 

1.80 kn. Symbolische voorstelling 
met tekst. 

LIECHTENSTEIN 
7-9-'98. Jaar van de revolutie 
1848. 
1.80 F. Protestmars met 'Jon-tom-
boer' ('Der Trümmelehons', 
'Jean-ie-tombour', 'John the 
Drummer' voorop). 
7-9-'98. Oude ambachten. 
0.90,2.20,3.50 F. Resp. kuiper 
(houten kuip), klompenmaker 
(klomp), wagenmaker (houten 
wiel). 

MACEDONIË 
1-3-'98. Rode Kruis; week van 
de kankerbestrijding. 
1 den. 

MALTA 
22-4-'98. Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
16,35 c. Twee verschillende af
beeldingen van de '8 september 

Regatta' (herdenkingsregatta ein
de grote belegering van 1565). 
27-5-'98. Internationaal joor 
van de oceaan. 
2,6,16,27 c. Resp. dolfijn en dui
ker; hand met zee-egel en duiker; 
Franse zee-onderzoeKer Jocques-
Yves Cousteou (1910-1997); dui
kers. 
10-6-'98. Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
6,16,22 c. Doorloper; blok met 
de drie woorden. Spelmomenten 
met vioggenlint als doorlopend 
element; olokrand met FIFA*-
beker en vioggenlint. 

MONACO 
4-2-'98. Televisiefestival Monte 
Carlo. 
4.50 F. Beeldmerk. 
19-3-'98. Internationale hon
dententoonstelling, Monte Carlo. 
2.70 F. Boxer en Dobermann. 
19-3-'98. Zitting ocodemie voor 
vrede en internationale veiligheid. 
3.- F. Vredesduiven en lauwertak. 
19-3-'98. Vijftiende kunstfesti
val 'Printemps des Arts' (lente
kunst). 
4.- F. Ballerina, muziekboek met 
notenschrift, viool, klavier. 
19-3-'98. Honderdste verjoar-
dog ontdekking rodium door 
Pierre (1859-1906) en Marie Curie 
(1867-1934); Nobelprijs in 1903. 
6.- F. Dubbelportret. 
6-5-'98. Europa 1998; thema 
'notionole festivals'. 
3.- F. Feest van St. Devote (ge
brandschilderd room uit de kapel 
van het prinselijk paleis). 
6-5-'98. Honderdvijftigste ge
boortedag van prins Albert I 
(1848-1922). 
7.- F. Vier verschillende portretten. 
6-5-'98. Honderdste geboorte
dag van de Franse schrijver 
Joseph Kessel (1898-1979). 
3.90 F. Portret. 
6-5-'98. Honderdste sterfdag 
van de Franse bouwmeester 
Charles Garnier (1825-1898). 
lO.-F. Portret, Gornier-zaol in 
casino van Monte Carlo. 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 7/8/550. 

POLEN 
28-4-'98. Bescherming van de 
Oostzee; zeefouno. 
65 gr. Zesmaal, doorlopend beeld; 
blok van 1.20 ZL. Resp. Holichoe-
rus grypus, Pomatoschystus mi-
crops, Alosa follox en Sygnathus 
typnie, Acipenser sturio, Saimo 
salor, Phoecoeno phocoeno; Holi-
choerus grypus. 
30-4-'98. 'Israël 98'-internatio-
nole postzegeltentoonstelling. Tel 
Aviv. 
90 gr. Twee helften van Yvert nr. 
8 van Israël. 
5-5-'98. Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
55 gr., 1.20 Zl. Resp. reclame-af
fiche 'Warschauer herfst', muziek 
en tekst van lied '3 mei'. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 7/8/550. 
7-7-'98. Tweehonderdvijftig joor 
glasindustrie in Morinho Grondo. 
50.-, 80.-, 100.-, 140.-e. Produc
tieproces vroeger en nu. 

ROEMENIË 
31-3-'98. Gedenkjoren en be
langrijke gebeurtenissen 20e 
eeuw, I. 
700,900,1500,3900 L Portret
ten. Resp. A. Nobel (1833-1896) 
en oorkonde Nobelprijs, G. Marco
ni (1874-1937) en rodiotelegraof, 
A. Einstein (1879-1955) en relati
viteitstheorie, T.Vuiad 872-
1950) en propeller. 
17-4-'98. Christelijke kruisen 
longs de weg. 
700,900,15001 
12-5-'98.Wereldpostzeaelten-
toonstelling 'Israël 98', TelAviv. 
Blok met 700,900,3900 L. Op
druk op'Romfilex 96'. 
18-5-'98. Honderd jaar maat
schappij voor chirurgie. 
1050 L Portret oprichter professor 
Thomolonescu (1860-1926). 
21-5-'98.Frankeerzegels; ho
tels en herbergen; overorukken. 
50 op 2,100 op 8,200 op 4,400 
op 6,500 op 18 L 

RUSLAND 
Afbeelding melding 5/395. 
28-5-'98. Stad Ulianovsk (in
dustrie- en cultuurcentrum in het 

Wolgagebied) 350 joor geleden 
gesticht. 
1.- r. Gebouwen (streekmuseum 
uit 1916, hotel'Venets', obelisk 
voor de gevallenen 1941 -1945 uit 
1975, zomerhuis uit 1912 van 
schrijver Goncharov, wapen ge
boortestad Simbirsk uit 1780). 
10-6-'98. Havenstad Togonrog 
(industrie- en cultuurcentrum, ge
sticht door tsoor Peter I) 300 jaar 
geleden gesticht. 
1.- r. Monument voor tsoor Peter I 
(1903, beeldhouwer M.N.Anto-
kolsky), museum voor stadsbouw 
en leefwijze uit 1912, stadswapen, 
monogram tsoor Peter I. 
25-6-'98. Sport; wereldjeugd-
spelen Moskou 1998. 
Blok van 3.- r. Logo, blokrand met 
gebouwen in Moskou, wereldbol, 
logo. 
30-6-'98. Geschiedenis Rusland; 
tsaar Nicolaos II (1894-1917, huis 
Romonov-Holstein-Gottorp). 
3.- r. met vignet. Portret, vignet 
met familieportret (1913). 
10-7-'98. Flora; bosvruchten. 
0.50,0.75,1.-, 1.50,2.-r. Resp. 
Vitis amurensis, Rubus idaeus, 
Schisondro chinensis, Voccinium 
vitis-idoea, Rubus orcticus. 
15-7-'98. Stad Ekaterinburg 
(vroegere Sverdlovsk, industrie-, 
wetenschops- en cultuurcentrum) 
275 jaar. 
1.- r. Gebouwen 18e-20e eeuw, 
voorwerpen uit museum voor 
bouwkunde en industrie van de 
Ural. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 7/8/551. 

SLOVENIË 
8-5-'98. Rode Kruis; verplichte 
bijplokzegel. 
7 Sit. Rood kruis, bloeddruppel. 

SLOWAKIJE 
5-5-'98. Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
12 Sk. Bruiloft in Tekov (illustratie 
van Jozef Boióz). 
5-5-'98. Religie; hernieuwing 
van geloof. 
4 Sk. De Heilige Geest (illustratie 
van Vincent Hloznik). 
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1 NEDERLAND - ROLTANDING ] 
1 1/18xx 

1/18 X 
4xx 
4x 
4o 
7xx 
7x 
lOxx 
lOx 
13xx 
13x 
14xx 
14x 

1825,— 
7 2 5 , -

87,50 
3 5 , -
3 0 , -

4 0 0 , -
2 2 5 , -

3 6 , -
2 1 , — 
4 4 , -
2 1 , — 

1 8 0 , -
87,50 

140 70,— 
15xx 6 0 , -
15x 28,— 
15o 16,50 
16xx 2 4 0 , -
16o 70,— 
17x 1 2 0 , -
18xx 140,— 
18x 5 6 , -
180 2 0 , -
19/31XX 546,— 
19/31X 2 4 6 , -
26xx 20,— 

26x 10,50 
27xx 2 8 , -
27x 12,50 
28xx 6 6 , -
28x 31,50 
280 25,— 
29xx 5 2 , -
29x 2 8 , -
30x 1 2 0 , -
30o 30,— 
31X 7 0 , -
310 5 5 , -
33/56XX 735,— 

33/56X 385,— 
44xx 3 0 , -
46xx 240,— 
46x 140,— 
51XX 52,— 
51 x 2 8 , -
53xx 44,— 
53x 24,50 
54xx 100,— 
55xx 160,— 
55x 77,— 
55o 6 0 , -
66xx 1 2 0 , -

56x 6 6 , - 1 
68xx 140,— 
70xx 120,— 
78/81XX 90,— 
82/85XX 105,— 
82/85X 40,— 
82/860 2 4 , -
86/89XX 105,— 
86/89X 50,— 
90/93XX 175,— 
90/93X 7 2 , -
94/97X 75,— 
98/01X 58,50 

1 NEDERLAND - BLOKKEN (xx) | 
1 402/3B275,— 

854 
858 
875 
886/8 
399 
917 
937 
983 
1001 
1024 

3 5 . -
4,— 
3,25 

00,— 
6 , -

1 0 , -
1 0 , -
2 0 , -
12,50 
9 , -

1042 1 1 , — 
1063 4 , -
1083 3 , -
1107 3,— 
1141 1,26 
1150 3,— 
1164 2 , -
1171 3,— 
1190 3,25 
1214 3,25 
1223 1,60 

1236 3,26 
1279 3,26 
1299 4,60 
1313 3,25 
1320 6,— 
1344 6 , -
1366 6,60 
1390 5,50 
1414 5,— 
1418 5,50 
1438 5,50 

1460 6,— 
1486 7 , -
1517 4,50 
1541 7 , -
1656 2,75 
1678 9,— 
1604 2,75 
1623 6,— 
1627 9 , -
1642 9,— 
1652 2,26 

1661 9,25 
1667 3,25 
1671 2,25 
1676 9,25 
1677 2,— 
1701 9,50 
1713 2,26 
1714 2,26 
1718 9,50 

Kerst-blokken 

1419 17.50 
1439 22,50 
1461 15,50 
1487 15,50 
1642//3 15,— 
1679/80 15,— 
1628/9 15,— 
1662/3 15,— 
1702/5 15,— 

1 NEDERLAND - GEBRUIKT | 
1 9 

10 
4 0 , -
3 0 , -

11 136,— 
14 100,— 
16 110,— 
18 100,— 
20 

1 28 
27,60 
55,— 

29 1 5 0 , -
41 17,50 
43 2 6 , -
44 106,— 
46B 22,50 
46C 9 0 , -
47A 200,— 
47B 1 8 6 , -

48 6 0 0 , -
97 30,— 
98 22,50 
99 55,— 
100 4 6 , -
101 9 7 6 , -
104 150,— 
105 1 2 5 , -

130 2 7 5 , -
131 225,— 
133 2 5 , -
134/6 60,— 
203/7 3 0 , -
212/9 55,— 
229/31 2 5 , -
232/5 1 5 , -

238/9 50,— 
240/3 3 5 , -
244/7 60,— 
248/51 3 0 , -
267/60 37,50 
261/4 30,— 
270/3 27,50 
274/7 16,— 

278 13,50 1 
279/82 12,50 
289/92 7,50 
346/9 95,— 

1 NEDERLAND - POSTFRIS ] 
1 356/73 180,— 

428/42 
460/8 
490/4 
500/3 
508/12 

1 0 , -
10,— 
8 , -
8,— 
7,— 

544/8 1 8 , -
550/5 55,— 
656/60 8 5 , -
663/7 2 6 , -
568/72 32,50 
678/81 27,50 

583/7 2 0 , -
588/91 10,— 
592/5 7 5 , -
596/00 15,— 
602/6 22,50 
617/40 50,— 

641/6 30,— 
649/63 13,— 
666/9 17,50 
671/6 60,— 
676/80 12,50 
683/7 12,50 

688/92 15,— 
695/9 8 , -
702/6 15,— 
707/11 1 6 , -
715/9 10,— 
722/6 1 5 , -

731/5 8,— 1 
738/42 12,— 
747/61 14,— 
752/6 8,— 
759/63 7 , -
774/6 10,— 

1 NEDERLAND FDCs - MET ADRES \ 
1 7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0 0 , -
85,— 
1 5 , -
85,— 
0 0 , -
10,— 
0 0 , -
55,— 
6 5 , -
80,— 

17 40,— 
18 36,— 
19 4 6 , -
20 27,50 
21 4 6 , -
22 22,50 
23 4 6 , -
24 36,— 
26 6 0 , -
26 27,50 

27 6 5 , -
28 32,60 
29 32,50 
30 17,50 
31 1 7 , -
32 1 4 , -
33 2 6 , -
34 20,— 
35 4,60 
36 2 0 , -

37 4,— 
38 2 0 , -
39 7,50 
40 1 1 , — 
41 16,— 
42 6 , -
43 22,50 
44 1 1 , — 
46 9 , -
46 2 0 , -

47 25,— 
48 2,50 
49 1 1 , — 
60 8 , -
51 13,60 
52 1 0 , -
53 2,60 
54 11,60 
55 7,— 
56 17,60 

57 4,50 1 
58 9 , -
59 4,50 
60 8,50 
61 8,— 

1 JOEGOSLAVIË 1 
95x 
108AX 
149 IX 
194/030 

5 0 , -
50,— 
2 6 , -
16,— 

210/21 Bx 9 0 , -
231/6X 
239/50X 
265/7X 
268/60X 
263/76X 
277/89X 
290/4X 
295/6X 
297/OOx 

30,— 
1 0 0 , -
32,50 
3 0 , -
2 5 , -
2 0 , -

7,50 
7,50 
7,50 

1 317A/DX 7,— 

318/21X 10,— 
322/5X 1 0 , -
326/9X 17,60 
339/42X 12,60 
343/4X 7,60 
380/3X 6 , -
388x 6,60 
495/8XX 32,60 
582/4X 10,— 
588/99X 9 0 , -
600/6AX 120,— 
607/9X 4 6 , -
610x 12,50 
611/6X 7 6 , -
617x 20,— 

618/20X 3 0 , -
627/9X 30,— 
630/3X 1 0 , -
634/6X 25,— 
637x 17,50 
638x 7,50 
639/40X 9 , -
641X 2 5 , -
642x 1 6 , -
643/64X 130,— 
655x 25,— 
656/9X 76,— 
714/22XX 30,— 
783/91XX 2 0 , -
1351/60XX 12,50 

LUCHTPOST 

7/16x 20,— 
16A/DX 7,60 
24/26X 16,— 
42/44X 110,— 
45x 7,60 
46xx 110,— 
46x 80,— 
47x 2 5 , -
48x 300,— 

PORT 

36/48X 12,50 
78/82BX 40,— 

KRANTEN 1 

3ax 4 0 , -
4bx 20,— 

TRIESTE-B 

15/16XX 17,50 
20xx 1 7 5 , -
66/67XX 10,— 
69/64XX 45,— 

1 LIECHTENSTEIN 1 
1/3x 
4/9x 
25/39X 
52/69X 
63/71X 
71x 
72/74X 
76/77X 
78/81X 
82/89X 
90/93X 
94/07X 
108/IOx 
111/3X 
114/6X 
117x 
118/21X 
123/7X 
129x 
130/4X 
137/40X 
141/52X 
163x 
158XX 
15Bx 
159XX 
159x 
160XX 
160x 
161/6XX 
161/6X 
167/71X 

1 172x 
XX = 

186,— 
12,60 
6,60 

2 5 0 , -
200,— 

9 0 , -
7 5 , -
3 0 , -
9 0 , -

4 6 0 , -
2 5 , -

5 5 0 , -
7 5 , -

4 2 5 , -
75,— 

1 2 5 , -
42,50 
32,50 
76,— 
12,60 

7,50 
42,50 

9,50 
4 0 , -
20,— 
2 0 , -

9,50 
1 5 , -
9,— 

6 0 , -
30,— 
1 0 , -
6 0 , -

173/6X 7,50 
177/81X 13,50 
182/5X 7,50 
189/92XX 12,— 
199/12XX 42,50 
199/12X 24,— 
213/4XX 25,— 
213/4X 1 4 , -
218x 13,60 
219/21X 7,60 
222x 24,— 
223x 9 , -
224/6X 9,— 
227x 2 0 , -
228/30X 10,50 
232/40X 3 0 , -
243/5X 1 5 , -
246x 15,— 
247/9X 3 5 , -
250x 17,50 
251/62X 7 6 , -
263/5X 17,60 
266XX 17,60 
266x 9 , -
267x 90,— 
268/70X 5 0 , -
271x 15,— 
272x 1 1 0 , -
273/6X 65,— 
277/eOx 2 5 , -
281/3X 42,60 
284/7X 32,60 
288/90X 18,50 

291/3X 27,60 
294/6X 1 6 0 , -
296/9X 40,— 
300/3X 2 0 , -
304/7X 22,60 
309/12x 1 5 , -
313/4X 12,50 
315/8X 3 5 , -
319/21X 15,— 
324/6X 1 8 , -
327/30X 1 8 , -
333/5X 17,50 
336/8X 1 0 , -
339/41X 15,— 
342A/9CXX 30 , -
350/2X 12,50 
355XX 150,— 
356/8X 42,50 
359/63X 1 1 , — 
367/9XX 10,50 
397XX 14,— 
434/45XX 16,— 
469/76XX 8 , -
517/31XX 20,— 
537XX 8,50 
557XX 17,50 
569/72XX 6,76 
577XX 12,— 
596/8XX 10,76 
633/8XX 8,60 
641/6xx 8,— 
675XX 3 5 , -
769/70XX 9,60 

790/01XX 15,— 
888/891XX 7,50 
929/30XX 9,50 
966/6XX 12,50 
980/1XX 9,— 
1010/3XX 9 , -
1026XX 8,— 
1034/6XX 9,50 
1040/3XX 9,75 
1046/8XX 11,76 
1049/51XX 1 1 , — 
1067/60XX 13,50 
1068/9XX 10,25 
1073/6XX 9 , -
1077XX 20,— 

LUCHTPOST 

1/6x 160,— 
7/8x 200,— 
9/13x 1 0 0 , -
9a/13ax 100,— 
14x 4 6 , -
15/16X 80,— 
17/23X 1 5 , -
24/33X 5 0 , -
34/37X 20,— 

PORT 

1/12X 3,— 
13/20X 4 0 , -
21/28X 26,— 

BLOKKEN 1 

2xx 60,— 
2x 25 , -
20 45,— 
3(xx) 3 0 , -
7(xx) 27,— 
8(xx) 9 0 , -
9xx 11,— 
lOxx 6,— 
lOo 3,— 
l lxx 6,— 
12xx 4,50 
13xx 3,25 
14xx 6,25 
15xx 6,60 
16xx 6,— 
17xx 8,— 
18xx 7,60 
DIENST 
1/8x 400,-
9/1 Ox 135,— 
11/12X 12,— 
13/16X 6,— 
16ax 56 , -
17/19X 57,50 
22/27X 11,— 
2e/34x 20,— 
35/44X 8 , -
45/56XX 11,50 
57/68XX 11,50 
69xx 10,— 

postfris zp l , X = ong mp l , o = oebr, Alle zegels prima kwaliteit. Volle garantie echtheid, 1 
Zolang de voorraad strekt. Porto extra tot ƒ 250,-, Onbekende klanten vooruitbetaling na ontvangst 
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geldig t/m november 1998 
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Nederlands Congrescentrum te Den Haag. 

N T E R P H I L A 
Laan van Meerdervoort 39, 2517 AD Den Haag 

(Tussen Metropole en Anna Paulownastraat) 
Telefoon: 070-3635080/3203155 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

AH 
Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 

„Noordwijk" 
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op liA.tenA.et 
of per post! 

Postzegelwinkel PostBeeld heeft een gigantische vcsorraad 
postzegels. Alles is terug te vinden in prijslijsten. W e heb
ben lijsten van vrijwel ieder land en zo'n 200 motieven. 
W e hebben lijsten met verkoop- of inruilprijzen. De 
lijsten staan op internet of worden per post verstuurd. Bij 
verzending per post zijn de eerste 2 lijsten gratis wilt U 
meer lijsten dan vragen v^ij U 80c postzegels per extra 
lijst bij te voegen. Vermeld U wel duidelijk of U lijsten met 
verkoop- of met inruilprijzen wilt! 

PostBeeld 
Kloosterstraat 19/21,2021 VJ Haarlem 

Tel: 023-5272136. Fax: 023-5272753 

E-mail: info@postbeeld.nl 

www.postbeeld.nl 

http://liA.tenA.et
mailto:info@postbeeld.nl
http://www.postbeeld.nl


EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Postzegelveiling GmbH 

Traditie sinds meer dan 60 jaar 

183e Internationale Herfst veiling 
5 & 6 oktober 1998 in Hamburg 

Onze succesrijke Nederlandse handelaren en verzamelaars wacht weer eens 
een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Het bestaat uit: 

ca. 400 verzamelaars-nalatenschappen, waaronder ook 
grote posten zoals het "Gronau"-bestand met 160 albums 
en 70 dozen gevuld met 30.000 ä 40.000 brieven uit de 
gehele wereld of een Europa- en een Overzee-partij met elk 
meer dan 100 albums. 

Naast deze nalatenschappen vindt u bij ons zoals altijd 
honderden onuitgezochte verzamelingen en - in deze 
veiling buitengewoon sterk - meer dan 800 
brievenverzamelingen en brievenkavels. 

Wij verheugen ons op uw bezoek en zijn gaarne bereid u bij de 
hotelreservering behulpzaam te zijn. 

Trouwe MOHRMANN-klanten ontvangen onze veilingcatalogus gratis. 
Nieuwe geïnteresseerden verzoeken wij bij hun catalogus-bestelling ƒ 10,- te 
voegen als aandeel in de kosten. 

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

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



SPANJE 
Afbeelding melding 7/8 /551. 
126  '98 . Honderd jaar verkla
ring Filipiinse onafhankelijkheid. 
70 P. Beeld 'El Sonto Niüo de 
Cebü' (beschermheilige van de 
eilandengroep) en gelijknamige 
basiliek, vlaggen. 
107  '98 . Spaanse kunst; beeld
houwer Aniceto Marinas (1866
1953). 
35 P. Beeldhouwwerk 'Hermanitos 
de lecho' ('melkbroeders': kind en 
kalf worden gezoogd door koe, 
bekroond met de 'Medol of 
Honour'in 1926). 

TURKIJE 
184  '98 . Internationaal jaar 
van de oceaan. 
Blok met 50.000,75.000, 
125.000 (tweemaal) met doorlo
pend beeld. Zeeschildpadden, 
Kwallen, vissen (o.a. inktvis), ko
ralen, krabben, schelpen, keizer
vis, zeesterren. 
l  5  ' 9 8 . Flora; tulpen. 
50.000,75.000,100.000, 
125.000 TL. Resp. Tulipa sylves
tris, Tulipa armena, Tulipa armena 
(andere afbeelding), Tulipa saxa
tilis. 
55  '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
100.000,150.000 TL. Resp. natio
nale feestdag 29 oktober, Euro
pees kinderfeest. 

WITRUSLAND 
23 4  ' 98 . Vrachtwagens 'Auto
werk Minsk'. 
1.400,2.000,3.000,4.400, 
7.500 r. Resp. MAS205 (1947), 
MAS503B(1968),MAS5549 
(1977), MAS5551 (1985), MAS
5517(1994). 
55  '98 . Europa 1998; thema 
'nationale feesten'. 
15000 r. Stad Neswisch 775 jaar 
geleden gesticht, kasteel Neswisch. 
20 5  ' 98 . Tweehonderdste ge
boortedag van de Poolse dichter A. 
Mickiewicz (17981855). 
22 5  ' 98 . Postverbinding Mogil
jowSint Petersburg 225 jaar. 
8600 r. Op en overdruk. 

IJSLAND 
164  '98 . Vissen. 

5., 10., 60., 300.kr.; blok van 
alle woorden. Resp. Cyclopterus 
lumpus, Godus morrhua, Rojo ba
tis, Anorhichos lupus. 
125  '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
45., 65. kr. Twee verschillende 
afbeeldingen notionole feestdag 
17junL 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
104'97.VI/aterplanten. 
50,100,200,500,800,1000 
Af.; blok von 3000 Af. Resp. 
Nymphaeo odorata, Nympnoea lo
tus var. dentata, Apongeton dis
tachyus, Nymphaeo copensis, 
Nymphaeo ruoro, Pontederio cor
doto; Nymphaeo x daubenyona. 
106  '97 . Oude zeilschepen. 
400,600,800,1.000,1.200, 
1.500 Af.; blok van 4.000 Af. 
Resp. Hanzekogge, NoordEurope
se 'dromone', Venetiaansvrocht
schip, NoordEuropese koopvoor
der, Russisch oorlogsschip, Geno
vese koopvoarder; Egyptisch han
deisschip. 
28ll'97.VI/ereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998, II. 
400,600,800,1.000,1.200, 
1.500 Af.; blok van 4.000 Af. 
Spelmomenten. 
20 4  ' 98 . Paddestoelen. 
Zes waarden. 

AITUTAKI 
154  '98 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales(19611997). 
$1.Portret. 

ALGERIJE 
23 4  ' 97 . Flora. 
5.,16.,23.Dh.Resp.Ficarla 
verna, Lonicera arboreo, Papaver 
rhoeos. 
315'97,VI/erelddog niet ro
ken. 
5. Dh. Op verkeersbord lijkend 
verbodsbord met sigaret. 
4  6  ' 9 7 . Parlementsverkiezing. 
5. Dh. Landkaart, mensen. 
186  '97 . Fauna; schorpioenen. 
5.,10.Dh.Resp.Buthusoccita
nus, Androctonus austroiis. 

57 '97. Vijfendertig jaar onaf
hankelijkheid. 
5.Dh.; blok van lO.Dh. Mensen 
met vlaggen; vrijheidssymbolen 
(duiven, verbroken keten). 
178 '97 . Twintigste sterfdag 
dichter Moufti Zakaria (1908
1977). 
5. Dh. Portret. 
179 '97 . Handenarbeid; wand
tapijten. 
3., 5., 10., 20.Dh. Resp. Dok
kali, Tellis,BouTaleb,Ddll. 
610 '97 . Vijfentwintig jaar 
OPADS (Organisatie voor Pon
Arabische veiligheid). 
5. Dh. Logo, landkaart Noord
Afriko en Arable. 
910'97.Wereldpostdag. 
5.Dh. Logo EMS. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 7/8/552. 
276  '98 . Tweehonderdvijftig 
jaar Argentijnse posterijen ('Cor
rec Fijo' in Rio de la Plota). 
75 c. Tweemaal, in samenhang. 
Postgeschiedenis. 

AUSTRALIË 
68 '98 . Orchideeën; gezamen
lijke emissie met Singapore. 
45,85 c., SI .  , 1.20. Resp. Pho
loenopsis rosenstromii, Arundino 
gromlnifolio, Grammatophyllum 
speclosum, Dendroblum pholae
nopsis. 
Blok met de vier woorden. Flora 
doorlopend op blok. 
138 '98 . Cartoons; The Teapot 
of Truth' van Michoel Leunig. 
45 c. (driemaal), $ 1 .  , 1.20. 
Resp. twee vogels op hartvormige 
tak, mannetje schenkt uit theepot 
op hoofd thee in kopie op ander
mans hoofd, vliegend mannetje 
met theepot, gestileerd moeder
dier met jong en nog een jong, ge
stileerd mannetje met grote neus. 
Blokje met viermaal 45 c, paartje 
van S1. , $ 1.20 als 'gutter pair'. 
39  '98 . Vlinders. 
Strook met vijfmaal 45 c. Doorlo
per in kleur. Resp. Choetocneme 
oeato, Popilio ulysses joeso, Juno
nio villido calybe, Arhopala cen
tourus centourus, Cethosia cydippe 
chrysippe; ook zelfklevend (rol). 
109  '98 . Tweehonderdste ver

jaardag van de circumnavlgotie 
(ronding van 'Van Diemensland', 
Tosmonië) door George Boss 
(17711803; de'Bass Strait'die 
Australië scheidt von Tosmonië is 
naar hem vernoemd) en Matthew 
Flinders (17741814). 
45 c. Tweemaal, verticale doorlo
per. V/indroos, meetapparatuur, 
details dagboek, kaart. 

BAHREIN 
Afbeelding melding 7/8/552. 

BOLIVIA 
26 9  ' 97 . Mercosur. 
3. B. Sterrenbeeld Zulderkruis, 
vlaggen lidstaten. 
1912 '97 . Kerstmis 1997; 
schilderijen. 
2.,5.,10.B. 

BRAZILIË 

7/8/552/553. 
BRUNEI 
18 '98. Sultan Poduko Seri Bo
gindo 30 jaar oon de macht. 
60,90s., S I .  . 
88  '98 . Dertig jaar Asean*. 
30 s. Driemaal. 

CAMBODJA 
313'98.Rashonden. 
200,500,900,1000,1500, 
4000; blok van 5400 R. Resp. 
Rottweiler, Beouce (ooit schaap
herdershond, nu politiehond in 
Frankrijk), Boxer (Duitsland), Si
berische husky, Welsh Corgi Pem
broke, Bossett (Frankrijk); mini
Schnouzer (Duitsland). 
104  '98 . Insecten. 
Zes woorden. 
75  '98 . Zellboten. 
Zes waarden. 

CANADA 
Afbeelding melding 7/8/553. 
37'98.RCMP ('Royal Canadian 
Mounted Police') of GRC ('Gendar
merie Royale du Canada'). 
Tweemaal 45 c. met verbindend 
vignet. Vignet met bereden politie 
in rood uniform met Stetsonhoed 
doorlopend op zegels. Zegels met 
bezoek oon Indionenkomp; poli
tieagente, moderne communico

 .«'.'«•»■»Tx . 

tie (beeldscherm), helikopter, ge
bouwen. 
247  '98 . Scheepsbouwer Wil
liam James Roue. 
45 c. Portret, schip 'Bluenose'. 
287  '98 . Snelwegen met pano
rama's, II. 
45 c. Viermaal. Resp. 'Blue Heron 
Scenic Route' ('Prince Edward Is
land'), kreeft; 'New Brunswick's 
River Valley Scenic Drive', plant; 
'Alberta's Dinosaur Troll', skelet 
dinosaurus; 'Yukon Dempster 
Highway', eland. 
78'98.'LesAutomatistes' 
(groep FransConadese kunste
naars, manifest 'Refus global'); 
schilderijen. 
45 c. Zevenmaal. Resp. schilderij 
von JeonPoul Riopelle (1947
1948), 'Lo dernière campagne de 
Napoléon' van Fernand Leduc 
(1946), 'Jet fuligineux dur noir 
torture' van JeonPoul Mousseau 
(1949),'Le Fond du gorderobe' 
von Pierre Gouvrequ (1950), 'Joii 
locustre' von PoulÉmile Borduos 
(1948), 'Syndicot de gens de mer' 
von Marcelle Ferron (1954), 'Le 
tumulte ä lo móchoire crispée' vor 
Marcel Borbeau (1946). 
1 S8 '98. Legendarische Cana
dese figuren. 
45 c. Viermaal. Resp. filmregisseu 
BillMason(19291988,o.a.'The 
Godfather'), sportrodloverslagge
ver/fllontroop Harry 'Red' Foster 
(19051985), wetenschapper/cor 
tografe/naturaliste/otlete/filan
trope/bergbeklimster Phyllis Mun 
day (18941990), volksheld'Kint 
of the North Shore' Nopoléon
AlexondreComeou (18481923) 
(artikelen voor tijdschriften 'Fores 
and Stream' en 'Nationale Geo
graphic', poramedicus, stad 
'BaleComeau naar hem ver
noemd) 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
Afbeelding melding 7/8/553. 
1  7  ' 98 . Oude Chinese gravure 
kunst; flora. 
7., 19., 20., 26.. Als eerste 
emissie van januari 1995 met als 
wijziging 'Republic of China' (ook 
in Chinese karakters) te lezen vai 
links noor rechts. 
167 '98. Serie Chinese klossie 

630 



ce novelles; 'Red Chamber Dream' 
ran Tsao FIsuehchin. 
i.50,5., 20.. Resp. 'Chio Pooyu 
)ezoekt de tuin', 'ün Taiyu be

fraaft bloemen', 'Hsueh Paochai 
peelt met vlinders', 'Shih Hsiang

run in dronkenslaap'. 

:HRI$TMASEIUND 
9 '98. Kerstmis 1998; orchi

eeen. 
10,80,95 c. Resp. Bouhinio mo

londro, Delonix regio, Hibiscus 
ilioceus. 

:0C0S(KEELIN6)EILAKDEN 
38'98. Vissen. 
0,95 c, $ 5. Resp. Sorgocentron 
iodemo, Pseudocneilinus hexato

nio, Anthios evonsi. 

OOKEILANDEN 
96'98. Fronkeerzegels hoge

e woorden; vlinders en flora. 
4,5. Resp Melonitis ledo, 
ogrons egisto (beide afgebeeld 
iet lokale flora). 

UBA 
54'98. Roshonden. 
0,15(tweemaol),65,75c. 
esp. chihuohuo (afkomstig uit 
lexico), beogle (Frankrijk, Kel

sch woord 'beag': klein), xoloitz

lintle (Mexico), Duitse korthori

e, chow chow (China, Kantonees 
oord 'chow': voedsel), 
anvullingen op verschillende 
leidingen: 
l 5 '97. Vijftig jaar ACNU 
ferenigde Naties). 
5 c. Nationale vlag, logo. 
87'97. Veertiende wereld

ugdspelen. Havanna. 
0,15 (tweemaal), 65,75 c. 
esp vredesduif met regenboog, 
;eld 'Alma Mater', kinderen op 
leelplaots, Ernesto 'Che' Guevara 
!rna, monument; logo. 
07'97. Veertigste sterfdag 
■ijheidsstrijder Frank Pais (1934

>57). 
i c. Portret. 
l)7'97. De zeven wereldwon

iren. 
1,15 (driemaal), 65 (twee

aol), 75 c. Resp. vuurtoren op 
ond Pharos bij Alexandrië, hoo

nde tuinen van Semiramis in 

Babylon, piramiden von Gizeh, 
Colossus von Rhodos, mausoleum 
von Holicarnossus, tronende Zeus 
von beeldhouwer Phidias in Olym

pia, tempel van Artemis in Efeze. 
158'97.Vijftic|jaar onafhan

kelijkheid van India. 
15 c. Portret Mohotmo Gandhi 
(18691948), vlogen staats

wapen von Indio. 
158'97. Vogels. 
15 (viermaal), 65 (tweemaal), 
75 c. Resp. Amozono leucocepho

lo. Trogen curucui, Sicolis floveoio, 
Eubucco bourcierii, Hylocharis eli

cioe, Amozono ochrocepholo, Cor

duelis carduelis. 
159'97. Componisten. 
10,15 (driemaal), 65,75 c. Resp. 
Franz Liszt(18111886), Frederic 
Chopin (18101849), Ludwia von 
Beethoven (17701827), Johann 
Sebastian Bach (18651750), 
Ignocio Cervantes, Wolfgang Amo

(feus Mozart (17561791. 

EGYPTE 
Mei'98. Egyptische satelliet 
'Nile Sot'. 
20 p. Gestileerde satelliet 'Nile 
Sat', deel wereldbol. 
Mei '98. Vuurtoren van Alexan

drië (een van de zeven wereld

wonderen). 
E.£.l. Vuurtoren op schiereiland 
Pharos (gebouwd door Ptolemeus 
in 280 voor Christus), kop van 
Ptolemeus II. 
115'98. Achtste topontmoe

ting van de groep van vijftien ont

wikkelingslanden. 
E.£.l. Beeldmerk met getal 15. 
56'98.Wereldmilieudag. 
20 p.; blok van E.£.l. Symbolische 
voorstelling (oog van farao met 
logo ministerie von milieu: ooie

vaar, logo wereldmilieu); vlinder, 
vogels, vis, logo's. 
146'98. Onderscheiding van 
Fronklin instituut voor Dr. Ahmed 
Zewoil (loser techniek; laser: af

korting van light amplification by 
stimulated emission of radiation). 
20p.enE.£.l.Portref. 

GUINEE 
33'97. Flora; orchideeën. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok von 1.000 F. Diverse Pophio

pedilioe. 
154'97. Fauna. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok von 1.000 F. Resp. giroffe, 
breedmuiineushoorn, wratten

zwijn, jachtluipaard, Afrikaanse 
olifant, dwergluipaard; okapi. 
205'97. Oorlogsschepen 19e 
eeuw. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok van 1.000 F. Resp.'Capi

toine', 'Kaiser Wilhelm', 'Témérai

re', 'Mouillage', 'Inflexible', 'Ma

genta'; 'Redoutable'. 
304'97. Wereldkampioen

schap voetbal Frankrijk 1998. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok van 1000 F. Spelmomenten. 

HONDURAS 
312'97. MiddenAmerikaanse 
spelen, San Pedro Sulo. 
Vellen met tienmool 1.401., tien

maal 1.50 L, tienmaal 2.15 L 
Mascotte tijdens verschillende 
sportdisciplines. Resp. basketbal, 
basebal, voetbal, squash, volley

bal (tweemaal), bowlen, tafelten

nis, koort van Honduras met rin

gen, basebal; toekwondo, karate, 
judo, worstelen, gewichtheffen, 
Doksen, bodybuifding, gevecht

sport, logo, geweerscnieten; wiel

rennen (tweemool), zwemmen, 
waterpolo, hordenloop, turnen 
(ringoefening), poararijden, ten

nis, mascotte, scnoken. 

INDONESIË 
74'98. Vijftig jaar WHO*. 
300,700 Rp. Resp. man en zwan

gere vrouw, moeder met kind; 
fogo. 
205'98.'Indonesia 2000'; mi

neralen. 
300,700,1000 Rp.; blok van 
2500 Rp.; vel met negen zegels en 
vignet. Resp. chrysopol, tektiet, 
amethyst; 'petrified wood' (ver

steend hout). 
1 6 '98. Wereldkampioenschap 
voetbal Frankrijk 1998. 
300,700,1000 Rp.; blok van 
2500 Rp. Verschillende afbeeldin

gen van voetballende dorpsjeugd; 
afbeelding van del 000 Rp. 
56'98. 'Ecophiio'dag van de 
postzegel; milieu. 
700 Rp. Tweemaal, doorlopende 

samenhang. Tropisch regenwoud. 
186'98. Jeugdpostzegelexpo

sitie 'Juvolux 98' in Luxemburg. 
Blok van 5.000 Rp. Fauna (Felis 
viverrino). 
266'98. Internationale dog 
'tegen drugsmisbruik en illegale 
handel'. 
700 Rp. Tweemaal, in samenhang. 
Cartoons met tekst en logo. 
1 7 '98. Dag van het toerisme 
1998; tempels. 
700 Rp. Tweemaal; blok van 2500 
Rp. Resp. Besaklh, Toman Ayun; 
als de 700 Rp. 

ISRAËL 
Afbeelding melding 7/8/554. 

JAPAN 
133'98. Wenszegels; eerste in 
formaat afwijkende zelfklevende 
postzegels. 
80 yen. Vijfmaal. Hondje met 
bloemetjesachtergrond, poesje 
met klavertjedrie, parkieten met 
hartjes, viooltjes met strepen, ko

nijn met aordoeien. 
163'98. Serie 'mijn lievelings

liedjes', IV. 
50,80 yen. Resp. 'Medokano 
gakko': kind kijkt naar school vis

jes (muziek van Nakata Yoshinao, 
tekst van Choki Shigeru) met mu

zieknotatie, 'Aoi sonmyoku': blau

we bergen, afbeelding van fietsers 
in heuvellandschap (muziek van 
Hottori Ryoichi, tekst van Soijo 
Yaso) met muzieknotatie. 
174'98.Filatelieweekl998. 
80 yen. Schilderij 'Keshi' (klapro

zen) van Kobayoshi Kokei(1883

1957). 
284'98. 'Het joor 1998 van 
Fronkrijk in Japon'. 
110 yen. Schilderij 'de vrijheid die 
het volk leidt' van Eugene Dela

croix. 
85'98. Nationale campagne 

50 yen. Rhododendron japonicum 
en Oncorhynchus masou (vis). 
255'98. Serie 'mijn lievelings

liedjes', V 
50,80 yen. Resp. 'Mikanno 
honosaku oko': heuvel waar 
oranjebloesem bloeit (muziek van 
Koinuma Minora, tekst van Koto 
Shogo) met muzieknotatie; 'Noba

ra': 'Heidenröslein', (muziek van 
Franz Peter Schubert, tekst van 
Kondo Sokufu) met muziekschrift. 

JORDANIË 
237'97. Vijftien jaar Jerash

festivol. 
50,100,150,200 f. Resp. dans

groep in klederdracht, concert, 
muziekkapel, voorstelling; konin

gin Noor. 
111  '97. Vijftig joor Jordaans 
parlement. 
100,200 f. Parlementsgebouw 
van vroeger en nu, koning Hoes

sein II achter spreekgestoelte, zit

banken huis van afgevaardigden. 
311  '97. Drieenvijftigste ver

gadering lATA*, Amman. 
100,200,300 f. Beeldmerk. 
1411  '97. Tweeënzestigste 
verjaardag koning Hoessein II. 
100,200,300 f.; blok van 200 f. 
Portretten koning Hoessein (reg. 
1952) en koningin Noor. 

KOREA NOORD 
305'97. Internationale vriend

schapstentoonstelling I, berg Myo

honq. 
Vier olokken van 70 ch. Resp. 
overzicht tentoonstelling; stand

beeld Kim II Song (19121994), 
inlandse woning en ivoren sculp

tuur berg Myohang (geschenk van 
China 1977); krokodil, dienblad 
met bekers, houten asbak uit Ni

caragua. 
39'97. Instelling Juchekolen

der en nationale feestdag (dag 
vandezon,15april). 
10 ch. Zon, magnolia's (nationale 
bloem), ballonnen, datum 15 opril 
1912 (geboortedag van Kim II 
Song). 
Vier blokken van 1 won. Resp. 
portret Kim II Song en Jucheka

lender, portret en geboortehuis, 
portret en Chonmeer op berg 
Paektu, portret en Kumsuson Me

morial paleis. 
149'97.'AirKoryo'NoordKo

reoonse luchtvaartmaatschappij; 
vliegtuigen. 
Velletjes met tweemaal 20 ch., 
met tweemaal 30 ch., met twee

maal 50 ch. Resp. Air Koryo TU

134, TU154,1162. 
229 '97. Noord Korea tien jaar 
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De N.V.P.H. Nederlandse Vereniging van Postzegel(vak)handelaren heten u 
van har te w e l k o m op de 

3^ ?Jl/PIi.'?^^43^A>.3lii)iï 
Het filatelistische evenement van 1998 met vele attracties: 

► Ofsening geschiedt door een zeer bekende Nederlander. 
• Tentoongesteld wordt: het reisverhaal van admiraal Jacob van Neck waarin melding 

wordt gemaakt van de ontdekking van Mauritius en de duurste brief ter wereld, 
verzekerd voor 10 miljoen gulden, n.l. twee exemplaren van de beroemde 
PostOfficezegel van Mauritius. 

• Nederlands meest geliefde striptekenaar komt en signeert op verzoek uw FDC met de 
nieuwe strippostzegels. 

I Vier volle dagen attentie voor de jeugd. 
► Sterren stralen overal. 
► Stripdag en familiedag. 
► Gratis taxaties van uw collecties. 
I Vele evenementen voor de hele familie, er zijn elke dog grote prijzen te winnen!!! 
► Tentoonstelling moderne en traditionele filatelie. 
I Speciale computerhoek en presentatie NVPH CDrom. 

Gratis pendel met entree naar PTTMuseum. SpaceExpo aanwezig. 
Muzikale omlijsting gedurende de gehele show. 
Entree ƒ 10, - (incl. catalogus met waardebon van ƒ 5,-). 
Ruim 100 vakhandelaren aanwezig. 

OPENINCSTIIDEN: DONDERDAG 8 OKTOBER VAN I ^ . U U TOT I / . U U UUR 

VRIIDAC 9, ZATERDAG 10 EN ZONDAG 1 I OKTOBER VAN 10.00 TOT 17.00 UUR / ^ ^ 

NEDERLANDS CONGRESCENTRUM - DEN HAAG Cfeil 

632 

P O S T Z E G E L - P A R T i j E t ^ H A M D E L 

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

PZH Fa . V a n VLIET Geopend do/vr. 14.00-17.00 
Ugchelseweg 50 zat. 10.00-16.00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

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

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

O o k hebben wij veel betere losse zegels Nederland, Overzee en 
Wereld, geprijsd tegen 7 tot 10 cent per franc. 

Elke 3 maanden geven wij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen. 

Tevens zijn wi j geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling. 

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

Smits Ptiilately 
Socratesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 
Tel/fax: 055-3665543 
Internet' http //www.woridoniine niz-^nntphil 

Openingstijden: 
donderdag en vrijdag van 
11.00 uur tot 16.30 uur 
en volgens afspraak 
t-maiï smitphi!C'''worldonlme ni 

Postzegel & Muntenhandel ARIADNE 

Eigenaars 

Leo en Martin Gerritzen 
Filatelisten 

Rosmarijnsteeg 2 
I0I2 RP Amsterdam-C 

Tel. 020 - 624 59 66 
020 - 625 04 92 

IN STOCK: 
Nederland en O.G. + F.D.C.'s - Frankrijk - Liechtenstein — 
Zwitserland - Luxemburg - Spanje - Verenigd Europa - Duitsland -
Verenigde Naties - Engelse Koloniën — Vele topnrs! 
Brieven - Poststukken — W.O. Il - Grote sortering! - Oostenrijk 

Een bezoek aan onze stand loont de moeite. 
Vele speciale aanbiedingen + landen. 

Stand 55A.B. 
N.V.P.H.-show D e n Haag 

jmiANKAÜF 
von hochwertigen Einzelstücken, Länder- und 

Spezialsammlungen und ganzen Nachlaßobjekten 
Sprechen Sie uns bitte an ! 

Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 

ULRIl 
B R I E F 

FELZMANN 
AUKTIONEN 

D - 4 0 2 1 0 Düsseldorf • Bismarckstraße 9 8 
Tel.: 0 0 4 9 - 2 1 1 - 1 7 2 92-0 • Fax 172 9 2 11 

ht tp: / /www. fe l zmann.de 

http://www.nvph.nl
http://www.woridoniine
http://www.felzmann.de


' VERZAMELEND NEDERLAND ' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

10-11 oktober 1998 
,#öi,*5 VAN 9.30-17.00 UUR 

'•"̂  ^ tÄTets GROTE VEEIVIARKTHAL 
^SiS^S^^^ UTRECHT 
v * " gelegen aan de Sartreweg. nabij rotonde ,De Berenkuil" en A27 

's is 2,5 km. tafel aanwezig! ENTREE: ƒ 5,-; PAS 65+ ƒ 4,-
Inlichtlngen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

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

I S R A E L 
portfris full tab . 

S T U N T V E R K O O P 
N e d e r l a n d e n O v e r z e e 
b i j n a a l l e s v a n a f 
3 3 i / ä % c a t a l o g u s w a a r d e 

Jaargangen connpleet met blokken zonder luchtpost 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

ƒ 40,— 
ƒ 11.00 
ƒ 1 3 , -
ƒ 2,50 
ƒ110, 

4,50 
7,50 

ƒ 60,— 
f 20,— 
ƒ 22,50 
ƒ 35,— 
ƒ 30,— 
ƒ 2 5 , -
ƒ 22,— 

1967 -
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -

8,50 
7,50 

16,— 
23,— 
34,— 
26,— 
25,— 

7,50 
9,— 

12,— 
16,— 
2 1 , — 
12,50 
19,— 

LP 1953/56 
LP 1960/61 
LP 1963 
LP 1968 

- ƒ 
- ƒ 
- ƒ 
- ƒ 

190,— 
45,— 
12,— 

4,-

Prijzen vrijblijvend. 
Oudere en losse senes 
prijs op aanvrage. On
bekende adressen bij 
vooruitbetaling ook 
F.D.C, prijs op aanvrage. 
1950/94 ƒ1400,- zonder 
LR 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

21,50 
35,— 
54,— 
42,50 
62,50 
70,— 
62,50 
57,50 
90,— 
70,— 
67,50 
75,— 
65,— 
70,— 

INSTEEKBOEKEN 23x30.5, dubbele schutbladen, linnenversterkt, 64 pag., dubbel-
scharnierend. Boven ƒ 200,— portovrij. 
wit, 16 pag. 
wit, 32 pag. 
wit, 64 pag. 

ƒ 
ƒ 1 2 , -
ƒ 24,50 

zwart, 16 pag. 
zwart, 32 pag. 
zwart, 64 pag. 

9,50 
15,50 
35,— 

met fabrieksgarantie 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.P.H. 
-olkingestr. 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , Tel. 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , Giro 8 3 7 1 0 3 . 
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mm, mogelijk aangevuld tot het nieuwste materiaal dat beschikbaar is. Hoe nieuw, dat 
■ f t verschilt per land. Informeert u 

^ P land loo gl^m 

AFRIKA (algemeen) fl. 17.50 
^ ^ ^ 0 ARAB.GEBIEOEN fl 
' ^ ^ ^ AUSTRALIË fl 
^ ^ ^ AZIË fl 

^ ^ ^ ~ BAHRAIN fl 
_ ^ ^ BANGLADESH ƒ1 

« ^ ^ ^ BARBADOS ƒ! 
^ ^ ^ f c BELGIË fl 

^ ^ BERMUDA ƒ1 
^ ^ ^ a BHUTAN ƒ! 

^ ^ ^ BOTSWANA ƒ! 
^ ^ h CANADA ƒ! 
. ^ ^ ^ CARAIB.GEBIEDEN fl 
^ ^ ^ f c DDR fl 
^ ^ ^ OENEMARKEN fi 
^ ^ ^ f c DUITSLAND fl 
^ ^ ^ ^ ENGELAND fl 
^ ^ "GREETINGS" fl 
^ ■ ■ ^ ENGELSE GEBIEDEN fl 
[ 1 FAROER fl 
y ^ m Fill fl 

1 FINLAND fl 
1 FRANKRIIK fl 

^ ^ ^ B FRANSE GEBIEDEN fl 
GRIEKENLAND fl 

■ ■ ■ ■ GROENLAND fl 
. HONGARIJE fl 

^^_^m IERLAND fl 
^ ^ ^ ^ INDIA fl 
^ ^ ^ INDONESIË fl 
^ ^ ^ ™ IRAN fl 

lAPAN fl 
lEMEN fl 

. , KANAALEILANDEN fl 
1 1 LUXEMBURG fl 

{ { ^ ■ H MALAWI fl 
^ MALEISIË fl 

^ ^ ^ B MALTA fl 
^ Ê ^ MAURITIUS fl 
^ ^ ^ S MONGOLIË fl 

■ NAMIBIË fi 
■ ■ ■ NEDERLAND fl 

J NEDERLAND TOESLAG fi 
^ ^ ^ NIEUWZEELAND fl 
' 1 NEPAL fl 

1 NOORWEGEN fl 
■ ■ ■ OOSTENRIIK fl 

OOSTEUROPA fl 
PAPUA NW.GUINEA fl 
POLEN fl 
ROEMENIE fl 

SBm RUSLAND fl 
H f ^ SINGAPORE fl 
■ K . C r v ^ b SKANDINAVIE "A" fl 
M ^ ^ a K SKANDINAVIE "B" fl 
■ ■ ^ ■ ■ k SPANJE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H TSIECHOSLOWAKIJE fl 
^ ^ ^ ^ ^ H TURKIJE 
^ ^ ^ ^ ^ H USA 
^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ B WERELD 
^ ^ ^ ^ Ê ^ WERELD fl 
^ ^ ^ ■ H WESTEUROPA "A" fl 
^ ^ ■ ■ ■ L WESTEUROPA "6" fl 
■ ^ ■ H B ^ IISLAND fl 
■ ^ ■ S ^ S ^ K ^ ZUIDAFRIKA fl 
^ ■ H H H F ^ Z U I D  W E S T  A F R I K A fl 

H B a ^ K ^ i K ^ ZWITSERLAND fl 
J l ^ n W f e ' Idem TOESLAG fl 

30,00 
15,00 
20,00 
40,00 
40.00 
30,00 
17,50 
27,50 
27,50 
20,00 
22,50 
30,00 
25,00 
11,00 
15.00 
10,00 
20,00 
20,00 

135.00 
35,00 
16,00 
45.00 
47.50 
27.50 

150,00 
17,50 
20,00 
27.50 
20,00 
30,00 
22,50 
35,00 
22.50 
27,50 
30,00 
17.50 
20,00 
35,00 
20,00 
30,00 
10.00 
35.00 
22.50 
30,00 
20,00 
30,00 
20,00 
75.00 
16,00 
20,00 
20,00 
20,00 
17,50 
40,00 
20,00 
14,00 
35.00 
17.50 
50,00 
15.00 
40,00 
15,00 
40,00 
70,00 
16,00 
35.00 
16,00 
20,00 
40,00 

^ FRANKPOST 
ALPHENSEBAAN 35 <S»«»«g> 

■^ 5 1 2 6 PR G l I Z E 

vrilblllvend of kom eens bl| ons langs! 

250 giBm soo gram 

fl. 42,50 fl. 80.00 

fl fl 
fl ƒ! 
fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl 
fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl 

70.00 fl 135,00 
35,00 fl. 65.00 
47.50 fl 
92.50 f 
92.50 f 
70.00 f 
42.50 fl 
67.50 fl 
67,50 fl 
47.40 fl 
50,00 ƒ 
70,00 f 
60,00 f 
25.00 f 
35.00 f 
22,50 fl 
42.50 f 
42,50 fl 

325,00 fl 
80,00 f 
37,50 fl 

105,00 fl 
115,00 f\ 
65,00 fl 

360,00 fl 
40,00 fl 
42,50 f 
65,00 fl 
45,00 fl 
70,00 fl 

90.00 
180.00 
180.00 
135,00 
8o,oD 

130,00 
130,00 
90,00 
95.00 

135.00 
115.00 
47.50 
65.00 
40.00 
80.00 
80.00 

625,00 
155.00 
70,00 

200,00 
220,00 
125,00 
700,00 

75.00 
80,00 

125,00 
85,00 

135,00 
50,00 fl 95,00 
85,00 fl 165.00 
50.00 fl. 95.00 
62.50 fl 120.00 
72.50 fl 145.00 
42,50 fl. 80,00 
47,50 fl 
80,00 fl 

fl 47,50 fl 
fl 72,50 fl 
fl. 22.50 fl 

fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl 

8ü,oo fl 
55.00 fl 
72,50 fl 
47.50 fl 
72.50 fl 
47.50 fl 

175.00 fl 
37,50 fl 
47.50 fl 
47.50 fl 
47.50 fl 
42.50 fl 
95,00 fl 
47.50 fl 
32,50 fl 
85,00 fl 
42,50 fl 
110,00 fl 
35.00 fl 
95.00 fl 
35,00 fl 
95,00 fl 

165,00 fl 
35.00 fl 
85,00 fl 
35,00 fl 
47.50 fl 
85.00 fl 

90,00 
155,00 
90,00 

140,00 
40,00 

150,00 
100,00 
140,00 
90,00 

140,00 
90,00 

340,00 
70.00 
90.00 
90.00 
90.00 
80.00 

180,00 
90,00 
60,00 

165,00 
80,00 

200,00 
65,00 

180,00 
65,00 

180,00 
325,00 
65,00 

165,00 
65,00 
90,00 

165,00 
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lid van de wereldreisorganisatie; 
berg Chilbo. 
Strook met driemaal 50 ch. Berg 
Chilbo. 
2-10-'97.BergKumgang. 
50 ch. Tweemaal. Resp. Kumgang-
poort (stenen poort tussen twee 
rotsen), drie-verdiepingen hoog 
gebouw Podok uit 1675. 
12 -10- '97 . Vijftig jaar revolu
tionaire school in Mongyongdoe. 
40 ch.; blok met viermaal 40 ch. 
student, school, berg Poektu. 
15-10- '97.Aan Kim II Song ge
schonken fauna. 
20,30,50,80 ch. Resp. Ponthero 
leo, Ponthero onco, Ammotragus 
lervio. Ara mocoo. 
10-11 - '97 . Sport. 
50 ch. Driemaal. Resp. bowlen, 
schermen, golf. 
15-1 l - '97.Fauno; slakken. 
Vel met tweemaal drie zegels met 
centraal een anatomische teke
ning van een slok. 
19-11 - '97 . Internationale post
zegelexpositie 'Shanghai 97'. 
Blok met 30 en 50 ch. met doorlo
pend beeld op blok. Panorama 
Shanghai en logo. 
15-12- '97 . Nieuwjaar. 
10,50 ch. (tweemaal); blok van 
80 ch. Resp. zon en 'Juche 87' 
(1998), kot als kapitein, kot als 
astronaut; kot als machinist met 
op blokrond musicerende dieren. 
24-12-'97.Tachtiaste geboorte
dag kameraad en lid Koreoons re-
vofutionair volksleger Kim Jong 
Suk(l917-1949),heldinvande 
anti-Japon oorlog. 
10 ch.; blok van 1 won. Resp. ge
boortehuis en bloemenslinger van 
azalea's; portret in militair uni
form. 

7-2 - '98 . Olympische winterspe
len Nagano 1998. 
Postzegelboekje met viermaal 20 
en viermaal 40 ch. Resp. skiën 
(afdaling), hordrijden (schaatsen). 
16-2-'98.Zesenvijftigste ver
jaardag Kim II Song. 
10 ch.; blok van 3 won. Datum 16 
februari; geboortehuis op berg 
Poektu in de winter. 
6-3 - '98 . Fauna; schilderijen met 
fauna in de bossen van berg Poek
tu. 
50 ch. Tweemaal; velletje met 

tweemaal 50 ch. Resp. beer, dos; 
Koreaanse tijger, witte kraanvo
gel. 
16-3 - '98 . Vijfenzeventigste ver-
joordog 'tocht van 250 mijlen om 
te leren' van Kim II Song. 
10 ch; velletje met viermaal 10 ch. 
Militairen met vlag en oude huis in 
Mangyondae. 
9 -4 - ' 98 . Vijfde verjaardag ver
kiezing van oe grote leider Kim 
Jong II als voorzitter van de com
missie nationale verdediging. 
10 ch. Soldaten, ballonnen met 
leuzen. 
15-4 - '98 . Viering dog van de 
zon/drieëntachtigste geboortedag 
Kim II Song. 
10 ch.; blok met ochtmoal 80 ch. 
Resp. vlaggen, bloemen, geboor
tehuis in medaillon; portretten 
door de jaren heen. 
21 - 4 - ' 9 8 . Vijftig jaar conferen
tie Noord-Zuid. 
10 ch. Symbolische voorstelling. 
5-5 - '98 . Wereldkampioenschap 
voetbal Frankrijk 1998. 
30,50 ch; blok van 80 ch.; velletje 
met viermaal 30 en viermaal 50 
ch. Spelmomenten met logo; blok-
rond met wereldbeker. 
20 -5 - ' 98 . Internationale vriend
schapstentoonstelling II, berg 
Myonyang. 
1 won. Driemaal; blok van 1 won. 
Resp. ruimtestation van de voor
malige USSR (september 1968), 
bloemenvoas van president Mo
hammed (geschenlc van Moeba
rak van Egypte, mei 1990), 
kraanvogel van keramiek (ge
schenk van evangelist Billy Gra
ham, april 1992); delegatie Chine
se partij en regering onder leiding 
van Deng Xiao Ping overhandigt 
geschenk aan de grote leider Kim 
il Song (september 1978). 
20 -5 - ' 98 . Museum van schone 
kunsten van Korea; schilderijen. 
60 ch., 1.40 won; blok van 3 won. 
Resp. 'A countryside in May' (Jong 
Jong Yo), 'Dance' (Kim Yong Jun); 
'Heort-to-hearttalkwitho 
peasant' (Yu Yong Gwon). 
20 -5 - ' 98 . Groenten. 
10,40,50,60,70,80,90ch., l 
won. Resp. kool, radijs, groene ui, 
komkommer, pompoen, wortel, 
knoflook, peper. 

15-6 - '98 . Koreaanse tekenfilm 
'Eekhoorns en egels', I. 
20,30,60 ch., 1.20,2.-, 2.50 
won. 
15-6 - '98 . Centraal hisotrisch 
museum (door Kim II Song opge
richt in 1945). 
10ch., 2.50 won; blok van 4.-
won. Resp. scherp gepunt gereed
schap (stenen tijdperk), schedel 
van oop (stenen tijdperk); bezoek 
van Kim II Song aan museum 
(1978). 
15-6 - '98 . Dr. Ri Sung Gi (1905-
1996), uitvinder van vinolon (che
mische vezel ter vervanging van 
katoen). 
40 ch.; blok van 80 ch. Resp. por
tret en diagram moleculaire struc
tuur vinolon; uitvinder tijdens re-
seorchwerkzaomheden, formule 
vinolon, blokrond met landkaart, 
satelliet en chemische formules. 
10-8 - '98 . Koreoons borduur-
wfirk 
10,40ch., 1.20,1.50 won; blok 
van 4.- won. Resp. 'witte reiaers in 
bos', 'karpers', 'stokroos' (Al
thaea), 'honekom' (plant, weten
schappelijke noom Celosio); 'den 
en kraanvogels'. 

MACAU 
Afbeelding melding 7/8/555. 
28 -7 - ' 98 . Chinese operamas
kers. 
1.50,2.-,3.-,5.-P.ResD.'seak 
chong', 'wat chi kong', 'xam chin 
poo', 'lei kwai'. 

MALEISIË 
1-12- '97. Aanvulling week van 
de postzegel; beschermde fauno 
(melding 2/150). 
Blok met 20,30,50 s., 2 M. 
(tweemaal). Resp. Tomistomo 
schlegelii, Torsius banconus, 
Cervus unicolor, Rollulus roulroul, 
Scleropoges formosus. 

MAROKKO 
24 -3 - ' 97 . Flora. 
2.-, 5.50 Dh. Resp. Lupinus luteus, 
Silybum morionum. 
9-4 - '97 . Vijftigste verjaardag 
besprekingen over Tanger. 
2.- Dh. Tweemaal. Resp. sultan 
Mohammed V, koning Hassan II. 
23 -4 - ' 97 . Internationale dog 

van boek en schrijver. 
5.50 Dh. Opengeslagen boek, 
penneschocht. 
21-7-'97.Kopersmeedkunst. 
5.50 Dh. Deurklopper. 

MARSHALLEILANDEN 
Afbeelding melding 7/8/555. 

MEXICO 
18-8 - '97 . Honderdvijftig joor 
Juórez-ziekenhuis, Mexico-Clty. 
$ 2.30. Ingang ziekenhuis. 
19-8 - '97 . Oorlog met de Ver
enigde Staten van Amerika 150 
joor geleden, I; slog bij Podierna. 
S 2.30. Strijdtoneel op 19 augus
tus 1847. 
20 -8 - ' 97 . Idem, II; slag bij Chu-
rubusco. 
$ 2.30. Verdediging klooster van 
Churubusco. 
3-9 - '97 . Honderdste sterfdag 
van dichter Guillermo Prieto. 
S 2.30. Portret. 
8-9 - '97 . Oorlog met de VS 150 
jaar geleden. Ill; slag bij Molino 
del Rey. 
S 2.30. Strijdtoneel. 
12-9 - '97 . Oprichting Ierse 
vreemdelingenlegioen 'St. Pa
trick's Battalion' 150 joor geleden. 
$ 3.40. Monument voor de geval
len soldaten St. Patricksbatoljon in 
de Mexicaans-Amerikaanse oorlog 
(1847-1847), San Angel. 
13-9 - '97 . Oorlog met de VS 150 
joor geleden, IV; verdediging van 
net kasteel van van Chopuhepec. 
S 2.30. Portretten helden van 
Chopultepec (Juan de lo Borrera, 
Francisco Mórquez, Vicente Suó-
rez, Juan Escutia, Agustin Melgor, 
Fernando Montes de Oca), strijdto
neel. 
6 -10- '97 . Moond van sexuele 
voorlichting en preventieve ge
zondheidszorg. 
$ 2.30. Symbolische voorstelling, 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
24 -6 - ' 98 . Verdienstelijke Antil-
lianen. 
40,75,85,110 c. Portretten. 
Resp. Christina Elisabeth Flonders-
Roosberg (1908-1996, op sociaal 
gebied), Abrohom Jesurun Dz. 
(1839-1918,'Nonzi'-verholen, 

boek 'Het Papiaments'), kapitein 
Gerrit Simeon Newton (1884-
1949, op sociaal gebied), Eduarde 
'Bèto'Adriano (1925-1997, 
sport). 
29-7 - '98 . Brievenbussen 1998. 
15,40,75,85 c. Resp. van Ier
land, Nepal, Uruguay, Curocao. 

NEVIS 
Afbeelding melding 7/8/556. 

NIEUW-CALEDONIË 
17-11 - ' 9 7 . Kerstmis en nieuw
jaar. 
95,100 F. Resp. kerstman vliegt 
op door dolfijnen getrokken 
skateboard, dolfijn met lint 'de 
beste wensen' en eiland. 
2 0 - 1 1 - ' 9 7 . Fronkeerzegel vog( 
type 'Cogou' (Rhynochetos jubo-
tus). 
30 F. 
17-3- '98. Houtsnijwerk. 
105,110 F. Resp. masker, hout
snijwerk oon deurkozijn. 
16-6- '98. Cultureel centrum 
Tjiboou. 
Postzegelboekje met vier velletje; 
van zes zegels ter woorde van 
1650 F. 
22-7 - '98 . Afschaffing slavernij 
150 joor geleden. 
130 F. Drie mensen van donker 
ras met verbroken ketting, 'vrije' 
vogels in de lucht, jaartallen 
1848-1998. 

NORFOLKEILAND 
29-6- '98 . Fronkeerzegels; vis
sen van het rif, II. 
20,45,70,85c.,$1.-,3.-. 
23-7 - '98 . Zestiende 'Common-
weolth'spelen, Kuala Lumpur 
1998. 
75,95 c., $1.05; blok van 85 c. 

PAKISTAN 
22-10- '97 . Geneeskrachtige 
planten, V. 
2 R. Allium sativum (knoflook). 
29-10- '97 . Fauna, XXI. 
2 R. Lophophorus impejonus 
(fazant). 
15-11 - ' 9 7 . Tiende verjaardag 
ondertekening Montreol-protoco 
(ozonlaag). 
3 R. Wereldbol en scheur in ozon 
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!6-11-'97. Opening autobaan 
ahore-Jsiamabad. 
O R.; blok. Kaart met ligging. 

12-'97. Internationale dog en 
ecade van de gehandicapten van 
zië en de Pacific (1993-2002). 
R. Gehandicapten (met krukken, 
inde), embleem (getal '10'; nul 
jngeert als wiel van rolstoel). 
0-12- '97. Honderdvijftig jaar 
ymnasium van Karachi. 
R. Schoolgebouw en -wapen. 

ANAMA 
8-11- '97. Kerstmis 1997. 
35 B. Moria en Jozef vinden on-
erdak in Bethlehem. 
1-11 - ' 9 7 . Honderd jaar brand
eer van Colon. 
20 B. Brandweerwagens. 
1-11 - ' 9 7 . Inheemse kikkers, 
ok met viermaal 0.25 B. Resp. 
eutherodactylus bioorcatus, Hyla 
ilymba, Hyla rufitelo, Nelsone-
iryne oterrimo. 
5-11- '97. Upaep* 1996; kie
rdrachten. 
20 B. Vrouwen in nationale 
acht dansen de 'Pollera'. 
7-11 - ' 97 . Vijfentachtig jaar in-
jstrie-, landbouw- en handelska-
er van Colon. 

B. Logo. 
7-11 - '97. Honderdste sterfdag 
)liticus Justo Arosemena (1996). 
40 B. Portret. 
12-'97. Panamese luchtvaart-

ootschappij COPA; vliegtuigen, 
ok met zesmool 0.35 B. Resp. 
juglos DC-3, Martin-404, Haw-
rSiddeleyAvroHS-748, Lock
ed Electro L-168, Boeing B727-
10, Boeing 737-200. 

:RU 
10-'97. Vogels van het no-

naoi park Manu. 
. met zesmaal 3.30 S. Resp. ijs-
gel, specht, kruisbek, arend, Jo-
u mycterio, uil. 
11- '97. Dertigste verjaardag 
n het verdrag van Tlotefolco 
oomwopens). 

S. Koart verdragsgebied. 
11 - ' 97 . Achtste wetenschop-

lijke Zuidpoolexpeditie. 
S. Landkaart, kril (plankton-

ieftjes). 
11 - '97 . Kerstmis 1997. 

2.70 S. Jozef, Maria en Kind in in
heemse uitvoering. 
18-12- '97. Vijfentwintig jaar 
Conhu (Convenio Hipolito Unonue, 
samenwerkina van Andeslonden 
op gezondheidsgebied). 
] . - S. Portret arts Hipolito Unanue, 
landkaart, beeldmerk. 
18-12- '97. Honderd jaar invoe-
rina gouden standaord. 
BloK van 10.- S. Voor- en keerzij
de gouden iibramunt uit 1897. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 6/470/471. 
18-5- '98. Bloemenkransen 
(leis) en schelpenkettingen. 
55,65,70,80 F. Resp. schelpen
ketting, andere afbeelding schel
penketting, bloementooi op hoofd, 
oloementooi op hoofd en bloe
menkrans. 

SOMALIË 
15-2- '98. Vissen 
Zes woorden. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
13-7- '98. Het huis en zijn'tam
bour' (tochtportool). 
3.- F. Viermoal. 

SURINAME 
4-6- '98. Tempels (wereld). 
S/. 50,75,275,325,400,450. 
Resp. tempel 'van de tanden' (Sri 
Lanka), 'gouden pagode' (Myan
mar), Swoyombhunath (Nepal), 
Borobodur (Indonesië), Wat Phro 
Kaew (Thailand), Peking-tempel 
(China), 

SWAZILAND 
l-6-'98.Amfibieën. 
55,75 c., 1,2 E. Resp.'olive toad' 
(sigogodvolo, pad), 'Afrikon bull
frog' (lidzi), 'water lily frog' (um-
dlonja), 'bushveld rain frog' (sino-
na). 

TADZJIKISTAN 
7-9- '96l Dichter K.Khujandi 
(1321-1391/1400). 
500 TR. Tweemaal. Portret met 
noom dichter in resp. Tadzjieks en 
Engels. 
25-12- '96! Vijf jaar Centraal-
Aziatische postunie. 
100 TR. Beeldmerk. 

16-7- '97. Bergtoppen Pomirge-
bergte hoger dan 7000 meter. 
100 TR. Driemaal; blok van 500 
TR. Resp. Korzhenevskoj (7105 
m.), Lenin (7134 m.), Kommunis
mus (7495 m.); bergklimmers. 

TONGA 
30-5-'97. 'Pacific 97'-interna-
tionale postzegeltentoonstelling. 
Son Francisco. 
Blok con 2 Pa. Zeael met Hirundo 
tahitico (vogel), blok met 'Golden 
Gote'-brug in San Francisco. 
4-6- '97. Vijftig jaar scholen voor 
voortgezet onderwijs. 
20,60,80s., 3.50 Pa. Resp. leer
lingen (meisjes) en schoolgebouw, 
sportploeg, schoolkapel, sportwed-

TURKMENISTAN 
2-6- '97 . Olympische zomerspe
len Atlanta 1996. 
100,300 (driemaal), 500 m.; 
blok van 1000 m. Resp. judo, wor
stelen Grieks-Romeins, boksen, 
hinkstopsprong, schieten; Olym
pisch vuur. 

TUVALU 
12-2-'97.'HongKong97'-inter-
notionole postzegeltentoonstel
ling; Chinees nieuwjoor, jaar van 
de os/buffel. 
Blok van $ 2.-. Os met drijver. 
15-3- '97/20-6- '97.Fran 
keerzegels; vissen. 
25,30,40,45,50,55,60,70,90 
c, $1 . - , 2.-, 3.-. Resp.Volomugli 
seheli, Scomberoides lysan, Lutja-
nus gibbus, Lethrinus elongotus, 
Noso unicornis, Rooseveltio bri-
ghomi, Lutjonus bohor, Aphoreus 
rutilons, Bothus pantherinus, Etelis 
carbunculus, Etelis coruscons, Co-
ranx lugubris. 
29-5- '97 . 'Pacific 97'-interna-
tionole postzegeltentoonstelling, 
San Francisco; eenden. 
40,50,60 c., $1.50. Resp. witte 
Pekingeend, Carina moscnota, 
Anas superciliosa rogersi, Aix gole-
riculota. 
20-6- '97 , Katten. 
40,50,60 c., $1.50. Resp. Korat, 
gemberkleurige langharige, 
Cameo, Maine-Coon. 

VANUATU 
3-6- '98. Maskers. 
Strook met 30,65m 75,85,95 vt. 
Resp. Nolowon (Zuidwest-Moloku-
la), Rom (Noord-Ambrym, Tamote 
(Gaua-eilond), Banglulu (Uripiv-
eiland, Molokulo), Chubwan (Yao-
eiland, Molaluko). 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
28-5-'98.'Celebrate the 
Century'. 
Vel met vijftienmaal 32 c. 'The 
Roaring Twenties' (o.a. de charles
ton, droogleggino, vrouwenkies
recht, nonstop vluct over de At
lantische Oceaan, 'Wall Street 
Crash', grammofoon). 
29-5- '98 . Honderdvijftig jaar 
staat Wisconsin. 
32 c. 
18-6- '98. Trans-Mississippi. 
Vel met negen dezelfde zegels, vel 
met negen verschillende zegels 
(geen verdere gegevens). 
26-6- '98 . Volksmuzikanten. 
32 c. Viermaal. Resp. zanger 
'Leodbelly', gitarist Woody 
Guthrie, mondharmonicaspeler 
Sonny Terry, gitarist Josh White. 
26-6- '98 . Blokkade Berlijn 
1948-1949 (voedsel-en brand
stofvoorziening via 'Berlin Airlift'). 
32 c. Ouders met twee kinderen 
kijken naar vliegtuig. (C-54). 
11 -7 - ' 98 . Spaanse kolonisatie 
van het Zuidwesten 400 jaar gele
den. 
32 c. Gebouw. 
15-7- '98. Gospelzangeressen. 
32 c. Viermaal. Resp. Maholia 
Jackson, Roberta Martin, Claro 
Word, Sister Rosetto. 
16-7- '98. Filantropen Lila en 
Dewitt Wallace. 
32 c. Dubbelportret. 
22-7- '98 . Stephen Vincent 
Benét. 
32 c. Portret. 
29-7- '98 . Tropische vogels. 
32 c. Viermaal. Resp. 'Antilleon 
Euphonio', 'green-tnrooted Carib', 
'crested honeycreeper', 'cardinal 
honeyeater' (Myzomela cordino-
lis). 
3-8- '98. Serie 'Hollywoodlegen
den'. 
32 c. Alfred Hitchcock. 

WALLIS EN FUTUNA 
21-7- '98 . Insecten. 
36,40 F. Resp. libel'de Wallis', 
kleine cicade 'de Wallis'. 

ZUID-AFRIKA 
18-5-'98.Frankeerzegels,VI; 
Zuid-Afrikoanse antilope. 
Strook met vijf zegels 'standard 
postage'. Resp. Connochoetes tou-
rinus ('blue wildebeest'), Taurotro-
gus oryx (eland), Trogelaphus 
strepsiceros (koedoe), Aepyceros 
melampus (impala), Kobus ellip-
siprymnus (waterbok). 
24-6- '98 . Fronkeerzegels toe
gevoegde woorden; fauna. 
30 c, 3.- R. Resp. Crocuto crocuta 
(gevlekte hyeno), Giroffo comelo-

29-6- '98 . Vroeg Zuid-Afrikoan
se geschiedenis; archeologie. 
Vel met tien zegels 'standard pos
tage'. Resp. hondbijl vroege steen-
tijdperk, 'musuku' (ceremonieel 
koperen voorwerp), 'San Rock Art' 
(rotsgravures), pot vroege ijzer-
tijdperk, 'khoekhoe' pot, 'Floris-
bod' schedel, 'San Rock Art' (teke
ning van joger met dier), 'Mopun-
gubwe' goud (school en rhinoce
ros), 'Lydenburg' kop, 'Toung' 
kinderschedel, op volrond grote 
afbeelding 'Lydenburg' kop; post
zegelboekje. 

Verklaring TP: 
De aanduiding TP wil zeggen dat 
de bewuste emissie ook in de ru
briek Thematisch panorama wordt 
beschreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of Southeast 

Asian Nations 
FIFA Federation Internatio

nale de Football Asso
ciations 

lATA International Air Traffic 
Association, Internation
al Air Transport Associa
tion 

Upaep Union Postal de los 
Americas y Espoho y 
Portugal 

WHO WorlcTHealth Organiza
tion 
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Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies bv 
6. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 158^ veiling 
wordt gehouden op 

1,2 en 3 oktober 1998. 

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

Nederland en O.R., 
een prachtcollectie luchtpostbrieven Nederland - Ned. Indië, 

apart verkavelde betere zegels, bloc's en poststukken 
diverse europese landen en overzee 

- o.a. Duitsland blok 2 gestempeld, Berlijn blok 1 gestempeld, 
Frankrijk ballons montés met zeldzame stukken -

waardevolle landencollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 
engrosposten en prentbriefkaarten. 

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

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

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



Wostwaardestukken: if 
waarom niet? 

In de brede waaier van filatelistische producten 
bieden we, met of zonder abonnement, 
de postwaardestukken aan. 

be nfeuu/e thema's i^an de postzegels. 
Toerisme (6/7) 

y'\ Postwaardestukken zijn voornamelijk briefkaarten met of zonder illustratie 
j | van een bepaald thema, luchtpostbladen en kaarten voor adresverandering. 

Hedendaagse 
\ Belgische Fitm (28/7) 

Wordt tferifotqd. Stuur nu onze antwoordkaart op! 

Belgische Post 
Directie Filatelie 

Mimtcentrum 
B-1000 Brussel 

België 
Tel.: +32 2 226 27 20 

INKOOP VAN FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS, 
VERZAMELINGEN, POSTSTUKKEN EN 

VOORRAADBOEKEN. 
Ik betaal voor Bund 90 cent en zonder gom 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. 
Wi j vullen ook moncoiijsten aan van Bund, Berlin en Duitse 
Rijk, DDR, Span|e, Spaans Andorra, Oostenrijk, 
Zwitserland, Liechtenstein. 

Jviaria Hiresa Wiegel, Erienweg i4, 
^ 56305 Puderbach 

Tel. 0049 2684 8008, Fax 0049 2684 8006 
In- + Verkoop op 26 + 22-9 in Bouw Centrum Antwerpen 

Bestelling faxen of schrijven 

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 

"C 
Q. 
4) 
O) 
(0 

0) 
c I 
0 
0) 

Q 

- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen 

doorlopend aanbiedingen 
in onze gratis 

VERZAMELINGEN- EN 
RESTANTENLIJST 

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

landen: 

o 
f * 
(D 

s 
(D 
2_ 
3 
(Q 

TT 

Q) 

^ Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Duitsland, 5" 
I Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, 5 

" Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, ^ 
Liectitenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, ^ 
rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, N 
Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 3 

<l> 

motieven: 
Q auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 

paddestoelen, dieren, tionden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels, Kerstmis, Pasen, religie, sctiilderijen, 
klederdractiten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
sctiepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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de venrayse 
postzegelhandel 

(Q 

l 
(D 
0) 
O 

i 
5" 
(O 

I 

Q) 

Jullanasjngel 1 - 5802 AS Venray 
tel./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen 

tel. 0478 - 586391 winkel ^ 
^^l - ^\^\[\eßl/\.^ - Suuevios e)OJ6 - uezhjd e 6 ^ 
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THEMATISCH 
DE EURO KOMT! 

r \ H Ol ii acut z e s r B i L B A X i ; 

wamwÈ 
% r (4 T A H 

De Europese Centrale 
Bank die de nieuwe een
heidsmunt Euro bewaakt, 
zetelt in Frankfort aan de 
Main. Deutsche Post gaf 
op 1 juni een zegel uit ter 
gelegenheid van de vesti
ging van deze prestigieu
ze Europese instelling. 
Op de zegel zijn naam, 
afkorting EZB en vesti
gingsplaats vermeld. De 
ontwerper bewees thema
tische verzamelaars een 
grote dienst door de let
ters EZB op te vullen met 
afbeeldingen van Euro
bankbiljetten. Het is al
leen jammer dat deze 
nogal vaag zijn afge
beeld. Dat zal in de toe
komst nog wel eens wor
den goedgemaakt. We 
mogen verwachten dat 
deze revolutionaire ver
andering in het geldsys
teem van zoveel Europese 
landen ook ruime filatelis
tische gevolgen zal heb
ben, nog afgezien van de 
aanduiding van de zegel
waarden in Euro's. 

^««««««■■■■•s 

De invoering van de 
Euro inspireerde Deut
sche Post wellicht om op 
19 juni een postzegel uit 
te geven ter herdenking 
van het 50jarig bestaan 
van de Duitse munteen
heid, de Deutsche Mark. 
Verwacht mag worden 
dat het thema 'geld' de 
komende jaren een 
bloeiperiode zal beleven. 

AANBOD NOODT TOT 
KIEZEN 
Door het groeiende aan
bod kan de thematische 
verzamelaar steeds meer 
kiezen. Soms dwingt het 
grote aanbod hem zelfs 
daartoe. Zo zijn er bij
voorbeeld twee actuele 

SAMENSTELLING D. VEENSTRA, 
DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

Duitse uitgiften in de sfeer 1 gebeurt in Duitsland va

van natuur en milieu. I ker!  dat behalve de ze

N A ) ) O N » . f A f i « S A C H S I S C H E S C H W E i Z 

• S*Cwf «CHf f « " l ( 7 

Met het VNJaar van de 
Oceanen als aanleiding 
gaf Duitsland op 7 mei in 
de reeks Für den Um
weltschutz een zegel van 
110+50 pf. uit met als 
thema Schützt die Kusten 
und Meere. De afbeel
ding nodigt nauwelijks 
uit om deze zegel te ge
bruiken voor het thema 
milieu. 
Het velletje met twee ze
gels dat op 16 juli werd 
uitgegeven heeft daaren
tegen meer allure. De 
emissie is bedoeld om de 
aandacht te vestigen op 
het Nationalpark Säch
sische Schweiz tussen 
Saksen en Bohemen, dat 
al weer acht jaar oud is. 
Een nadeel is  maar dat 

gel van 110 pf. ook die 
van 220 pf. moet wor
den gekocht. 

BEDREIGDf DIEREN IN 
AUSTRALIË 
Aan de uitgifte van se

ries, gewijd aan be
dreigde diersoorten kom 
helaas geen einde. Zo ni 
en dan leveren die series 
plaatjes van dieren op 
die niet of nauwelijks 
eerder op postzegels zi|r 
afgebeeld. Dat is ook he 
geval met de uit vier ze
gels bestaande serie 
Endangered Birds die 
Australië op 25 juni uit
gaf. Op alle zegels zijn 
verscheidene exempla
ren te zien. 
Op de eerste zegel van 
5 c. is de Neopnema 
chrysogaster afgebeeld, 
een zeldzame parkieten
soort. Er zijn nog onge
veer 150 volwassen 
exemplaren over, die in 
Zuidwest Tasmanië broe 
den. 

DUITSE THEMATISCHE MACHIHESTEMPELS: 
VOOR ELCK WAT WILS 
U bent ze de afgelopen maan
den ongetwijfeld weer tegen
gekomen op de prentbrief
kaarten die u van verre of na
bije vakantiebestemmingen 
werden toegezonden: buiten
landse machinestempels. De 
ontvangers kijken meestal 
vooral naar de mooie plaatjes, 
maar thematische verzame
laars hebben vrijwel uitsluitend 
oog voor de stempels. Veel 
WestEuropese landen doen 
het op dit punt beter dan Ne
derland, vooral Duitsland en 
Frankrijk springen eruit. De 
stempels hebben vaak een toe
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ristische bedoeling (promotie), 
maar ook die zijn vaak thema
tisch bruikbaar. De afdrukkwa
liteit laat nog wel eens te wen
sen over, maar de stempels 
worden dan ook massaal ge
bruikt. Werkelijk zeldzaam 
zijn ze daardoor niet, wat nog 
niet betekent dat ze ook ge
makkelijk te verkrijgen zi jn. 
Dus: eindeloos de 'schoenen
dozen' bij de handel doorzoe
ken. Maar dan is iedere vondst 
ook een echte aanwinst! Ik heb 
voor u een greep gedaan uit 
mijn Duitse schoenendoos'. 

Een typisch Duits stempel is dat 
uit de stad Celle, die zich pre
senteert als Stadt der Fachwerk
bauten (vakwerkhuizen). Er be
staat ook een versie zonder de 
naam van de stad. 

kreKInif 

tCO. STMl 

m 
De namen van talrijke Duitse 
plaatsen geven aan dat het bad
plaatsen zijn. Niet met een zand
strand, zoals bij ons aan de 
Noordzeekust, maar in het bin
nenland met heilzame bronnen. 
Uit de tientallen voorbeelden koos 
ik het stempel van Staatsbad Bad 
Nauheim in Hessen. Het water is 
 zo meldt het stempel  heilzaam 
voor Herz, Kreislaufen Rheuma. 

Veel plaatsen brengen op hun 
stempels toeristische attracties i 
beeld, Idar Oberstein afficheer 
zich als Edelstein und Schmuc 
Stadt  BörsenHandelsplatz al 
Ier Edelsteine der Welt. De tek 
gaat vergezeld van een afbeel 
ding van een diamant. 

H A N A U 

Net als bij ons zijn er in Duits
land plaatsen die vooral beker 
zijn dankzij bepaalde persona 
Neem Willem Beukelsz wiens 
naam vanwege de uitvinding 
van het haringkaken onverbre 
keiijk met Biervliet is verbonde 
Hanau is er trots op Geburts

stadt der Sprachforscher und 
Märchensammler Jakob und 
Wilhelm Grimm te zijn. 



Dp de andere zegel van 
) c. is een honingzuiger 

zien (/./c/ienostomt/s 
nelanops). Van deze 
rnstig bedreigde soort 

jven er nog ongeveer 
londerd exemplaren in 
iet v/ild ten Oosten van 
Aelbourne. 
Dp de eerste zegel van 
15 c. is de vinkensoort 
ryfhrura gouldiae afge
leeld. Deze schitterende 
ogels worden vooral 
iedreigd door de illega
3 vogelhandel. 
)p de andere zegel van 
5 c. staan drie exem
laren van de raofkaka
56 [Calyptorhynchus 
aksii). Deze komt voor 
1 de Australische pro
incies ZuidAustralië en 
ictoria Er leven nog 
laar tussen de vijfhon
erd en duizend exem
laren. 

EDREIGDE VISSEN IN 
TOUWEN 
touwen gaf op 11 juli 
I de reeks The Red Book 
f Lithuania twee zegels 
iet afbeeldingen van 
edreigde vissoorten uit. 
)p de 'blauwe' zegel 
jn twee Europese zal
len {Saimo salar) te 

. i S S S ^ ' ^ ' ^ * 
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zien. In Litouwen worden 
deze zalmen beschermd 
in reservaten 

De vis op de 'groene' ze
gel behoort tot het ge
slacht houtingen {Core
gonus); het is een grote 
morene {Coregonus la
varetus). Deze zeldzame 
vis is een overblijfsel uit 
de ijstijd. Hij houdt van 
helder, koud water met 
veel zuurstof. De grote 
morene plant zich in Li
touwen alleen voort in 
het Platelioimeer. 
Er werden ook twee 
maximumkaarten en een 
eerstedagenvelop met 
een koortje van de ge
bieden woor de vissen 
voorkomen uitgegeven. 
In 1999 komen in deze 
reeks de bijen aan de 
beurt. 

OPGEBLAZEN MOLEN 
HEEFT EEN NAAM 
In mei schreef ik over de 
Molenstraat in Bennekom 
waar werkelijk een mo
len heeft gestaan. De 
noom van die molen is 
nu ook bekend. In het 
blad voor de vereniging 
Oud Bennekom, Koster
steen, schreef de heer H. 

Gijsbertsen uit Bennekom 
over deze molen. Hij 
sprak in 1997 met de 
Duitser die rechtstreeks 
betrokken was bij de ont
ploffing in de molen op 
23 november 1944, de 
toenmalige wachtcom
mandant O Bär. Die 
had op het moment 
door loting! wacht
dienst en ontsnapte zo 
aan een wisse dood. De 
Duitser noemde ook de 
naam van de molen: 
'Onze Rika'. 

GROENLANDSE SCHILDER 
VAN HET LICHT 
Groenland begon 15 
augustus 199 /met een 
kunstreeks. Dit jaar ver
scheen de tweede serie, 
op 20 augustus. Tot nu 
toe ligt het accent op de 
moderne schilderkunst. 
Vorig joor werden twee 
werken van de schilder 
Aoge GitzJohansen 
(18971977) afgebeeld; 
ze ademen de sfeer van 
de doeken van Picasso. 

Dit jaar is gekozen voor 
twee schilderijen van 
Hans Lynge( 1906
1988), die in Groenland 
wel de schilder van het 
licht wordt genoemd. Al
leen de Engelse nomen 
van de werken zijn mij 
bekend. Op de zegel 
van 11 kr. is Brother gets 
breastfed te zien en op 
de zegel van 25 kr. Re
fuelling. 

PLEIDOOI VOOR 
SCHOONHEID 
De president van de re
publiek Estland riep het 
jaar 1997 uit tot het 
Jaar van de mooie wo
ningen', met als doel 
meer aandacht oon de 

KALAALLIT N^'N4M. 

schoonheid van de ste
den en het platteland te 
besteden. 
Op 16 juli ondersteunde 
de Estlandse postodmini
strotie dit initiatief met 
een zegel waarop een 
boerderij staat, door bo
men omgeven. In de 
lucht vliegt een zwaluw. 
De Verenigde Staten ga
ven in 1966/1969 een 
vergelijkbare serie uit, 
met als thema Beautifica
tion of AmericaCam
paign. In 1966 werd de 
eerste zegel uitgegeven: 
Plant for a more beautiful 
America, in 1969 ge
volgd door een serie van 
vier zegels voor Cities, 
fiighways, Parks en 
Streets. 

wwwwwwwrr rrrrm 

SCHEPEN UIT 
GROENLAND 
In de bekende Norden
reeks (aflevering IV) 
kwam Groenland op 20 
augustus met twee zegels 
die schepen laten zien 
die nog niet eerder op 
een postzegel werden af
gebeeld. 
Op de zegel van 
4.50 kr. stoot de Gertrud 
Rask, een houten stoom

berfolt brecht 

ugsburg is trots op Bertold 
■echt (18981956), dromo
rg, dichter, essayisten regis
lur. Zijn portret gaat in het 
jmpel vergezeld van de tekst 
ertold Brecht geboren in 
ugsburg'. Het stempel post uit
skend bij het velletje dot de 
DR in 1988 uitgaf; op de ze
;1 van 70 pf. staat het portret 
in Brecht. 

VI 'IIZBURG 
(« 75 Jahre , 
k728 6 97"'i 

/^L 
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Würzberg wordt geregeld 
n MozorfFesf gehouden. Ik 
b een stempel uit 1975 dat 
:rvan gewag maakt en meer 
rente uit 1995 en 1997. 

ne inha l tung 
der Luft 
n o s s o l d o r f 
5.9. April 1965 

Het thema 'milieu' is ook in 
Duitsland goed vertegenwoor
digd. Uit Düsseldorf komt een 
stempel met de tekst Reinhaltung 
der Luft/ Düsseldorf 6.9. April 
1965. Gezien de vermelde pe
riode is er waarschijnlijk sprake 
van een beursstempel. 

'tMPlLN 

Een actueler milieustempel komt 
uit Kempten. Daarin vinden we 
de tekst Stadt Kempten (AllgSu) 
Cambodunum/ weniger Müll 
mehr Umwelt. Op de m van 
Umwelt z\\ een vogeltje. 

KMI l \ ( , M I I 
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Duitsland is een land von bier en 
wiin. Het thema Wijnbouw wordt 
OOK in ons land verzameld. Uit de 
talrijke Duitse wijnstempels koos 
ik een stempel uit Wiesbaden met 
twee wijnglazen en de tekst 
Rheingauer Weinwoche Wies
baden vom 13.8 bis 21.8.77. 

.OP.1» 

Ook voor het thema Bier zijn 
veel aantrekkelijke stempels be
schikbaar. Dortmund is  zie het 
stempel van deze stad  een van 
de vele Duitse 'biersteden'. Mar
tin Buber kijkt op de afgestem
pelde zegef alsof hij hoofdpijn 
heeft. Een Duitse verzomelcolle
ga stuurde me dit stempel met 
de vraag of Buber misschien te
veel bier had gedronken... 

Een stempel uit Göttingen heeft 
vanwege de vermelding van het 
Goef/7e/nsft>i;f waarschijnlijk 
een relatie met de bekende Duit
se dichter Johann Wolfgang 
von Goethe (17491832); wel
ke is mij niet bekend. 
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Voor het thema Literatuur is 
Shakespeare misschien wel de 
bekendste naam. Zijn noom is 
kennelijk ook verbonden met 
een musical, zoals blijkt uit het 
Berlijnse stempel Shakespeare & 
Rock 'n Roll/ Berlin's Super Mu

sical. De muziek komt Shakes
peare de oren uit! 
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schip dat speciaal werd 
gebouwd voor de vaart 
naar oostelijk Groen
land, in het bijzonder 
Tasiilaq (Ammassalik) en 
Ittoqqortoormiit (Scores
bysund). Het schip werd 
gebouwd op de Deense 
scheepswerf Nakskov en 
kwam in 1923 in de 
vaart. De 'Gertrud Rask' 
deed tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dienst als 
bevoorradingsschip tus
sen Amerika en Groen
land. Het zonk op 7 fe
bruari 1942 tijdens een 
storm voor de Noord
Amerikaanse kust bij 
Bantam Rock. De be
manning werd gered. 
Op de zegel van 
4.75 kr. is het stalen 
stoomschip Hans Egede 
te zien. Dit schip werd 
gebouwd op de B&W

scheepswerf in Kopenha
gen en koos voor de eer
ste keer zee in 1905. De 
stalen Hons Eqede was 
een opvallende verschij
ning in Groenland. Af
harikelijk van de wind
richting kon het schip de 
reis tussen Kopenhagen 
en Nuuk in tien tot twaalf 
dagen maken; een reis 
die tot dan maanden in 
beslag nam. Gedurende 
de Duitse bezetting deed 
ook de Hans Egede 
dienst als bevoorradings
schip voor de Groen
landse bevolking. In de 
lente van 1942 vertrok 
het schip weer voor een 
reis naar Amerika, maar 
het bereikte zijn bestem
ming niet; het verging 
met man en muis. De be
manningsleden werden 
als oorlogshelden 
geëerd. 

KROATISCHE REPLICA'S 
In ons land worden repli
ca's van beroemde sche
pen gebouwd. Zo zijn op 
de Bataviawerf in Lely
stad twee gerecon
strueerde schepen te be
zichtigen, te weten het 
17eeeuwse VOCschip 
Batavia en het admirali
teitsschip Zeven Provin
ciën. 
Niet alleen in ons land 
herleeft het verleden op 
deze manier. Kroatië 
bouwde de Gajeta Fal
kusa, de vissersboot Fal
kusa uit Komizo op het 
eiland Vis. De replica is 
te zien op de wereldten
toonstelling Expo 98 in 
Lissabon (Portugal). De 
bouw was een initatief 
van het culturele instituut 
Ars hialeutica. 
Het schip werd in 1997 
gebouwd op de werf Ba

kica in Trogir. De tewa
terlating vond plaats op 
6 december 1997, de 
dag van de patroonheili
ge van de vissers en de 
zeelui. De Falkusa is een 
tradionele vissersboot, 
waarvan de oorsprong 
terug gaat tot vóór de 
16e eeuw. Het schip is 
afgebeeld op een 
Expo 98velletje met een 
zegel van 14.85 k., dat 
op 3 juni werd uitgege
ven. Op het velletje is 
ook de ligging van Lis
sabon en Komiza aange
geven. 

TREINEN 
In Oostenrijk vieren drie 
spoorlijnen hun honderd
jarig bestaan. Elk jubi
leum werd met een apar
te postzegel herdacht. 

OSTERREICH 

Op 30 april verscheen 
de eerste zegel van 
6.50 s.; aanleiding was 
het eeuwfeest van de 
Ybbstalspoorweg. Afge
beeld is een stoomloco
motief uit de reeks Yv. 
Torens markeren het 
stadsbeeld van Waidho

fen an der Ybbs, het be
ginpunt van de spoorlijn 
In het midden is de Pfarr 
kirchturm uit het einde 
van de 15e eeuw te 
zien. Links staat een to
ren van een aan Baron 
Rothschild toebehorend 
slot. 

?5 
ÖSTERREICH 

Op 12 juni verscheen de 
zegel, gewijd aan het ju 
bileum van de Pöstlinqei 
bergbahn. Afgebeelcfis 
nummer 1 van het origi
nele zomerrijtuig. 

ÖSTERREICH I S ^ ^ 

De jubileumzegel van d( 
Pinzgaubahn  aonge
duidals Die Bahn mit 
Herz  verscheen op 17 
juli. Op deze zegel is 
een motorwagen van he 
type 5090 te zien. 

1 ïDï/'^; ; 

1 1 n 
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Stempels die postzegeltentoon
stellingen aankondigen zijn 
vaak uitsluitend vanwege hun 
tekst het verzamelen waard. De 
afbeelding van filatelistisch ma
teriaal kan echter een pluspunt 
zijn. In het stempel uit Düren 
[Duria 95\ is een afbeelding van 
een zegel van 3 pf. van de Dü

rener Stadtbrief Beförderungs 
Anstalt opgenomen. 

o ï t werktaglich" 
LInieiiflugverkf'hr 

ï Voor verzamelaars van het 
— ^ thema Luchtvaart is het stempel 
fidfl l^°f'^''°^l(f^'^ 3x werktäglicn Li
" " " nienflugverkehr vooral aantrek

kelijk vanwege de verwijzing 
naar de dienstregeling. De af
beelding van een vliegtuigje 
krijgt u op de koop toe'. 

RENNSTADT 

HOCKENHE'!\^ 

Wie in zijn collectie aandacht 
schenkt aan autoraces, zal ze
ker het stempel uit Hockenheim 
willen opnemen. Een gestileerde 
raceauto dient ter ondersteuning 
van de tekst Rennstadt Hocken
heim. 

eunupasiaar 
SCHWARZEI 

V o o r het thema Europa z i jn 
soms verrassend leuke stempels 
beschikbaar. Schwarzenbek 
noemde zich in 1 9 7 9 al Europe

se stad: Europastadt Schwar

zenbek schafft Verbindungen 
für ein geeintes Europa. 

BUGkl 
MO Jahn 
FkiggMcMcl 

Van het dubbelstempel uit Bücke
burg is de bovenste afbeelding 
mij niet geheel duidelijk, zeker 
niet in relatie tot de tekst 10 Jahre 
Partnerschaft Sablé sur Sarfhe. Ik 
koos het stempel echter voor de 
onderste helft: 500 Jahre Flugge
schichte Hubschraubermuseum. 
De tekening is niet zo maar een 
krabbeltje, maar een ontwerp 
van Leonardo da Vinci (1452
1519). Zie ook de Albanese ze
gel van 40 q. uit 1969! 

Vikincjer 

.̂/'./, 

Een niet alledaags (tentoonstel
lings)stempel op net thema 
Scheepvaart is dat uit Berlijn met 
een afbeelding van een viking
schip: Wikinger 2.915.11.1992 
Altes Museum Berlin. 

De marathon wordt steeds popu 
lairder. Leden van het Koninklijk 
Huis en andere beroemdheden 
beroepen zich er vaak op de me 
rathon van een bepaalde stad te 
hebben gelopen. Behalve in Rot 
terdam en New York wordt er 
ook in de Duitse hoofdstad een 
'marathon' gelopen. Uitstempe 
blijkt dat het om de 'vijfentwintig 
kilometer van Berlijn' gaat  dat 
is toch wat minder dan de ge
bruikelijke 42 kilometer... 

'Jua.afcj'i^Äisu? 

'•■IV JonSB 

•/niK'yA.fijsTjitr 

Het stempel van Wolfsburg is 
een verplicht nummer voor de 
verzamelaars van het thema 
Auto's: Wolfsburg  die junge 
aufstrebende Volkswagenstad 



ovenië gaf op 10 juni 
ok een spoorwegzegel 
it, waarop de stoomTo
DmotiefSZ06018iste 
ien. Dit type maakte 
eel uit van een bestel
i g van 110 Duitse loco
lotieven (types 05, 06 
1 30) die in 1930 werd 
geleverd. De 0618 
■erd meteen ingezet 
3or reizigerstreinen. Het 
■aren zware en zeer 
erke locomotieven, 
3odzakelijk in de berg
ibieden van Slovenië. 

r^/ 

•p het eiland Man vie
jn ze dit jaar het 125
trig bestaan van de Isle 
f Man Steamway Rail
ay. De posterijen van 
lan droegen een steen
ï bij aan de feestvreug
3 door op 2 mei een se
e van vier zegels en 
;n velletje uit te geven, 
ijf locomotieven zijn in 
seid gebracht. De 
eeste Iocs zijn eerder 
D zegels afgebeeld, bij
>orbeeld door Man in 
3 uitgebreide treinense
5 van tien jaar geleden. 
Heen de afbeelding van 

de G.H.Wood is waar
schijnljk nieuw. 
Op de zegel van 25 p. in 
het souvenirvelletje zien 
we de No. 1 Sutherland, 
de loc die de eerste trein 
naar Peel trok toen de 
spoorlijn op 1 juli 1873 
werd geopend. 
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Op de zegel van 21 p. is 
de No. 12 Hutchinson 
afgebeeld. De No. 70 
G.H. Wood staat op de 
zegel van 25 p, terwijl 
op de zegels van 33 en 
63 p. respectievelijk de 
No. 11 Maifland en de 
No. 4 Loch te vinden 

In Hongarije bestaat de 
kinderspoorlijn op de 
Széchenyiberg vijftig 
jaar. Deze nostalgische 
spoorlijn, die temidden 
van de heuvels ligt in de 
buurt van een kinder en 
jeugdkamp, wordt 
geëxploiteerd door kin
deren tussen de tien en 
veertien jaar. 

Op de zegel die Honga
rije op 31 juli uitgaf, 
geeft dan ook een jon
gen hetvertreksein. 

IN KORT BESTEK 
Van 3 tot 8 juli werd in 
Delfzijl de manifestatie 
DelfSail 98 gehouden. 

Met een bijzonder fran
keerstempel (FR52950) 
vestigde de gemeente 
Delfzijl de aandacht op 
dit nautisch evenement. 

Nadat de VNopdracht 
van de Belgische Blauw
helmen in exJoegoslavië 
was beëindigd, werd op 
29 maart in Brussel een 
speciale afstempeling 
gebruikt. 
Het stempel toont de ac
tieradius van het Bel
gische bataljon in Oost
Slavonië (Kroatië). 

In het meinummer werd 
onder 'Bedreigde dieren' 
gezegd dat van de 
'Queen Alexandra's bir
dwing' {Ornithoptera 
alexandrae] geen Neder
landse naam oekend zou 
zijn. De heer H.K. Fontijn 
uit Amstelveen wees mij 
er op, dat dit niet juist is. 
De naam luidt 'Koningin 
Alexandra vogelvlinder'. 
In de serie 'Bedreigde 
diersoorten'(1988) 
bracht PapuaNew 
Guinea deze bijzondere 
vlinder viermaal in beeld. 

éri N 
Een voor thematic! heel 
bruikbare catalogus is de 
Katalog der Sonder
und Werbestempel 
Deutsches Reich 
18871945. 
Het is een boekwerk met 
een  om het maar eens 
moeilijk te zeggen 
'hoge informatiedicht
heid'. Er worden bijna 
vijfduizend gelegen
heids en reclamestem
pels afgebeeld, zodat de 
gebruiker in staat wordt 
gesteld te beoordelen of 
een bepaald stempel in 
zijn collectie past. Om
dat het om een verkoop
catalogus gaat (de afge
beelde stempels zijn bij 
de firma Phila Historica 
in het Duitse Warden

burg verkrijgbaar) is het 
geschetste prijsbeeld be
rioorlijk betrouwbaar. Elk 
stempel wordt in één van 
de zeven gehanteerde 
prijsklassen ingedeeld; 
verder wordt onder
scheid gemaakt naar 
stempels op brief of kaart 
(echt gelopen of met wel
willendheidsstempel), 
briefstukjes en stempels 
zonder zegel. In de 
duurste klasse (op brief, 
echt gelopen) kon de 
prijs variëren van 16.50 
tot 150 mark. 

Kataloq der Sonder u Werbe
itempel Deutsches Reich 1887
1945 I l 6 p p , g e i 1 l (z /w) , for
maat A 4 Uitgegeven door Philo 
Historica G m b K Postfach 1153, 
26198 Wardenburg (Duits
land) Verkr i igbaar t i i P W . 
Meinhardt International Book
sellers, Bleyenburg 5, 2511 VC 
Den hloag, telefoon 070
3652227 Prijs f 32 50 

et thema Ruimtevaart mag in 
eze selectie niet ontbreken, 
remen noemde zich in 1977 
fadt der Luft und Raumhhrtin
ustrie. In Auerbach werd in 
995 de Deutsche Raumfahrt

usstellung Morqenröthe
autenkranz gehouden. 

0'5utsclies Rosarium 

W "(.''snpark Dortmund 
3 JOO Rosonsorton 

x>r het thema Rozen zijn stem
ïls van rozentuinen aantrekke
k, zoals die van het Deutsches 
jsarium in het Westfalenpark 
Dortmund. Er kunnen hier 
ieduizend rozensoorten wor
n bewonderd, zo blijkt uit een 

ider stempel. 

Neurenberg is dè speelgoed
stad van Duitsland. Datblijkt 
wel uit het stempel Internationa
le Spielwarenmesse 23.28.2 
1958 Nürnberg. De afbeelding 
van een houten hobbelpaard 
maakt dit stempel ook interes
sant voor het thema Paarden. 

Lecittefje'l'iitaclt ■

Een stempel uit Leonberg lijkt 
bruikbaar voor het thema Hon
den. Twee honden vergezellen 
de tekst Seit 1846 Leonberger 
Hundezucht. 

INTERSeHUn ^s iw,x 
DERROTCHAHN / % L . xA 

Koio A nm\ 

Een Keuls stempel is waarschijn
lijk bruikbaar voor het thema 
Brand en brandbestrijding. De 
gestileerde afbeelding van een 
haan wijst daar op. 

Duitsland levert een flink aantal 
leuke stempels die het bezoek 
aan dierentuinen aanmoedigen. 
Neem dit stempel uit Karlsrune: 
drie verschillende dieren (een 
olifant, een beer en een aap) 
zeggen daarin Besucht uns im 
Karlsruher Zoo. 

Ter afsluiting twee wat oudere 
stempels. Ze komen niet uit een 
'schoenendoos', maar uit mijn 
verzameling Veilig Verkeer. 
Daarin zitten heel wat Duitse 
stempels met opmerkelijke slo
gans, die aan duidelijkheid 
vaak niet te wensen overlaten. 
De combinatie van een kruk en 
de tekst Vorsicht ist besser! is 
daarvan een voorbeeld. 

TRÄOHür^'^' UlLTill, 
i v i r l M » 

,Üliriii^''.Oich 

Ook een tot de verbeelding 
sprekende tekst kan echter een 
goed wapen zijn in de strijd te
gen verkeersonveiligheid: Träu
men kannst Du ijberall, nur im 
Verkehr bringt's Dich zu Fall. 
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IK VERZEKER U 
DAT U OVER 

5 Maanden 
EEN VREEMDE 
TAAL SPREEKT! 

LINGUAPHONE 
biedt u de 
modernste methode om een 
vreemde taal grondig te leren 
met een perfecte uitspraak. 
Geschikt voor beroep, hobby en 
vakantie. Een half uurtje oefenen 
per dag is al voldoende. Een spe
ciale vooropleiding is beslist niet 
nodig. 
Resultaat na 3 maanden. 

Bijzaken zijn weggelaten. U gaat 
rechtstreeks op uw doel af: vlot 
spreken en goed verstaan. Geen 
strakke schema's. Huiswerkop
gaven zijn overbodig. 
Resultaat na 3 maanden. 

% Snel UW GRATIS infofinatiepakket nodig? 
ra BEL 

^ 07650.86.509 
. 7 DAGEN PER WEEK-DAG EN NACHT 
^o Of FAX DE BON NAAR 0165-56.04.71 

U leert zoals u uw moedertaal 
leerde door te luisteren en na te 
spreken: dankzij de lesboeken in 
combinatie met cassettes of CD's. 
Spelenderwijs maakt u goede 
vorderingen. U gaat zelfverze
kerd spreken en doet het automa
tisch goed. 
Resultaat na 3 maanden. 

De meest gevraagde cur
sussen zijn er nu ook met 
videobanden. 
Kruis in de bon aan welk 
GRATIS informatiepakket u 
wenst. OF BEL 07650.86.509. 
Dag en nacht. 

INFORMATIE ZONDER RISICO 
ï l het uitgebreide informatie

pakket is gratis en vrijblijvend 
m u leest o.a. hoe u een taalcursus 

7 dagen op proef kunt 
ontvangen 

ffl u krijgt geen bezoek aan huis 

LINGUAPHONE 
WERELDBEROEMD 

IN TALEN 

BON VOOR GRATIS INFORMATIEPAKKET 
j « stuur mij GRATIS en VRIJBLIJVEND het informatiepakket van de taal 

die ik heb aangekruist. 
D Afrikaans 
D Arabisch 
D Chinees 
D Deens 
D Duits 
D Engels 
n English for 

Business 

D Dhr. D Mevr. 

DFins 
D Frans 
D Grieks 
D Hebreeuws 
D Hindi 
D IJslands 
Diers 
D Indonesisch 

D Italiaans 
D Japans 
D Koreaans 
D Maleis 
D Nederlands 

voor anders
taligen 

D Noors 

D Pools 
D Portugees 
D Russisch 
□ Servo

Kroatisch 
D Spaans 
D Spaans 

(Lat. Am.) 

D Thais 
D Welsh 
D Zweeds 

N9904 

Voorl.: Naam: 

Straat: ..Nr. 

Postcode: Plaats: 

Opsturen aan: Linguaphone, Antwoordnummer 951 , 4700 VB Roosendaal 
U hoeft geen postzegel te plakken. Of bel 07650.86.509. Dag en nacht. 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maande l i j ks 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,-1 

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 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortrijksestraat 22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

Frankeergeldige 
postzegels 

van Nederland en alle West-
Europese landen 

koopt J.F.P. Peerenboom 
PeeUaan 89,5691 LK Son. TeL/Fax: 0499-475622. 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
is de grootste thematische vereniging van Nederland 
en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op de nieuwe thematische 
postzegel uitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke 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 l>i| 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 



MOTIEVEN 
Prijsliisten gratis op aanvraag: 

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

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschillende velletjes) 

lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche XZ 

D - 48143 Münster, Diütsland 
Tel.: 0049 25145x75 Fax: oo49 25i 467x8 

' i « MV^-^^ 

Veiling nr. 55 
wordt gehouden op 

zaterdag 
26 SEPTEMBER 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 

The Alana Post believes ^^Hoderation an 
^sues 12-15 stamps eac l f l^ r . Add to this, 
&igh quality and you will get a«table'fHu^' 

^ your collection. Fill in tlie coupon bek)W a; 
»Aland stamps! 

ind 

land: 
Aland consists of 6,500 islands and 

has 25,000 Swedish-speakmg inhabitants 

Ordering coupon 
1 1 T«l, please, I wish to subscribe to Year Sets, approx FIM 

76/year 

i l Y«$, please, I wish to subscribe to First Day Covers (FDCs) and 
mint stamps, approx FIM 130/year 

I \ 1f«$, please, I wish to receive more information about Aland 
stamps ^^y^^ 

Sender 
\ 

AcMrs»/PO Box 

State/Country 

Dote Signolura 

§ 
CO o 
o 

POSTEN, FILATEUSERVICEN, PB 100 
FIN-22101 MARIEHAMN, ALAND, FINLAND 

^ ^ l ^ P | 4 y i y p ^ ^ p i p p p i | g i p | | ) | | | | | p | | | | p i l | | | | p ^ P P 
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S P E C I A L E A A N B I E D I N G C O L L E C T I E S , P A R T I J E N E N V E R Z A M E L I N G E N 

POSTZEGELHANDEL WiLLEM TlEMAN 
A L 3 5 JAAR UW VERTROUWEN WAARD 

In- en verkoop van 
postzegelverzamelingen is een 
kwestie van vertrouwen. U hebt meer 
aan een eerlijk advies en een faire 
taxatie. Postzegelhandel Willem 
Tieman geeft u advies. 

B E L A N G W E K K E N D E COLLECTIES 
INTERESSANTE PKIJZEN 
Ook deze maand biedt Willem Tieman 
u weer volop keuze aan speciale 
collecties, groot en klein. Maar ook 
ongesorteerd. Alle uit voorraad 
leverbaar, en vooral tegen interessante 
prijzen. Franco thuis. 

EXTRA V O O R D E L I G 
BIJ vooruitbetaling boven ƒ 5.000,-
krijgt u 5% korting. Boven ƒ 1.500,- 3%. 

De betaling geschiedt per bank, giro, 
rembours of contant. U zegt het maar. 

Bi] betaling is vermelding van bestelnr. 
voldoende, toezending geschiedt dan 
automatisch. 

UITSTEKENDE 
INKOOPVOORWAARDEN 
Heeft u een postzegelverzameling of 
misschien oude ansichtkaarten te koop, 
dan IS Willem Tieman een bezoek 
waard. 
Voor collecties, engros-posten, 
partijen, FDC's, automaatboekjes, 
nalatenschappen, bankbiljetten, 
sluitzegels, papiergeld, 
motiefverzamelingen, enzovoort, 
enzovoort. 

E L K AANBOD EEN BOD 
Elke aanbieding wordt gratis en 
vrijblijvend getaxeerd. Willem Tieman 
garandeert u in alle gevallen een 
eerlijke prijs. 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PER POST 
Speciaal voor diegenen die het om wat 
voor reden dan ook bezwaarlijk vinden 
om naar Amsterdam te komen heeft 
Willem Tieman een unieke service. 
U stuurt uw verzameling goed verpakt 
en aangetekend naar Amsterdam en 
wordt dadelijk gebeld voor een 
prijsvoorstel. 
BIJ akkoord, krijgt u birmen 24 uur per 
bank, giro of contant het geld. Zonder 
problemen! 

875,-

875,-

980,-

1.000,-

1.500,-

1.500,-

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

1. NEDERLAND: Lot luxe postfris zonder plakker, periode 
ca 1940/1975 incl vele complete series incl doubletten, 
zeer geschikt voor tiandel en rondzendverkeer 
(catw ƒ3512- ) ƒ 480,-

2. NEDERLAND EN OVERZEE ca 1900/1995 Grote doos 
met postzegels w i vele betere zegels en senes Over het 
algemeen is de kwaliteit goed te noemen, al moet er 
gerekend worden op een afval van ca 10% Enerzijds veel 
klem en eenvoudig materiaal, FDC's, anderzijds veel prima en 
interessant materiaal, gevaneerd en veelzijdig, for pleasure 
and profit Cat w minimaal ƒ 15 000,- Opperst 
sorteergenot' Koopje 

3 NEDERLAND FDC-collectie incl meelopers, bijzonderheden, 
doubletten etc w i vele betere soorten uit de 50er jaren 
Cat w ruim ƒ 10 500,- merendeels luxe onbeschreven' 
Koopje 

4. NEDERLAND luxe postfns zonder plakker ca 1940/1962 
engrospost uitsluitend complete series incl 671/674 (5x) etc 
Cat w ruim ƒ 5 000,- Nu 

5. NEDERLAND penode 1852/1963 verzameling incl veel 
postfns Cat w ƒ 6 528,20 

6 NEDERLAND postfns engros incl blokken Amphilex 1967, 
dubbele koeien kindblokken, vellen en veldelen, losse 
waarden echter ook complete series met uitgezocht op 
eventuele plaatfouten, periode ca 1940/1975 zeer geschikt 
voor de handel' Cat w ƒ 15 500,- (plus-plus) Koopje' 

7. NEDERLAND FDC's: engrospost periode 1953 tot ca 1995 
merendeels onbeschreven incl vele goede nrs Koopje' 
(catw 18 470,-) 

8. NEDERLAND fiscaal-zegels, Cinderella's, leges-zegels 
rijw bel plaatjes, stadsposten, vignetten, sluitzegels, TBC, 
alles in de sfeer van philatelistische randgebieden, incl 
talloze interessante stukken, formulieren etc (in grote doos, 
zeer veelzijdig en interessant) ƒ 1.500,-

9. NEDERLAND postwaardestukken: grote partij incl 
doubletten aerogrammen particulier-bedrukten etc 
Interessant, zeer veelzijdig, mei heel mooi klassiek, 
ruim 600 stuks' ƒ 1.550,-

10. NEDERLAND firmaperforaties: partij incl bneven, 
kaarten ed ƒ 1.800,-

11. NEDERLAND periode 1976/ca. 1994 frankeergeldige 
postzegels, nominaal ƒ 2 507,50, geen waarde boven de 
ƒ 1,50 vanzelfsprekend de vaak hoge toeslagen zoals bijv 
bij vogelblok 1994 niet geteld ƒ 2.130,-

12. NEDERLAND rolzegels: grote partij w i vele interessante 
en zeldzame strips incl doubletten Mooie partij, zeer 
veelzijdig, veel avontuur' ƒ 2.500,-

13. NEDERLAND: enveloppen, kaarten, eerste en bijzondere 
vluchten luchtpost incl iets buitenland Alles in de sfeer 
van de luchtvaart incl vele oude en oudere stukken, incl 
KLM-cunosa, vignetten, kaarten met en zonder stempel/ 
postzegels ook talloze goede frankenngen (zeer veelzijdig 
en interessant, ruim 900 stuks ƒ 3.000,-

14. NEDERLAND brieven, kaarten, postgeschiedenis etc. 
periode ca. 1900/1990: zeer veelzijdige en interessante 
partij gelopen brieven en kaarten, incl portzegels en talloze 
schaarse enkelfrankeringen uit de 30er 40er 50er en 
60er jaren (ruim 2 000 stuks, zeer gevarieerd) ƒ 4.500,-

15. NEDERLAND EN OVERZEE: koffer met dozen, 
stockboeken, albums, restanten w i talloze goede zegels 
en senes Hoogst interessante en belangrijke koop mcl 
autom boekjes FDC's, bneven etc Cat w ruim/ 85 000 - ++ 
Gunstig' Zeer geschikt voor postzegelhandel of belegger' ƒ 13.000,-
NEDERLAND periode 1935/1963- postfns-verz in blokken 
van vier incl Jul Enface, Konijnenburg etc Zeer mooi 
object' Cat w ƒ 37 932,80 ƒ 15.500,-
NEDERLAND automaatboekjes 1964 tot ca. 1990: partij 
potfns incl varianten versnijdingen telblokjes, voor specialist 
absoluut een "schatkamer' Vele goede nrs uit de 6 en 
9 sene etc (ca 4 000 boekjes, absoluut onuitgezocht) ƒ 25.000,-
NEDERLAND ca. 1900/1996: verz postfns zonder plakker 
vrijwel compleet (vele certificaten) incl nrs 80, 101 
Cat w ca ƒ 70 000,- m 3 Leuchtturm albums p.o.a. 
ARABISCHE WERELD: gigantische partij incl klassiek, 
dozen, zakjes, albums, bneven, kaarten etc "rijp en groen" 
(vele duizenden en duizenden zegels) ƒ 5.500,-
ARGENTINIEca 1858/1964 gigantische partij w i talloze 
toppertjes klassiek, veldelen proeven etc ƒ 20.000,-
AUSTRALIE en geb zeer grote partij incl veel beter 
matenaal ƒ 3.500,-
BELGIË ca. 1860/1990: avonturenpartij zakjes, restanten, 
stockboeken, collecties etc zeer veel postfns Enorm hoge 
cat w I Spotkoopje' ƒ 800,-
BELGIE: enorme partij collecties restanten albums w i 
veel pnma matenaal mcl veel oud (m 2 grote dozen) ƒ 5.000,-
BOLIVIA: gigantische nalatenschap ƒ 15.000,-
BOSNIE 1879/1918: een droom van een speciaal collectie 
w I talloze proeven zeldzaamheden, ranteiten, brieven, 
kaarten, postgeschiedenis etc mcl doubletten 
(ruim 2 000 zegels) . ƒ 15.500,-

26. BRAZILIË 1843/1964: groot "rijp en groen" 
nalatenschappen w i restanten, collecties, proeven, 
vervalsingen van Sperati, brieven postgeschiedenis etc 
in grote uitpuilende koffer ƒ 25.000,-

27. CANADA (xx/x/ O): prachtige verz w i veel topmatenaal 
mcl veel oud, ook stempelavontuur etc ƒ 3.500,-

28. DUITSLAND en gebieden: immense partij mcl bneven, 
veel postfnsse complete serties, zeer geschikt voor 
wederverkoper, veel nominaal etc ENORM hoge cat w ' ƒ 2.500,-

29. ENGELAND ca. 1890/ca. 1990: geweldig leuke en 
interessante, zeer veelzijdige partij in grote doos mcl 
boekjes vele complete series postgeschiedenis Koopje' ƒ 600,-

30. ENGELAND 1840/ca. 1985: gigantische collecties, partijen 
automaatboekjes (meer dan 500') £1, - 1929 PUC blok van 
vier 0, mcl veel oud romantisch matenaal (Fundgrube, 
auto vol matenaal) ƒ 32.000,-

31. ENGELSE KOL. en gebieden: geweldig leuke 
avonturen partij Zeer veelzijdig veel postfns, ook complete 
series etc Leuke koop' ƒ 450,-

32. ENGELSE KOL. en gebieden in Afrika: gigantische partij 
collecties mcl doubletten veel oude en talloze complete 
postfnsse senes zeer veelzijdig veel topmatenaal ƒ10.000,-

33. ESTLAND, LETLAND, LITOUWEN: grote partij mcl veel 
brieven kaarten, postgeschiedenis etc Zwaartepunt ligt op 
vooroorlogs matenaal, zeer veelzijdig en interessant w i veel 
zeldzaams' ƒ11.000,-



36. 

37. 

38. 

650,-

.ƒ 2.500,-

ƒ 1.975,-

ƒ 2.000,-

39. 
. ƒ 10.000,-

40. 

41. 

42. 

FINLAND: leuke partij, zéér veelzijdig 
FRANKRIJK: enorme grote en gezellige snuffelpartij w.i. 
talloze betere nrs , complete senes, brieven etc. 
Schitterende partij geschikt voor vele doeleinden. 
Voordelig! . 
GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere 
verzamelingen, zeer gevaneerd, vrijwel alleen courant en 
goed verkoopbaar matenaal Zéér geschikt voor 
postzegelhandel, rondzendverkeer, ruil, opzet 
wereldcollectie etc Verk.w. ƒ 6.500,- cat w hier natuurlijk 
een (veelvoud van vele duizenden zegels, goede kwaliteit, 
afval gemiddeld met meer dan 5%). Spotkoopje" 
GEHELE WERELD: collectie Franklin Mint, WN F, Edel-coll, 
Jaar voor het Kind, Omnibusreeksen, ook penningen, munten 
incl sterling zilver, FDC's etc. Enorm grote partij waarvan de 
oorspronkelijke aanschafwaarde/nieuwprijs ruim ƒ 18 000,-
bedroeg incl veel pnma en waardevol materiaal 
Spotkoopje! 
GEHELE WERELD: grote collectie bneven/kaarten klassiek 
en modern o a Italië, Vaticaan, Spanje, Canada, U S.A., 
Scandinavië etc Vrijwel alléén zg. 'Bedarfsbnefe' (geen FDC's) 
Zéér gevaneerd met talloze interessante Postal History stukken 
o.a. censuur, veldpost, militana, aangetekend Gezien de vele 
fraaie, zeldzame en gezochte echt gelopen stukken is een 
gemiddelde prijs van ƒ 1.50 per poststuk bepaald een 
spotkoopje (hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop), 
ruim 8 000 brieven en kaarten! 
GEHELE WERELD: reusachtige partij w i. enerzijds veel 
massagoed, maar anderzijds veel pnma matenaal o a van 
Nederland met talloze postfrisse senes, FDC's, "rijp en groen", 
automaatboekjes, ook veel klassiek, old timers zowel 
prachtcollecties als "vastgeplakt", postgeschiedenis, Zwitserland, 
Kanaaleilanden, talloze verzamelingen alsmede veel interessante 
philatelistische handboeken, speciaal-catalogie, België, Duitsland 
(er zit o a zéér veel frankeerbaar nominaal in). Fundgrube' Zakken, 
dozen, ruim 500 albums, stockboeken vol en leeg, mappen, 
kavels, collecties Partij kan in overleg bezorgd/gehaald worden in 
bestelbus, kan met in eenmaal in personenauto worden vervoerd 
Zéér geschikt voor de handel, tendele geheel onuitgezocht, 
veel stempel en tandingavontuur (torenhoge cat.w.)! ƒ 15.000,-
HONGARIJE: gigantische partij incl. veel oud, ook restanten, 
collecties, albumbladen, stockboeken etc Belangrijke 
prachtkoop! . . . . 
INDIA incl. aerogrammes, bneven, kaarten, zakjes, doosjes, 
postgeschiedenis, postw stukken, ook mis- en foutdrukken, 
zeer veelzijdige en interessante partij, vol avontuur (2 grote 
uitpuilende dozen w.i. veel prachtig matenaal). . 
REP. IDONESIË incl. Jap. Bezetting en Rev. Periode: grote 
avonturenpartij w i talloze betere senes en mooi RIS-materiaal, 
restanten, bneven etc. Enorme hoge cat.w.' Attentie' Voor 
echte specialist is deze collectie met zo geweldig interessant 
omdat er van deze gebieden wel veel matenaal in zit, maar 
geen zeldzaam, de kracht is meer de talloze goede series 
ISRAËL: grote avonturenpartij in doos incl talloze postfnsse 
series.met tap etc. Zéér mooie koop' . . . . 
ISRAËL ca. 1948/1990: grote partij restanten, collecties, 
brieven, kaarten etc. Zeer veelzijdig, ENORM hoge cat.w.! 
Groot.sorteergenot, talloze betere zegels en senes' . . . 
ITALIË: enorme doos met materiaal incl. topsenes, zéér 
veelzijdig, eenmalig is er een bijna complete collectie uit te 
halen ongebruikt (periode ca. 1925/1968), div. kwaliteiten, 
sommige zegels/senes hebben roest Echter zeer veel pnma 
materiaal. Voor liefhebber geweldig avontuur, bneven, 
kaarten, doosjes, zakjes, tendele geheel onuitgezocht! 
Hoogst interessante en veelzijdige koop' Voordelig! 
ITALIAANSE KOL. en gebieden: grote doos met collecties, 
restanten, verzamelingen etc met zéér veel klassiek 
JOEGOSIJVVIË en gebieden: gigantische partij in doos incl. 
restanten, collecties, bneven, prentbriefkaarten, 
postgeschiedenis, FDC's, talloze blokken en complete senes 
(Fundgrube') 
KENNEDY: grote veelzijdige verz. incl. foutdrukken, 
docu-materiaal, foto's, blokken etc 
KOREA NOORD EN ZUID: partij/coll. in grote doos. 
Leuke koop! 
LIECHTENSTEIN 1912/ca. 1960 (xx/x/®): vrijwel complete 
verz. incl. blokken, dienst etc. 
NOORWEGEN: gigantische partij w i, zéér veel topmateriaal 
o.a. verz. 100% compleet "mèr ä boire" voor specialist' . . ƒ 20.000,-
OLYMPIADE periode ca. 1910/ca. 1980: grote en 
belangrijke collectie in grote doos incl bneven, stempels, 
kaarten, albums, restanten etc, ook veel met philatelistisch 
en semie-philatelistisch matenaal Interessante koop, 
vol avontuur' 
OOSTENRIJK 1850/ca. 1990: gigantische handelaren-
voorraad, collecties, speciaal- en stempelverzamelingen, 
studie en tentoonstellingsmatenaal o.a. blokken Wipa, 
Renner etc 
POLEN en gebieden: zeer interessante partij incl 
doubletten, ook vervalsingen, oud matenaal "rijp en groen" 
Zéér veelzijdig! 

.ƒ 3.000,-

ƒ 1.250,-

ƒ 2.500,-

.ƒ 1.150,-

. ƒ 3.500,-

ƒ 5.250,-

. ƒ 5.500,-

. ƒ 6.500,-

.ƒ 1.500,-

.ƒ 1.500,-

ƒ 8.500,-

ƒ 6.000,-

p.o.a. 

.ƒ 2.500,-

55. PORTUGAL: enorme partij in grote koffers w i veel 
massagoed, ook talloze goede series blokken, 
postgeschiedenis, bneven, kaarten etc. Onvoorstelbaar veel 
materiaal, zien is geloven! Handelarenvoorraad, méér dan 
50 000 zegels en series' Koopje! ƒ 5.850,-

56. PORTUGESE KOL. en gebieden: grote doos met collecties, 
restanten etc. (zéér veelzijdig w i prachtig matenaal) ƒ 5.000,-

57. ROEMENIË: avonturenpartij in doos incl mooie klassiek, 
betere bloes postfns etc. (vele duizenden zegels, 
veel avontuur) Prachtkoop . . . . ƒ 950,-

58. RUIMTEVAART: leuke collectie incl doubletten, alsmede 
interessant docu-materiaal, FDC's, proeven etc 
Zéér veelzijdig en interessant' ƒ 750,-

59. RUSLAND en gebieden: gigantische partij w.i. veel klassiek, 
incl. ranteiten, foutdrukken etc Zéér veelzijdig en 
interessant' ƒ 2.800,-

60. SPAANSE KOL. en gebieden: grote doos met collecties, 
restanten, verzamelingen, brieven, kaarten etc. Zéér 
veelzijdig en hoogst interessante avonturenpartij, incl. 
veel klassiek ƒ 4.850,-

61. TREINEN/spoorwegen: interessante partij incl. 
Cinderella's, stempels, FDC's, sig banden, documenten, 
penningen etc (grote doos incl. veel mooi en veel goede 
senes België, opwindend matenaal, voor ruimhartige 
verzamelaar) Fundgrube! . . . • ƒ 1.300,-

62. TSJECHOSLOWAKIJE periode 191 B/ca. 1980: gigantische 
partij incl. talloze complete postfrisse series Spotkoopje' . ƒ 800,-

63. TURKIJE ca. 1880/ca. 1980: grote avonturenpartij in doos. 
Veelzijdig! ƒ 800,-

64. URUGUAY: gigantische partij in grote doos, incl. veel 
klassiek ƒ 15.000,-

65. VATIC/VAN 1929/ca. 1980: grote handelarenvoorraad w.i. 
vnjwel alle zegels en senes ƒ 12.500,-

66. VENEZUELA: partij w i veel prima materiaal ƒ 650,-
67. VER. EUROPA incl. vooriopers: grote verzameling met 

vele extra's, overwegend postfns ƒ 4.000,-
68. VER. NATIES: enorme partij in grote doos, veel postfns . . ƒ 900,-
69. VER. STATEN van AMERIKA: gigantische avonturenpartij 

incl. veel oud, precancels, Cinderella's, poststukken etc 
Fundgrube' . . . . ƒ 1.500,-

70. VIETNAM NOORD/ZUID: mooie partij w.i. veel oud pnma 
materiaal, foutdrukken etc. Zeer interessant' . ƒ 4.250,-

71. VOETBAL: gigantische verz., zéér veelzijdig, incl ook veel 
curiosa, 4 enorm grote dozen vol materiaal, ook foto's, 
poststukken, stempels, bneven, kaarten (phil en met phil), 
fantasie, FDC's, Cinderella's, AJ/\X-collectie etc . . . . ƒ 8.500,-

72. ZWEDEN: collecties/partijen, veel uitzoekplezier in grote 
doos, zéér veelzijdig en veel klassiek, brieven, kaarten, 
afstempelingen etc • • • ƒ 2.500,-

73. ZWITSERLAND ca. 1900/ca. 1990: interessante veelzijdige 
partij in albums, op albumbladen, insteekkaarten, dozen, 
zakjes, bneven, kaarten, postw stukken, FDC's etc Enerzijds 
een zg. "mer a boire" mei vele goede senes, klassiek, 
stempels, brieven etc Zéér veelzijdig! Fundgrube' . . . . ƒ 5.800,-

ATTENTIE! D E VOLGENDE PARTIJEN/COLLECTIES, 
ALHOEWEL ALLEN OP ZICH ZÉÉR EN ZÉÉR INTERESSANT, 

ZI7N NIET PHILATELISTISCH. 

74. OUDE AANDELEN: partij w.i. vele mooie en decoratieve 
stukken (ruim 200 stuks) ƒ 500,-

75. OUDE /VANDELEN: grote verz incl doubletten w i vele 
fraaie topstukken, thema's etc. (ruim 3 000 stuks) ƒ 10.000,-

76. LUCIFERSMERKEN: enorm grote doos met onuitgezocht 
materiaal, zéér interessant en veelzijdig (vele duizenden 
stuks) o a. motieven' ƒ 450,-

77. PAPIERGELD GEHELE WERELD: verz, incl doubletten 
w I vele betere en oudere biljetten, ook Nederland (ruim 
3.000 biljetten, div. kwaliteiten, incl. verz. "cinderella-geld" 
(met geteld), zéér gevaneerd, merendeel "unc") ƒ 3.850,-

78. PRENTBRIEFKAARTEN: collectie incl doubletten 
uitsluitend filmsterren, popsterren, groepen, zangers en 
zangeressen incl sig.banden, foto's, lucifersmerken. 
Vrijwel alles origineel uit de tijd incl. Bngitte Bardot, 
Cliff Richard, Madonna, Elvis, Beatles, Garbo, showbiz etc 
(ruim 1 000 stuks, zéér veelzijdig zowel zw/w als kleur . . . . ƒ 450,-

79. PRENTBRIEFKAARTEN NEDERLAND: overwegend 
topografie incl veel vooroorlogs matenaal, kleine en kleinere 
plaatsen, zeer interessant voor handelaar, geweldige winst
mogelijkheden (ruim 3.000 stuks), veelzijdige prachtkoop 
vol avontuur' Koopje! ƒ 2.150,-

80. SIGARENBANDJES periode ca. 1900/ca. 1970: veelzijdige 
tendele opgeplakt, albums, dozen, zakjes, restanten etc, 
partij in grote doos w i veel sorteergenot, veel motieven, 
klassiek etc (vele duizenden stuks) ƒ 475,-

81. SUIKERZAKJES: ovenwegend 50er en 60er jaren, 
gigantische partij ca 20 000 stuks, incl. veel motieven ƒ 500,-
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AHiUKMUCES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAA 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE NA 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

i 
AANGEBODEN 
NZealand 100 grf nwste F l4 40 v 
ersch toeslag F16 CANADA 100 g 
RF nwste F14 40senes van 4 F39 
giro 1282149 t n v j Dijkstra, Lin
denoord 20, 8172 AL Vaassen 

Grote partijen zegels gehele we
reld, in albums, zakjes en / Th 
Verheijen, Soest, 035-60238S7 

Gr. Fm.motiefzegels voor f 7,50 
per 100 st Girono 944139, H, 
Sprakel, A H Molenw 285, 7556 
GL Hengelo 

DDR j rg pfr 1965/67 a f 36,-, 
1968/1983 a f 26,-, 1984/1989 a 
f 31,-, 1990 f 63,-, Arkenbosch, 
Kavel 24, 6461 NA Kerkrade, 
tel 045-5463016 

West-Europa (Aland t / m Zwits ) 
Ver Eur en VN Alléén postfr 
Van welk land (40') mag ik u een 
gratis prijslijst sturen-* R Hout
kamp Statendaalder 41, 2353 TH 
Leiderdorp. 

Verenigd Europa**, © en FDC, 
CEPT en meelopers Indonesië 
complete jaargangen ** mcl 
blokken Ook losse blokken 
Volksrepubliek China ** Gratis 
prijslijsten by H a r n e Baken, pb 
1291, 5004 BG Tilburg Tel /Fax 
013-4684615 Ook abo-semce 

700 zegels W-Europa veel grf 
H W en Hpl series f 10,- giro 
3330084, Boetzkes, Baroniehof 
100, He lmond 

Poststukken-brieven, ruimtevaart-
aandelen, rekeningen, papier-
noodgeld, Duitse-Reich, ansicht
kaarten Mw A N Bnggeman v d 
Schelde. Kantelenweg 70, 3233 
RD Oost\ 'oorne T e l / f a x 0181-
485036 

Specialist verzorgt dialezingen 
*Het hericennen en bestrijden van 
vervalsingen' tijdens \ e r avon
den , kosten f 50,- en f 0,50/km 
Info H W v d Vlist Schoolkade 
31,1566KVAssendelft 

50 versch. poststukken van Rus
land, nieuw en met speciale af-
stempelingen, f22,50 of ruilen te
gen 25 telefoonkaarten geh we
reld, echter geen Polen en Italië 
A C M Oor, Judealaan 29, 5625 
RH Eindhoven Giro 378055, tel 
040-2414077 

Israel, Palestijns gezag en alle we
reld Nieuwe uitgiften tegen no
minale waarde, Ongeloofehjke 

646 

aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra
tis Eilat Philatelic Club, postbus 
542/32 Eilat, Israel 

800 st versch USA , f 30,- A-H-
FARO, Irenestraat 5, 7651 CP 
Tubbergen, giro 623756 

Aangeboden 1 kilo afgeweekt we
reld ± 20 000 zegels met groot 
formaat voor f 65,-, mcl verz Z 
Samg, Den Haag, postgiro 
7346040, tel 070-3972999 

Nat. verzamelbeiu^ van postzegel 

?ostst tel en prentbnefkaart, zat 
1 oktober van 10-17 uur, toe

gang gratis "De Koepel", Kapittel-
weg 399A Hilversum, Fil Ver Hil
versum en omstreken, inlichtin
gen tel 036-5304354 

Bod gevr. op compl. vel nrs: 
1043/44/45 , 1173, 1200, 1201, 
1227, 1408/09/10, 1420, 1455, 
1466/67 en 1614 Uitsl sehr W 
Visser, Rading 6A, 1231 KA 
I oosdrecht 

Australië, per kg f 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto 100 gest (Australië grf 
f 10,00 200 gest Australië grf 
f 20,00 geld in brief of postgiro 
3423666 t n v P Antonisse, Run-
molen 16, 5404 KT Uden 0413-
268333 

150 gest aanbieding veel grf 
Duitsland f 15,- Engeland f 15,-
Belgié f 15,-, Giro 2300785, RSD 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden
meer Ook voor uw mancohjsten 
europese landen 

Nederland en Ver. Europa***, 
0 v a No 1 Stuur uw n o ' s , ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
Tel /Fax 0316-529241 

Duitsland: 85 versch vanaf jan 95 
tot heden voor f 20,- 450 versch 
vanaf j an 86 heden f 9 5 , - Prijs
lijst, giro 5312882, Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Ze\enaar 

1 kilo afgeweekte postzegels we
reld met groot formaat ± 20 000 
zegels voor f 65,- giro 7346040 
t a v Z Saing te Den Haag 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Pzh Centro Filatelie, O 
Havenstr 43, Woerden, 0348-
423885 Ook losse verkoop. 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Steinstra, Barietgeel 21, 2718 
BL Zoetermeer, tel 079-3610229 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik 

maken van de rubriek 'Kleine annonces'. Een 
advertentie in deze rubriek kost tien gulden voor de 

eerste drie regels en vijf gulden voor elke 
volgende regel. 

Schrijf uv/ advertentie op een briefkaart of -
beter nog - maak gebruik van de speciale bon op 

de wikkel van dit blad. Per regel heeft u 
ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking (spa
ties, 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 aan: 

ABN AMRO bank 
rek. nr. 490 48 5774 
t.n.v. Brou>ver Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstraat 13, 6135 CS Sit-
tard T e l / f a x 046-4512751. Ook 
rariteiten' 

lOOVersch. telefoonkaarten f50,-
Giro 1537084 H Garrelds, Hen
gelo 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 50% 
herdenkingszegels Zend Hfl 20,-
in een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norköpmg, Zweden 

GEVRAAGD 

Duitsland gebr 1997 Vogelzang, 
Van Swinderenstr 40, 9714 HG 
Groningen, tel 050-5711014 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora-
ties Koop of ruil, los of op stuk 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum, tel 035-
6234423 

Velletje Sterrenbeeldzegels 1995, 
NVPH nr 1646, gestempeld door 
PTT Filatelie Groningen, J Breh-
ler, t e l n r 055-3551733 

Waterland+bibliotheekzegel 80ct, 
drukvormnr L / R l 111 G v 
Schaik, Roerdomplaan 3, 1241 
XA Kortenhoef 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wieringen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman, Duyker-
dam 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222-310601 

Gevr. brieven aangetekend ned r 
strook van mobiel rijdend veld
post napo, Bijkenkoif, V en D, 
Gerzon, Molenaar, T. Rohofstr 
66, 7605 AW Almelo, 0546-
815959 

Zoek zegels/collectie Haïti, voor
al 1960 tot heden, C Verberne, 
035-5383515 

Firmaperforaties gezocht Verza
melaar koopt of ruilt W J Mans-
sen. Laan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk, 0341-417980 

Flrmaperforaties Koop of ruil D. 
Scheper, Hogeland 1, 2264 J X 
Leidschendam, tel 070-3279626. 

DIVERSEN 
www.filasoft.nl - De mooiste en 
meest verrassende website van 
Rene v Dijk, Pb 9519, Amsterdam 

Israel postfrisse zegels met tab te 
koop, en verzorging \ a n abonne
menten Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Schriftelijke veiling \ an uitslui
tend poststukken, brieven, post-
historie, censuur, luchtpost, the-
mausche stempels etc van de ge
hele wereld Graüs kataiogus bij 
G A van Albada, Klimopzoom 
119, 2353 RH Leiderdorp (071-
5415609, na 18 00 uur) 

Fil Verz Zuidelijk Afrika bijeen
komsten, veilingen, rondzendver-
keer, eigen blad en bibhotheek 
FVZA Pb 33223, 3005 EE Rotter
dam 

Studiegroep Zwitserland, komt 
bijeen op 7 / 3 , 13/6 , 19/9 en 
12/12 Wilt u komen^ U bent van 
harte welkom' Secretaris W Jaco-
bi. Postbus 95, 3970 AB Drieber
gen 

Studiegroep Britannia de verza
melaars van ENGELAND en 
ENG. GEB. organiseren 4 keer 

per jaar een bijeenkomst in Nieu
wegein Rondzending, veilingen 
en eigen clubblad L van Dijk, 
Lek 54, 1703 KJ Heerhugowaard 

072-5711935 http://huizen.nhk 
naal.til/~britanni 

VOLGENDE MAAND IN 'PHILATELIE' 

S H O W 
MET VELE EVENEMENTEN 

VIJFDE NVPH-POSTZEGELSHOW IN 
HET CONGRESCENTRUM DEN HAAG 
Het oktobernummer van 'Philatelie' zal in 

het teken staan van het belangrijkste 
postzegelevenement van 1998: de 

Vtffde NVPH-Postzegebhow in Den Haag. 
In dit extra dikke nummer krijgt u behalve 
veel filatelistisch nieuws ook alle gegevens 
die verband houden met de show. Ü kunt 

uw reis aam het Congrescentrum 
daardoor goed voorbereiden! 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 

tel. 31 (0)30-2342040 
fox 31 (0)30-2317077 

http://www.filasoft.nl
http://huizen.nhk


OSTZEGELS VAN 
0 EN OVERZEESE 

OMPLETE 
OPGAVE VAN 
ALLE POST-, 
PORT- EN 
DIENSTZEGELS, 
OPGAVE VAN 
ALLE OFFICIËLE 
EERSTE-DAG-

fSTEMPELINGEN 
SI»' 

prijs ƒ 29,50 
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EEN BIJZONDERE COMBINATIE IN 

EEN UNIEK ORANJE-ALBUM 

• gedrukt in kleur op fraai papier 
• alle onderwerpen rijk geïllustreerd 
• klemstrook voor elke postzegel 
• uitvoerige beschrijving van de 

onderwerpen 
• omslag bedrukt met rijk bladgoud 
• biografieën van de drie vorstinnen 
• praktisch manco-boekje om bij te 

houden welke zegels U in uw 
verzameling heeft 

Een unielc historisch document en 
postzegelalbum in één voor ƒ125,-
inclusief fraaie beschermcassette. 
Het album is verlorijgbaar 
bij de valchandel Filatelie 


