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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

22 t/m 29 oktober 
Grootste aantal collecties-winkelvoorraden 

partijen en restanten ooit door ons geveild!!! 
(getaxeerd op meer dan ƒ 2.000.000,-) 

Wegens enorm aanbod aparte zitting N.O.R. collecties op dinsdagavond. 

Donderdagavond 22 oktober 
Stockboeken (FDC's)/brieven/ansichtkaarten en een 
enorme hoeveelheid collecties/voorraden/restanten 
en nalatenschappen in DOZEN 

Zaterdag 24 oktober 
BUITENLAND, losse kavels, restanten en zeer veel prachtig 
(intact) gelaten collecties 

Dinsdag 27 oktober 
NEDERLAND EN OVERZEE losse kavels met bijna alle topzegels 
en veel variëteiten/proeven etc. 

Dinsdag 27 oktober 
NEDERLAND EN OVERZEE collecties/winkelstocks 

Donderdagavond 29 oktober 
Ie EMISSIE geplaat/stempels 
POSTHISTORIE Nederland en Overzee 

17.30 uur 
kavels 1-719 

11.00 uur 
kavels 1501-2581 

11.00 uur 
kavels 3001-4336 

19.00 uur 
kavels 1001-1320 

18.30 uur 
kavels 4501-6504 

Zaterdag 17 oktober 
Maandag 19 oktober 
Dinsdag 20 oktober 
Woensdag 21 oktober 

Bezichtiging der kavels: 

10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-19.30 uur 

Tijdens de N.V.P.H show van 8 t/m 11 okt. uitsluitend de losse zegels, series en brieven. 
Voor bezichtiging op veilingdagen: zie catalogus. 

^ Door overmaking van ƒ 15,- op giro 461 000 ontvangt u de catalogus. 
_,.^=j=^j. Voor ƒ 35,- te verkrijgen op cd-rom, in full-colour. 
">̂  'T Ook te verkrijgen op ons kantoor. P » S ^ n 

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



PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

adres 

Gratis verloting nr.lOl t.w.v. f 2.100 = 

Ruim 1.500 filatelisten weten al hoe 
Philapost er van binnen en van buiten 
uitziet. Nog meer postzegelverzamelaars 
kennen Philapost als een vertrouwd 
postorder-adres, waar je altijd vriendelijk 
wordt geholpen. 

In het vijfjarig bestaan is er veel veranderd, 
want Philapost heeft de markt goed leren 
kennen. Van eenvoudige thematische 
Wonderdozen, naar specialistisch maatwerk 

Ja, Philapost heeft 
ook een origineel 
gestempelde 2 Kreuzer 
van Deutsches Reich op 
oorraad! » 

r T T H 010-5115099 
* — ^ - ^ - ^ ^ ^ Van 9 00 uur to t 17 00 uur ma vr 

| 7 ^ 9 010-5118321 
* " * t ^ L ^ ^ ^ 24 uur per dag 7 dagen in de week 

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs BEZOEK 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

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

[vrijdag 6 en zaterdag 7 november van 10 00 - T7 00 uur | 

Jezoek Philapost in de Mega-Stand Nr. 54 op de 5e N.V.P.H. Postzegel Show in Den Hal 
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NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven ƒ 100,-

1 30,— 
2 28,— 
3 125,— 
1/3 gave randen 
1/3 z.fr. 
4 
5 
6 
6 z.fr. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
15 

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

110,— 
18,— 
9,— 

95,— 
55,— 

2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

120,— 
175,— 

95,— 
5,— 

85,— 
3,— 

85,— 
45,— 
19,— 
76,— 
40,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

58,— 
6,— 

12,50 
40,— 

150,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
90,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
650,— 
375,— 

44,— 
105,— 
950,— 

1 , — 
6,— 
7,50 

975,— 

1 9 ^ -
66,— 

6,— 
9,25 
7,50 

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

1050,— 
600,— 

10,— 
165,— 
130,— 

75,— 
275,— 

3,— 
3,— 
3,— 

11,— 
7,50 

10,— 
225,— 

225,— 
2,— 

20,— 
45,— 

134/35 44,00 
136/38 175,— 
136/38 Tent. 
Stempel 220,— 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 

6,50 
12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 

8,— 
77,50 
15,— 
6,— 

28,— 
18,— 
10,— 

175,— 
30,— 
10,— 
45,— 
84,— 
30,— 
13,— 

2,50 
18,— 
25,— 
16,— 
14,— 
6,— 

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

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 
5,— 
3,— 

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

15,— 
35,— 
35,— 

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

4,— 
10,— 
2,50 
2,— 

12,— 
95,— 

135,— 
15,50 

2,— 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 

5,— 

495/99 
500/03 
505 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
640 los 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
675 los 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 
enz. tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 

4,— 
4,— 
3,50 
4,— 
7,50 

10,— 
2,50 
6,— 
5,— 

20,— 
6,60 
4,— 
6,— 

39,— 
59,— 
40,— 
19,50 
22,50 
16,50 
21,— 
17,50 
15,— 
3,50 

66,— 
14,— 
22,50 
15,— 
15,— 
19,50 
15,— 
4,50 
2,50 
22,50 
2,50 
15,— 
20,— 
13,— 
15,— 
35,— 
24,— 
13,75 
3,— 
11,— 
12,50 
3,— 

10,— 
15,50 
14,— 
12,50 
15,— 
10,— 
4,— 

13,— 
14,— 
9,50 
7,50 
7,— 
15,50 
7,50 

875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 

35,— 
5,— 
9,50 
17,50 
17,50 
25,50 
17,50 
14,50 
17,50 
7,50 

Roltanding, los 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
30 
31 
44 
46 
51 
54 
55 
56 

175,-
66,— 
15,— 
75,— 
38,— 
20,— 
30,— 
15,— 
29,— 
60,— 
15,— 

125,— 
15,— 
36,— 
60,— 
35,— 

66 
67 
68 
69 
70 
Rolt. series 

12,50 
7,50 

12,— 
14,— 
65,— 

1/18 
19/31 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

470,— 
140,— 
295,— 
105,— 
155,— 

68,— 
25,— 
2 1 , — 
30,— 
45,— 
45,— 
36,— 

Automaatboel<jes 
en combinaties le
verbaar, spec, 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 lil 
28 III 
31/43 
42 los 
43 los 
44/60 
67/68a 
67b (o) 
69/79 
80/106 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+29+30 
fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
4 z.fr. 
5 
6 
7 z.fr 
8 
g 
10 
11 
12 

16,— 
20,— 
44,— 

140,— 
45,— 
32,— 

77,50 
50,— 
44,— 

175,— 
175,— 

60,— 
98,— 
25,— 
32,50 

125,00 
9,50 

17,50 

4,— 
1,50 

15,50 
3,— 

135,— 
135,— 

315,— 
66,— 
47,50 
47,50 

7,50 
18,— 
12,50 

15,— 

55,— 
54,— 
10,— 

195,— 
98,— 
45,— 
12,50 

1.275,— 
25,— 
25,— 
4 0 , -
40,— 

420,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 77,50 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7 (o) - , -
stempel niet 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 los 

425,— 
75,— 
95,— 
15,— 
50,— 
75,— 
75,— 

175,— 

Alle zegels zijn pracht ex. netjes ges tempeld , tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klein gebrek, (o) =gebruikt maar stempel niet controleerbaar, 
duurdere soorten desgewenst met foto-Cert . van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post
giro 271040, Porto extra, echter franco levering vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht . 

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

N.B. De voUedigejaren omvatten enkel de 
eerste uitgifte, dus de fosforescerende voor 
het type Elström en wit papier voor het 
type "Koning Boudewijn met bril". 

Oren 
N° OCB-Yvert net Gulden 

1944/45 670/724 • ?S W 
1946 785/747 - S3 W 

748/60 - 13 W 
761/91 - 31W+Bka6 
798/828 - 38 W 
883/840 - 18W+Bk89 
841/875 - 38 W 
876/907 - 32W+Bk30 
908/937 - 30 W 
938/960 - 23 W 
981/988 - 25 W 
986/1007 - 22W 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1964 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1968 
1963 
1964 
1968 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1008/45 - 44W+Bk31 
1046/89 ■ 53W +LP. 
1090/1180 ■ 31 W 
1181/73A55W+Bk38 
1174/1803  30 W 
1804/39  36W +Bk 
1240/77  38W +3Bk 
1278/1318  38W+3Bk 
47 W + 2 Bk 
44 W + 3 Bk 
39 W + 8 Bk 
39 Waarden 
4IW + Bk zonder Bkje 
44W + 8Bk zonder Bkje 

86.00 
81.00 

122.40 
840.00 
569.00 
884.50 
371.00 

1360.00 
338.00 
430.00 
150.00 
870.00 
300.00 
463.50 

84.40 
889.00 

46.00 
38.00 
89.00 
24.00 
81.00 
31.50 
19.00 
15.70 
36.00 
45.90 

49 W. W 80.50 
41 W + 8 boelfles 30.80 
40 W + 2 boekjes 25.00 
43 Waarden 24.30 
46 W + 8 boekjes 35.00 
43 W + 3 Bk 48.80 
43 W + Bk 27.00 
3SW+ Bk +2 boekjes 26.00 
40 W + Bk 33.00 
37 W + 2 Bk 43.80 
36 W + Bk 54.50 
44 W + 2 Bk 78.00 
34 Waarden 37.70 
44 W + Bk 66.80 
43 W + Bk 70.80 
42 W + Bk 90.00 
32 Waarden 46.00 
39 W + 8 Bk 98.00 
37 W + Bk 68.00 
49 W + 2 Bk 884.00 
41 W = 67 1998 80W 67.00 

1993 44W+BK =67 1994 49W+BK 97.00 
1998 42W+BK .97 1996 B7W+3BK 97.00 
AUTOMAATBOEKJES 
1+8= 23 • 3/7= 28 '8/9= 8 »10/18= E 
Loten en Verzamelingen aan zeer 
aantrekkelyke prezen vanaf ƒ 800,-
Suitëc ^cjctting in iiootaai ! 

1971 
1972 
1973 
1974 
1978 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1988 
1983 
1984 
1988 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Alles van België is leverbaar ; afzonderlüke zegels, variëteiten, nieuw of gest. FDC aan 
80% van de Belgische Kat. 1996. Minimum Bestelling ƒ 100,-. Porto met toeslagz. ƒ10. 
Bestelling boven ƒ850,- portvrij. Vooruitbetaling, postgiro Brussel 000.0482708.30 of 
Postmandaat na ontvangst van de Pro-forma faktuur. 
ßelgisch-Kongo • Kongo Kinshasa • Zaïre • Ruanclo-UruncJi • Ruionda 
• Burundi* ook in stock • Volledige prijslijst op aanvraag 

Lid : CPSNTP 
ll̂ SDH • flSDH Jean-Poul Godu - Philatelie 

Postbus 10 • 1000 Brussel 24 • Fax(++322)503 38 11 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 77e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 21 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 77e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
78e veiling worden Ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veiling in november a.s.. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

19nov. van 13.00-18.00 
20nov. van 13.00-21.00 
21 nov. van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden medio 
februari, mei, september en november 1999. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 

fax. 058-2129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

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


De januari 1999 veiling 
belooft één van de mooiste te worden die ooit door ons gehouden werd! 

Speciaal collecties klassiek van o.a. Zwitserland, Spanje en Spaanse koloniën, 
Italië en Zuid Amerika w.o. veel op brief! 

:MBBSBB|PS 

YVERTFRCS 125 000 YVERTFRCS 55 000 YVERTFRCS 8 000 

YVERTFRCS 120 000 

/^^l 
»ÄÄ/N-^ mmäwm. Wßm m^^. 

M 1̂ 1 
YVERTFRCS 70 000 

p^"^™~*lfll^ 

if, ßm% 
p è i f f 'M 
mÄ^m^m 
f^^^iimm*'mi-mmm^f'iéWimsm;msM. 

YVERTFRCS 27500 

YVERTFRCS 20 000 YVERTFRCS 40 000 

Voorts natuurlijk een schitterende verzameling klassiek Nederland en 
Overzee. Een selectie van dit bijzondere materiaal tonen wij U op de 5e 

N.V.P.H. Postzegel Show van 8 tot en met 11 oktober a.s. te Den Haag. U 
kunt ons vinden onder Standnummer 3 en 4! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

Telefoon 070 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 36174 36 
Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Hieronder treft u een lijst aan van artikelen die u voor een spe 
ciale prijs kunt kopen  tien gulden per artikel 

op voorwaarde dat u minimaal 20 verschillende artikelen uit 
onderstaande lijst kiest De normale prijs van al deze artikelen 

is altijd aanmerkelijk hoger! 

likelenx 10.00 

NR. 
D 10/1. 
D 10/2. 
n 10/3. 
D 10/4. 
Ü 10/5. 
n 10/6. 
D 10/7. 
□ 10/8. 
D 10/9. 
D 10/10 
D 10/11. 
D 10/12. 
n 10/13. 

D 10/14. 

n 10/15. 
□ 10/16. 
Ü 10/17. 
n 10/18. 
D 10/19. 
Q 10/20. 
D 10/21. 

D 10/22. 

n 10/23. 
D 10/24. 
D 10/25. 

□ 10/26 
D 10/27. 
D 10/28 
D 10/29 

D 10/30. 
D 10/31. 
D 10/32. 
D 10/33. 
D 10/34. 
n 10/35. 
D 10/36. 
a 10/37. 
□ 10/38. 
D 10/39. 
D 10/40 
D 10/41 
□ 10/42. 
□ 10/43. 
D 10/44. 
D 10/45 
D 10/46. 
G 10/47. 
□ 10/48. 
D 10/49 
D 10/50. 
D 10/51. 
□ 10/52. 
n 10/53. 
D 10/54, 
D 10/55. 
a 10/56. 

D 10/57 
D 10/58 
D 10/59. 
D 10/60. 
D 10/61. 
D 10/62 
D 10/63. 

D 10/64. 
□ 10/65 

D 10/66. 
D 10/67 
D 10/68 
D 10/69. 

D 10/70. 
D 10/71 
ü 10/72. 
□ 10/73. 
D 10/74 

D 10/75. 
ü 10/76. 

OMSCHRIJVING PRUS ii 
13 verschillende gestempelde blokken 
Abkhazié, 5 postfrisse ui tg i f ten. Alleen motief 
Arab.Goud/Zilver, 3 verschillende ui tg i f ten 
Arabische Gebieden, 10 postfrisse series blokken 
Arenakaarten, 1 complete serie 
Australië, 300 verschillende zegels 
Auto's, 13 zegels met opdruk "Specimen" 
Auto's, 200 verschillende zegels. 
Batum, 5 postfrisse uitgi f ten. Alleen motief 
België, 14 verschillende FDC's 
België, 300 verschillende zegels 
Beroemde Personen, 12 gestempelde blokken 
Beroemde Personen, 12 gestempelde 
series/blokken 
Beroemde personen, 12 gestempelde 
series/blokken 
Beroemde Personen, 12 gestempelde series 
Bloemen, 12 gestempelde series/blokken 
Buriatia "A " , 4 postfrisse series strippen van 5 
Buriatia " B " , 4 postfrisse series strippen van 5 
Buriatia "C" , 4 postfrisse series strippen van 5 
Canada, 300 verschillende zegels 
Centrafricaine, 5 verschillende Sheets 
de Luxe op karton 
Diana, 3 postfrisse ui tg i f ten van o.a. Russische 
lokale gebieden 
Diana, 10 gestempelde uitgi f ten 
Dieren, 300 verschillende zegels 
Dieren, 13 verschillende series/blokken. 
Gestempeld 
Dieren, 14 gestempelde blokken 
Dieren, 7 postfrisse lokale ui tg i f ten 
Dinosaurussen, 4 postfrisse lokale ui tg i f ten 
Eq.Guinee, 12 verschillende postfrisse 
series/blokken 
Europa CEPT, 14 verschillende FDC's 
Fdc's, Ver Naties, 15 verschillende 
Fdc's, Europa, 13 verschillende 
Fdc's, Wereld, 13 verschillende 
Filmsterren/popsterren, 4 postfrisse series 
Flora/fauna, 10 postfrisse lokale ui tg i f ten 
Flora/fauna, 12 gestempelde series/blokken 
Frankrijk, 12 verschillende maximumkaarten 
Franse Gebieden'B' , 1 postfrisse ongetande serie 
Franse Gebieden'C', 1 postfrisse ongetande serie 
Franse Gebieden 'D' , 1 postfrisse ongetande serie 
Franse Gebieden 'A', 1 postfrisse ongetande serie 
Franse Kolonien, 250 verschillende zegels 
Goud/zilver, 9 verschillende ui tg i f ten 
Hawid, 75 gram ongesorteerde klemstroken 
Hond/Kat, 7 gestempelde blokken 
Hond/Katten, 10 gestempelde series/blokken. 
Hond/Kat, 8 cpl gestempelde series 
Hongarije, 500 verschillende zegels 
Insekten, 200 verschillende zegels 
Insteekboek, 16/32 biz. Wi t 
Israël, 200 verschillende zegels 
Kennedy, 5 verschillende series/blokken 
Kleurproeven, 25 verschillende zegels. Rariteit 
Kostuums, 200 verschillende zegels 
Kunst, 10 postfrisse senes/blokken 
Landenpakketjes, 3 verschillende pakketjes 
van 100 
Liberia, 6 postfrisse ongetande blokken 
Liechtenstein, 4 FDC's met blokken van 4 
Liechtenstein, 5 FDC's met alleen series 
Liechtenstein, 10 verschillende FDC's 
Lokaal op Brief, 4 " lokaa l " gefrankeerde brieven 
Lokale ui tg i f ten, 17 verschillende. Postfris 
Mineralen, 3 postfrisse ui tg i f ten van Russische 
lokale gebieden 
Motiefzegels, 500 verschillende .zegels 
Motiefzegels, 3 pakketjes van 100 verschillende 
zegels 
Nederland, 14 verschillende Fdc's 
Nederland, 300 verschillende zegels 
Nederland, 5 betere FDC's 
NoordKorea, 40 verschillende gestempelde 
blokken 
Olymp.Spelen, 12 gestempelde series 
Olymp Spelen, 12 gestempelde blokken 
Olymp.Spelen, 14 gestempelde series/blokken 
Oostenrijk, 10 verschillende maximumkaarten 
Paddestoelen, 4 postfrisse ui tg i f ten van Russische 
lokale gebieden 
Paddestoelen, 100 verschillende zegels 
Peru, 4 verschillende Telefoonkaarten 
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30,00 
12,00 
12,00 
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17,50 
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17,50 

D 10/77. 
D 10/78 
n 10/79. 
D 10/80. 
D 10/82 
D 10/82. 
O 10/83 

n 10/84. 
a 10/85. 
□ 10/86. 
D 10/87. 

□ 10/88. 

D 10/89. 
D 10/90. 
D 10/91. 
D 10/92. 

n 10/93. 
D 10/94. 
□ 10/95 
D 10/96. 

D 10/97. 
D 10/98. 

a 10/99. 
O 10/100 
O 10/101 
a 10/102 
D 10/103 
D 10/104 
D 10/105 
D 10/106 
D 10/107 
□ 10/108 
D 10/109 
D 10/110 

D 10/111 

0 10/112 
D 10/113 
D 10/114 
D 10/115 
n 10/116 

D 10/117 

D 10/118 

G 10/119 
D 10/120 
D 10/121 
□ 10/122 
D 10/123 
D 10/124 

a 10/125 
a 10/126 
a 10/127 
D 10/128 
D 10/129 
□ 10/130 
D 10/131 

n 10/132 

D 10/133 

D 10/134 
D 10/135 
0 10/136 
D 10/137 
D 10/138 
n 10/139 
D 10/140 
□ 10/141 
G 10/142 
G 10/143 
a 10/144 
G 10/145 
G 10/146 
G 10/147 
G 10/148 
G 10/149 
G 10/150 

afstelling 

Postfris, 8 postfrisse series. Alleen motief 
Postfris, 8 postfrisse blokken. Alleen motief 
Religie, 200 verschillende zegels 
Ruimtevaart, 10 postfrisse series/blokken 
Ruimtevaart, 12 gestempelde blokken 
Ruimtevaart, 2 postfrisse ongetande series 
Ruimtevaart, 13 verschillende gestempelde 
senes/blokken 
Ruimtevaart, 300 verschillende zegels 
Russische Geb., 7 uitgi f ten. Schitterend. Postfris 
Russische lokale overdrukken, 240 verschillende 
Schaken, 180 verschillende lokale overdr. motief 
"schaken" 
Schelpen, 3 postfrisse ui tg i f ten van Russische 
lokale gebieden 
Schilderijen, 14 gestempelde blokken 
Schilderijen, 300 verschillende zegels 
Schilderijen, 3 postfrisse ongetande series 
Schilderijen, 14 verschillende gestempelde 
series/blokken 
Snelheidssporten, 12 gestempelde series/blokken 
Sport, 300 verschillende zegels 
Sport, 10 postfrisse senes/blokken 
Sport, 13 verschillende gestempelde 
series/blokken 
Sport, 12 gestempelde blokken 
St.Vincent/Bequia/Union Island, 3 uitgi f ten met 
"Specimen" 
Suriname, 50 verschillende zegels 
Telefoonkaarten, Japan 18 verschillende 
Telefoonkaarten, Singapore, 12 f lora/fauna 
Telefoonkaarten, Europa, 13 verschillende 
Telefoonkaarten, Dieren, 10 verschillende 
Telefoonkaarten, Singapore l x $50kaart 
Toeslagzegels, 7 FDC's met toeslagzegels 
Touva, 6 postfrisse uitgi f ten Alleen motief 
Transport, 12 gestempelde senes/blokken 
Transport, 300 verschillende zegels 
Treinen, 5 verschillende postfrisse lokale ui tg i f ten 
Treinen, 12 verschillende zegels met opdruk 
Specimen 
USA, diverse postfrisse samenhangende 
combinaties 
Ver.Emiraten, 10 verschillende Telefoonkaarten 
Vlinders, 4 Russische lokale uitgi f ten 
Vlinders, 200 verschillende zegels 
Voetbal, 12 gestempelde blokken 
Voetbal, 13 verschillende gestempelde 
series/blokken 
Vogels, 13 verschillende series/blokken. 
Gestempeld. 
Vogels, 4 postfrisse ui tg i f ten van Russische 
lokale gebieden 
Vogels, 12 gestempelde blokken 
Vorstenhuizen, 6 postfrisse uitgi f ten 
Watersporten, 12 gestempelde series/blokken 
Wereld, 1000 verschillende zegels 
Wintersporten, 12 gestempelde series/blokken 
WWF, 5 aanget. brieven met lokale Russische 
overdrukken 
WWF, 4 verschillende postfrisse series 
Yemen, 10 postfrisse series/blokken. Hoge cat w. 
Zomersporten, 12 gestempelde series/blokken 
Zwitserland, 12 verschillende FDC's 
Zw/itserland, 5 FDC's met alleen series 
Zwitserland, 4 FDC's met blokken van 4 
Gestempelde series. Diverse motieven. 16 
verschillende 
Gestempelde blokken. Diverse motieven. 16 
verschillende 
Gestempelde series/blokken. Diverse motieven. 
18 verschillende 
Nicaragua "A " , 12 verschillende Fdc's 
Nicaragua " B " , 12 verschillende Fdc's 
Nicaragua "C", 12 verschillende Fdc's 
Cabo Verde, 12 verschillende Fdc's 
Guinee Bissau "A " , 12 verschillende Fdc's 
Guinee Bissau " B " , 12 verschillende Fdc's 
Guinee Bissau "C" , 12 verschillende Fdc's 
Laos "A", 12 verschillende Fdc's 
Laos " B " , 12 verschillende Fdc's 
Laos "C". 12 verschillende Fdc's 
Laos " D " , 12 verschillende Fdc's 
Cambodja "A " , 12 verschillende Fdc's 
Cambodja " B " , 12 verschillende Fdc's 
Cambodja "C", 12 verschillende Fdc's 
Cambodja "D", 12 verschillende Fdc's 
Cambodja "E " , 12 verschillende Fdc's 
Cambodja "F " , 12 verschillende Fdc's 

Hieronder treft u een lijst aan van artikelen die u voor een spe

ciale prijs kunt kopen  twintig gulden per artikel 
op voorwaarde dat u minimaal 10 verschillende artikelen uit 

onderstaande lijst kiest. De normale prijs van ai deze artikelen 
IS altijd aanmerkelijk hoger' 

O artikelen x 20 
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12,00 
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14,50 
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12,00 
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14,00 
14,00 

16,00 

16,00 

18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 

Kruis minimaaf 10 artikelen aan en stuur/fax uw 
'elling naar ons kantoor. U kunt de nummers natuurlijk ook te

lefonisch aan ons doorgeven. 

NR. 
D 2 0 / 1 . 
D 20/2. 
D 20/3. 
D 20/4. 
D 20/5. 
n 20/6. 
D20 /7 
G 20/8. 
D 20/9. 
D 20/10. 
n 20/11 
D 20/12. 
G 20/13. 
G 20/14. 
G 20/15. 
G 20/16. 
G 20/17. 
G 20/18. 
G 20/19. 
G 20/20. 
G 20/21. 
G 20/22. 
G 20/23 
G 20/24. 
G 20/25. 
G 20/26 

G 20/27. 

G 20/28 
G 20/29. 

G 20/30 
G 20/31 

G 20/32. 
G 20/33. 
G 20/34. 
G 20/35 
G 20/36. 
G 20/37. 
G 20/38. 
G 20/39 
G 20/40. 
G 20/41. 
G 20/42 
G 20/43 
G 20/44. 
G 20/45. 
G 20/46. 
G 20/47. 

PRIJS OMSCHRIJVING 
Azië, 150 gram grootformaat. Kilowaar. 
België, 150 gram grootformaat. Kilowaar 
Canada, 100 gram grootformaat. Kilowaar 
DDR, 100 gram grootformaat. Kilowaar 
Denemarken, 250 gram grootformaat. Kilowaar 
Duitsland, 150 gram grootformaat. Kilowaar 
Engeland, 250 gram grootformaat. Kilowaar 
idem, "Greetings", 150 gram Kilowaar 
Eng.Gebieden, 125 gram grootformaat. Kilowaar 
Finland, 150 gram grootformaat. Kilowaar 
Frankrijk, 50 gram grootformaat. Kilowaar 
Franse Geb., 50 gram grootformaat. Kiiowaar 
Griekenland, 100 gram grootformaat. Kilowaar 
Ierland, 125 gram grootformaat. Kilowaar 
Indonesië, 125 gram semigrootform. Kiiowaar 
Japan, 100 gram groot formaat. Kilowaar 
Namibië, 100 gram groot formaat Kilowaar 
Malta, 150 gram groot formaat. Kilowaar 
Nederland, 250 gram grootformaat. Kiiowaar 
OostEuropa, 150 gram grootformaat. Kilowaar 
Skandinavie B, 50 gram grootformaat. Kilowaar 
Spanje, 150 gram grootformaat. Kilowaar 
Tsjechoslowakije, 200 gram gr.form. Kilowaar 
Ver.Naties, 50 gram grootformaat. Kilowaar 
Zweden, 150 gram grootformaat. Kilowaar 
Dieren, 30 verschillende series/blokken. 
Gestempeld 

Vogels, 25 verschillende series/blokken. 
Gestempeld. 
Hond/Katten, 15 gestempelde series/blokken 
Ruimtevaart, 25 verschillende gestempelde 
senes/blokken 
Schilderijen, 30 versch. gestemp series/blokken 
Sport, 25 verschillende gestempelde 
senes/blokken 
Voetbal, 25 versch gestempelde series/blokken 
100 verschillende gestempelde blokken 
NoordKorea, 100 versch. gestempelde blokken 
Postfris, 20 postfrisse series. Alleen motief 
Postfris, 20 postfrisse blokken. Alleen motief 
Arabische Gebieden, 30 postfrisse series blokken 
Yemen, 25 postfrisse series/blokken. Hoge cat.w. 
Ruimtevaart, 20 postfrisse senes/blokken 
Sport, 20 postfrisse series/blokken 
Kunst, 20 postfrisse series/blokken 
Lokale Uitgif ten, 35 verschillende. Postfris 
Russische Geb., 15 uitgi f ten. Schitterend. Postfris 
Russische lokale overdrukken, 500 versch 
Batum, 12 postfrisse uitgi f ten. Alleen motief 
Touva, 12 postfrisse uitgi f ten. Alleen motief 
Abkhazié, 12 posfrisse uitgi f ten. Alleen motief 
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BEL 01051150 99 
Van 9.00 uur tot 17 00 uur maza (4 lijnen) 

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

BESTEL Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs I 



Berkel en Rodenrijs 
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> ^eHeÜMtg. 
Philapost verloot de fameuze 10 GULDEN 

Oranje NVPH nr. 101 t.w.v. f 2.100,= tijdens 
de 5e NVPH PostzegelShow in het Con

gresgebouw te Den Haag op 
8  9  1 0 & 1 1 oktober a.s. 

U doet gratis en vrijblijvend mee aan de 
verloting. Bel Philapost 010  5115099 en 
vraag vandaag nog om de kleurenfolder 

met het verlotingsformulier. U kunt 
natuurlijk ook een kaartje sturen. 

Filmsterren/popsterren, 8 postfrisse series 
Goud/zilver, 20 verschillende ui tg i f ten 
Eq.Guinee, 25 versch. postfrisse series/blolcken 
Kleurproeven, 50 verschillende .zegels. Rariteit 
"Weggeslagen tennisbal" Foutdruk. Uniek! 
Dieren, 15 postfrisse lokale ui tg i f ten 
Flora/fauna, 20 postfrisse lokale ui tg i f ten 
Tremen, 12 verschillende postfrisse lokale 
uitgi f ten 
Hawid, 200 gram ongesorteerde klemstroken 
Motiefzegels, 6 pakketjes van 100 versch. 
Landenpakketjes, 6 versch. pakketjes van 100 
Bloemen, 500 verschillende zegels 
Insteekboek, 32/64 biz. Wi t 
Telefoonkaarten, Japan, 25 honden/katten 
Telefoonkaarten, Singapore, 25 f lora/fauna 
Telefoonkaarten, Singapore 2x $50kaart 
Telefoonkaarten, Japan 40 verschillende 
Telefoonkaarten, Europa, 25 verschillende 
WWF , 7 verschillende postfrisse series 
Frankrijk, 25 verschillende maxlmumkaarten 
Oostenrijk, 20 verschillende maxlmumkaarten 
Wereld, een pakket zegels met toelage 
Fdc's, Ver Naties, 35 verschillende 
Fdc's, Wereld, 25 verschillende 
Fdc's, Europa, 25 verschillende 
USA, parti jt je postfrisse samenhangende 
combinaties 
WWF, 10 aanget. brieven met lokale Russische 
overdrukken 
Schaken, 400 verschillende lokale overdr. motief 
"schaken" 
Centrafricaine, 11 verschillende Sheets de Luxe 
op karton 
Vlinders, 8 Russische lokale ui tg i f ten 
St.Vincent/Bequia/Union Island, 6 ui tg i f ten 
met "Specimen" 
Vogels, 7 postfrisse ui tg i f ten van Russische lokale 
gebieden 
paddestoelen, 8 postfrisse ui tg i f ten van Russische 
lokale gebieden 
Lokaal op Brief, 8 " lokaa l " gefrankeerde brieven 
Diana, 23 gestempelde ui tg i f ten 
Diana, 5 postfrisse ui tg i f ten van o.a. Russische 
lokale gebieden 
Diana, blokkenset "Kleding van Diana" 
Buriatia "A" , 8 postfrisse series strippen van 5 
Buriatia "B " , 8 postfrisse series strippen van 5 
Buriatia "C", 8 postfrisse series strippen van 5 
Mineralen, 5 postfrisse ui tg i f ten van Russische 
lokale gebieden 
Schelpen, 5 postfrisse ui tg i f ten van Russische 
lokale gebieden 
Salomoneilanden, zeiljachtenserie, Yv.Fr.350,00 
Europa CEPT, 25 verschillende FDC'S 
Europa CEPT, 13 betere FDC'S 
België, 25 verschillende FDC'S 
België, Mi.Dm. 160,00 aan betere FDC's 
Liechtenstein, 8 FDC'S met blokken van 4 
Zwitserland, 10 FDC'S met alleen series 
Liechtenstein, 10 FDC's met alleen series 
Liechtenstein, 20 verschillende FDC's 
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37,50 
50,00 
50,00 
37,50 
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25,00 
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25,00 
25,00 
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32,50 

40,00 

35,00 
32,50 

35,00 

30,00 

32,50 
27,50 
30,00 

27,50 
25,00 
27,50 
27,50 
27,50 

28,00 

27,50 
35,00 
25,00 
32,50 
25,00 
40,00 
28,00 
25,00 
30,00 
25,00 

100 jaar VORSTINNEN 
Uniek en Rijk geïllustreerd 

Postzegelalbum 

Som
mige artikelen op deze 

lijsten zijn af en toe uitverkocht. 
Alle artikelen kunnen echter in prin

cipe binnen vrij korte tijd gele
verd worden. 

D 20/99 Zwitserland, 22 verschillende FDC's 
G 20/100 Toeslagzegels, 15 FDC's met toeslagzegels 
D 20/101 Zwitserland, 8 FDC's met blokken van 4 
D 20/102 Treinen, 25 verschillende zegels met opdruk 

Specimen 
D 20/103 Nederland, 30 verschillende FDC's 
D 20/104 Nederland, 10 betere FDC's 
D 20/105 Ver Emiraten, 20 verschillende Telefoonkaarten 
D 20/106 Peru, 8 verschillende Telefoonkaarten 
ü 20/107 Arenakaarten, 2 complete series 
ü 20/108 Hond/Kat, 15 cpl. gestempelde series 
D 20/109 Schilderijen, 30 gestempelde blokken 
D 20/110 Dieren, 30 gestempelde blokken 
ü 20/111 Vogels, 25 gestempelde blokken 
D 20/112 Olymp.Spelen, 25 gestempelde blokken 
D 20/113 Olymp.Spelen, 25 gestempelde series 
D 20/114 Olymp Spelen, 30 gestempelde series/blokken 
D 20/115 Zomersporten, 22 gestempelde series/blokken 
ö 20/116 Wintersporten, 22 gestempelde series/blokken 
□ 20/117 Watersporten, 25 gestempelde series/blokken 
n 20/118 Transport, 25 gestempelde series/blokken 
D 20/119 Snelheidssporten, 25 gest series/blokken 
□ 20/120 Bloemen, 25 gestempelde series/blokken 
Cl 20/121 Flora/fauna, 25 gestempelde series/blokken 
O 20/122 Beroemde personen, 25 gest. series/blokken 
0 20/123 Kennedy, 10 verschillende series/blokken 
D 20/124 Arab.Goud/Zilver, 6 verschillende ui tg i f ten 
□ 20/125 Dinosaurussen, 7 postfrisse lokale ui tg i f ten 
n 20/126 Sport, 25 gestempelde blokken 
D 20/127 Ruimtevaart, 25 gestempelde blokken 
D 20/128 Voetbal, 25 gestempelde blokken 
O 20/129 Vorstenhuizen, 14 postfrisse ui tg i f ten 
D 20/130 Boksen, Niger Sheets de Luxe 
O 20/131 Olymp.Spelen, Sheets de Luxe 
D 20/132 Dieren, 500 verschillende zegels 
D 20/133 Paarden, 300 verschillende zegels 
D 20/134 Katten, 200 verschillende zegels 
O 20/135 Vissen, 300 verschillende zegels 
O 20/136 Insekten, 200 verschillende zegels 
D 20/137 Schilderijen, 500 verschillende zegels 
D 20/138 Transport, 500 verschillende zegels 
O 20/139 Motiefzegels, 1000 verschillende zegels 
n 20/140 Australië, 500 verschillende zegels 
a 20/141 Franse Kolonien, 500 verschillende zegels 
G 20/142 Israël, 300 verschillende zegels 
G 20/143 Nederland, 500 verschillende zegels 
D 20/144 Auto's, 25 zegels met opdruk "Specimen" 
G 20/145 Franse Gebieden "A", 2 postfr. ongetande series 
G 20/146 Franse Gebieden " B " , 2 postfr ongetande series 
G 20/147 Franse Gebieden "C" , 2 postfr. ongetande series 
□ 20/148 Franse Gebieden " D " , 2 postfr. ongetande series 
G 20/149 Ruimtevaart, 4 postfrisse ongetande series 
G 20/150 Schilderijen, 6 postfrisse ongetande series 
G 20/151 Hond/Kat, 15 gestempelde blokken 
O 20/152 Liberia, 12 postfrisse ongetande blokken 
G 20/153 Beroemde Personen, 25 gest. series/blokken 
G 20/154 Beroemde Personen, 22 gestempelde series 
0 20/155 Beroemde Personen, 25 gestempelde blokken 

^^Knïl^nlnlmaan^rüK^t^^^^Wur/fax uw 
bestelling naar ons kantoor. U kunt de nummers natuurlijk c 

lefoniscb aan ons doorgeven.,.^^^^i^^^:. 
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Rlieronder treft u een lijst aan van artikelen die u voor een spe

( ciale prijs kunt kopen  vijftig gulden per artikel 
* op voorwaarde dat u minimaal 4 verschillende artikelen uit on

derstaande lijst kiest. De normale prijs van ai deze artikelen is 

NR 
D50 /1 
G 50/2. 
G 50/3. 
G 50/4. 
G 50/5. 
G 50/6. 
D50 /7 
G 50/8. 
G 50/9. 
G 50/10. 
Q 50/11. 
G 50/12. 
G 50/13. 
a 50/14. 
0 50/15. 
O 50/16. 
G 50/17. 
G 50/18. 
Q 50/19. 
D 50/20. 
O 50/21. 
O 50/22. 
G 50/23. 
G 50/24. 
G 50/25. 
G 50/26 
D 50/27. 
O 50/28. 
O 50/29. 
O 50/30. 
G 50/31 
G 50/32. 
G 50/33. 
G 50/34. 
0 50/35. 

O 50/36. 
O 50/37. 
D 50/38. 
G 50/39. 
G 50/40. 
0 50/41. 
O 50/42. 
G 50/43. 
G 50/44. 
G 50/45 
O 50/46. 
O 50/47 
0 50/48. 
O 50/49 
O 50/50 
D 50/51. 
G 50/52. 
D 50/53. 
O 50/54. 
O 50/55. 
O 50/56. 
O 50/57. 
G 50/58. 
G 50/59 
O 50/60. 
0 50/61. 
O 50/62. 
G 50/63. 
G 50/64. 
G 50/65. 
0 50/66. 
O 50/67. 
G 50/68. 
O 50/69. 
D 50/70. 
0 50/71. 
G 50/72. 
G 50/73. 
O 50/74. 
G 50/75. 

bestellins 

^"^m 

altijd aanmerkelijk hoger! 

g g | m | § A artikelen x 50.00 f | | 
OMSCHRIJVING PRIJS in hf l 
Aziè, missie 600 gram 
België, missie 750 gram 
Denemarl<en, missie 1 ki lo 
Engeland, missie 3 kilo 
Nederland, missie 2 ki lo 
Skandinavië, missie 750 gram 
Werled Supermissie 350 gram 
Zwitserland, missie 1 kilo 
Australië, luxe 1 kilo 
Iran, luxe 200 gram 
Yemen, luxe 200 gram 
Nederland, 750 gram 
Nederland toesl. 200 gram 
Noorwegen, luxe 300 gram 
Spanje, luxe 350 gram 
Wereld A, luxe 500 gram 
Zweden, luxe 500 gram 
Zwitserland, luxe 300 gram 
Telefoonkaarten, 85 plaatjes 
Telefoonkaarten, Japan, 100 x 
WWF, 16 verschillende complete ui tg i f ten 
WWF, Tajikistan, siervel wilde katten 
WWF, Kleinbogen 6x met sierrand 
Arab.Geb. verzameling van ca.Dm.1000,00 
Wereld, 75 verschillende Fdc's 
Motiefseries, 75 verschillende 
Dieren, 65 verschillende series/blokken 
Transport/Ruimtevaart, 65 series 
Lokale ui tg i f ten, 100 complete postfris 
Blokken, 200 verschillende 
Wereld, 65 verschillende maxlmumkaarten 
Schaken, 750 verschillende lokale opdrukken 
Sport, 1000 verschillende zegels 
Postfris, boek postfrisse zegels 
Engelse/Franse gebieden, boek met postfrisse 
waarden. Hoge cat.waarde 
Dieren, boek dierenzegels + doublet ten 
Papiervrije zegels, 1 ki lo 
Dieren, 300 gram papiervri j 
Goud/Zilver, 40 verschillende ui tg i f ten 
Iran, 500 verschillende zegels 
Nicaragua, 65 verschillende Fdc's 
ZuidAmerika, 65 verschillende Fdc's 
Guinee Bissau, 65 verschillende Fdc's 
Laos "A " , 65 verschillende Fdc's 
Laos " B " , 65 verschillende Fdc's 
Cambodja "A " , 65 verschillende Fdc's 
Cambodja " B " , 65 verschillende Fdc's 
Blokken " A " op Fdc, 30 verschillende 
Blokken " B " op Fdc, 30 verschillende 
Blokken "C" op Fdc, 30 verschillende 
Blokken " D " op Fdc, 30 verschillende 
Cuba "A " , 65 verschillende Fdc's 
Cuba " B " , 65 verschillende Fdc's 
Cuba "C" , 65 verschillende Fdc's 
Cuba " D " , 65 verschillende Fdc's 
Ver.Naties, 75 verschillende Fdc's 
Ver Europa, CEPT, 65 verschillende Fdc's 
België, 75 verschillende Fdc's 
Dieren op Fdc. 30 verschillende Fdc's 
Flora/Fauna, 30 verschillende Fdc's 
Franse Koloniën, 1000 verschillende zegels 
Latijns Amerika, 1000 verschillende zegels 
Rusland, 1000 verschillende zegels 
Russische lokale opdrukken, 1000 verschillende 
Zwitserland, 400 verschillende zegels 
Vaticaan, 200 verschillende zegels 
Micronesië, 50 verschillende postfrisse zegels 
Palau, 50 verschillende postfrisse zegels 
Marshall, 50 verschillende postfrisse zegels 
Nicaragua, 500 verschillende zegels in cpl.series 
Motiefzegels, 2000 verschillende 
Kleurproeven.lOO verschillende zegels 
Kleurproeven, 150 stuks met doublet ten 
"Versni jdingen", 6 unieke rari teiten 
3 verschillende foutdrukken/"drukkersoverschot 

Krvis minimaal 10 artikelen aan en stuur/fax uw 

66,00 
60,00 
65,00 
66,00 
65,00 
60,00 
70,00 
65,00 
65,00 
60,00 
70,00 
60,00 
70,00 
60,00 
70,00 
65,00 
65,00 
60,00 
85,00 
75,00 
70,00 
65,00 
65,00 
75,00 
75,00 
75,00 
65,00 
65,00 
75,00 
75,00 
65,00 
75,00 
72,00 
75,00 

75,00 
65,00 
75,00 
75,00 

100,00 
78,00 

100,00 
85,00 

100,00 
95,00 
95,00 

100,00 
100,00 
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
85,00 
59,00 
65,00 
62,50 
65,00 
55,00 
55,00 
55,00 
75,00 
65,00 
95,00 
95,00 
90,00 

" 75,00 

naar ons kantoor. U kunt de nummers natuurlijk ook te

e lefonisch aan ons doorgeven. 

|LEVERINGSVOORWAARDEN 1 

iEZOEK Ranonkelweg 4. 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

y i.,dl 
DtunCluti 
bumtailaial' 

mm 
1 ^ 

PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG TOT EN MET 31 
DECEMBER 1998 OF ZOLftNG DE VOORRAAD STREKT. BETALEN GRAAG NA 
ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIRO. DE 
BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJ
GESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNE
RING KOST F 10,=. BIJ BESTELLINGEN MET EEN FACTUURWAARDE VAN 
MINDER DAN F99,i WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN 
F10,= BEREKEND BIJ GEBRUIK VAN EEN GELDIGE WAARDECOUPON MOET 
HET FACTUURBEDRAG TENMINSTE F 100,= BEDRAGEN PHILA, PHILAPOST 
EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA 
B.V. PHILA B.V IS INGESCHREVEN BIJ DE K V.K. TE 'SGRAVENHAGE ONDER 
NUMMER 27235724 TERUGGAVE GARANTIE RETOURNEREN IS ALTIJD OP 
UW EIGEN KOSTEN EN RISICO GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM 
VAN PHILA B V. TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN 



AMSTERDAM 
FILATELIE 

LOKET 

WAT IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET? 
Het Amsterdam Filatelie Loket (AFL) is een 
onderdeel van Theo Peters Filatelie, geheel gencht 
op het bevorderen van postzegels verzamelen. 

WAAR IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET GEVESTIGD? 

in AMSTERDAM 
bij Theo Peters Numismatiek & Filatelie BV 
aan de Nieuwezijds Voorburgwal 252 
(let op juiste nummeri) 
Open ma t/m za 10 00-17 00 uur 

tel 020-6222530 
fax 020-6222454 

1 POSTZEGELBOEKJES 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1993 
1994 

rode kruis 
zomer 
z o m e r 
zomer 
zomer 
rode kruis 
zomer 
zomer 
zomer 
zomer 
rode kru is 
zomer 
zomer 
z o m e r 

(pb 29) 
(pb 30) 
( p b 3 1 ) 
(pb 32) 
(pb 35) 
(pb 36) 
(pb 38) 
(pb 39) 
(pb 40) 
( p b 4 1 ) 
(pb 45) 
(pb 46) 
(pb 48) 
(pb 49) 

Comp le te set 1983 /1994 14 ex 
(cat .w. 225 ,—) 

5,— ' 
3,40 ' 
3,40 ' 
3,40 ' 
6,50 
5,75 
7,50 
7,— 
7,50 
7,50 
9,75 
9,75 
9,75 
9,75 

94,50 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

boekje met 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 
vel let je van 20 zege ls 

Comp le te set van alle 
kers tve l len + boekje 11 s tuks 
(ca t .w.290,—) 

17,95 
14,95 
17,95 
17,95 
17,95 
17,95 
17,95 
17,95 
17,95 
17,95 
17,95 

185,— 

Postzegels tegen 
postkantoor prijs! 
Veel van deze aan
biedingen Zijn voor 
de nominale waardel 
Gn p uw kans en be
ste postzegels, 
boekjes etc. van vele 
jaren terug nu nog 
voor de uitgifte prijs! 

BESTEL PER 

- brief(kaart) [ X j 

- bestelbon 

- telefoon 
020-6222530 

POSTZEGELMAPJES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 
comp lee t 

(1-9) 
(10-16) 
(17-25) 
(26-33) 
(34-42) 
(43-52) 
(53-61) 
(62-70) 
(71-79) 
(80-89) 
(90-102) 
(103-116) 
(117-130) 
(131-145) 
(146-162) 
(163-179) 

Comple te set 1982 /1990 

Comple te set 1991 /1997 

32,— 
27,45 
34 ,— 
28,70 
32 ,45 
37,40 
35,25 
3 3 , — 
33,20 
36,90 
50,25 
89 ,— 
9 5 , — 

110,— 
115 ,— 
120,— 

285,—* 

595,— 

IE DAG ENVELOPPEN 
blanco luxe kwaliteit 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

28,— 
23,85 
21,15 
26,15 
25,— 
23,25 
29,30 
32,05 
29,70 
29,60 
37,50 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

37,60 
29,05 
31,— 
36,15 
37,90 
85,— 

110,— 
92,50 
110,— 
110,— 

Comple te set 1977 t /m 1989 
inci. a- nummers 

Comple te set 1990 t /m 1997 
incl. a- nummers 

365,—* 

595,— 

U kunt alle aanbiedingen los bestellen of per extra voordelige 'complete set'! 



1993 wensvelletje 
1993 tien voor je bnef 
1995 tien voor Europa 
1995 sterrenbeelden 
1996 verhuis 70 cent 

(1546-1547) 
(1571-1572) 
(1630) 
(1646) 
(1672) 

1996 vakantie 70 + 100 cent (1678+1681) 
1996 sesam brief + kaart 
1996 sesam 10 voor post 
1997 verhuis 80 cent 
1997 verrassing 
1997 strip 
1997 gecomb. uitg. 
1997 waterland 
1997 jongeren 
1997 geboorte 

(1692-1693) 
(1693) 
(1706) 
(1709) 
(1714b) 
(1720-1721) 
(1727) 
(1733) 
(1735) 

7 ,— 
8,— 

3 0 , — 
3 5 , — 
47,50 
7 5 , — 
9 0 , — 
2 0 , — 
2 6 , — 
15 ,— 
15 ,— 
2 6 , — 
15 ,— 
15 ,— 
15 ,— 

Comple te set k le ine ve l len 
1993-1997 410,— 

PTT 
JAAR

COLLECTIES 

1976 95,— 
1977 45,— 
1978 27,50* 
1979 20,— * 
1980 30,— * 
1981 28,— * 
1982 26,— * 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

28,— * 
28,— * 
29,— * 
32,— * 
49,50 
39,50 
35,— ' 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

42," 
36,-
45,-
45 , 
59, 
69, 

Comp le te set 1976/1995 775 — 

supplementen met langlopende series als Beatnx, Crouwel etc. 
1982 4 2 , — I 1991 3 5 , — 11993 26 ,50 
1986 3 6 , — 1992 2 0 , — 11994 19,50 

Comple te set 1982-1994 175 — 

Nederland 
postfrisse 

jaargangen 

Alle hoofdnummers incl. blokken en boekj 
A-nrs en langlopende senes als Crouwel 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

13,20 ' 
21,85 
21,40 
17,75 
15,15 
19,55 
19,— 
17,25 
23,90 
24,85 
23,70 
23,— 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Complete set 1975/1989 luxe post-
fris voor postkantoor prijs 

Complete set 1990/1997 luxe post-
fris voor de speciale prijs van 

jes (excl. 
Regina) 
3 4 , 1 5 * 
3 4 , — * 
2 5 , 4 0 * 
27 ,85 
3 5 , — 
5 5 , — 
5 5 , — 
5 5 , — 
6 5 , — 
7 0 , — 
7 5 , — 

323—* 

425 — 

DIVERSE AANBIEDINGEN POSTFRIS 

1969 
1981 
1976 
1976 

1981 

1991 

1989/94 
1989 
1991 

Juliana regina 
Juliana regina fosfor 
Amphilex blok 9+4 
Crouwel 
getand + ongetand 
Beatnx inversie 
getand + ongetand 
Beatrix inversie 
getand + ongetand 
Cour de Justice 
automaatstroken 
automaatstroken 

(941/958) 
(952/958b) 

29,55' 
32,50 
15,90' 

(1108-1118+a) 17,50 

(1237/52+a) 82,50 

(1488/98+a) 
(44/60) 
(14 ex) 
(11 ex) 

27,50 
21,05' 
35,10' 
19,50 

De prijzen van de met' vermelde artikelen zijn gelijk aan de uitgifteprijs 

BES TELBON zenden aan: Amsterdam Filatelie Loket (AFL) Nieuwezijds Voorburgwal 252,1012 RR Amsterdam 
stuurt U mij s V p de volgende aanbiedingen 
...X complete set postzegelboekjes 

X complete set kerstvellen/boekjes 
.. X complete set PTT-Postzegelmapjes 1982/90 

X complete set PTT-Postzegelmapjes 1991/97 
.X complete set 1 e dag enveloppen 1977/89 

. X complete set 1 e dag enveloppen 1990/97 
,x complete set kleine vellen 1993/97 
X complete set PTT jaar collecties 1976/95 
X complete set PTT jaar collecties suppl 1982/94 
X complete set NL postfns 1975/89 

.. X complete set NL postfns 1990/97 
SUBTOTAAL 
Kosten (onder/200,-) 
Totaal te betalen 

ä 94,50 
è185,— 
a 285,— 
a 595,— 
a 365,— 
a 595,— 
è410,— 
a 775,— 
è175,— 
è 323,— 
ä 425,— 

= ƒ 
= ƒ 
= f 
= f 
= / 
= f 
= f 
= f 
= f 
= f 
= ƒ 

ƒ 

ƒ 
3,50 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats .... 

Handtekening. 

D Ik ben reeds klant bij u en betaal binnen 14 dagen na ontvangst d m v 
acceptgirokaart 

D Ik betaal vooruit d m v bijgebvoegde cheques/ contanten 
ü Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of ABN/AMRO 

rekening 408812443 overgemaakt. 



INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 7 december haar 9 4 e vei l ing 

In deze veiling ruim 5000 kavels met de nadruk 
op de volgende gebieden: 
 Nederland en Overzee; veel topmateriaal, w.o. 

plaatfouten, kleinrond en puntstempels, etc! 
 West en OostEropa. 
 Duitse, Engelse en Franse koloniën. 
 U.S.A. 
 Collecties en partijen. 

Uw voordelen: 
 Vaste prijzen; geen vellingkosten. 
 Pas betalen na toezending kavels. 
 100% service: terugsturen kavels geeft nooit 

problemen! 
 Ruimte voor persoonlijke wensen 

INVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 

Bel, fax of stuur een briefkaart voor een gratis catalogus: 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206146220 

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

STAMPCORNER BANEKE B.V. 
II | |= ,amp.o .u „ „ „e .» „v p o BOX S902 1006 I C A M S T E R D A M 

—llJ " ■==— Tel . 020 6138397 /Fax 0 2 0  6 1 4 7 0 8 8 

ËPRIJSLIJST VOOR KWALITEITS KÊLOWARENl 
1 BEVATTEN DE MEEST RECENTE ZEGELS 1 

WEST EUROPESE LANDEN GRFZEGELS 
100gr 

België vele 97 2 4 , 

Benelux 26,— 
Cept 35,— 
DDR 2 0 , 

Bund II 3 5 , 

Bund III 5 5 , 

EngelandZ/kerst 1 2 , 

Franknjk met h w 40,— 
Holland 1 2 , 

lerland 2 4 , 

lerlandZ/Kerst 3 8 , 

Kanaaleilanden mix 18,— 
Liechtenstein 80,— 
Luxembourg 32,— 
Malta 2 0 , 

Oostennik 3 5 , 

Spanje 30,— 
West Europa 2 0 , 

Zwitserland II 30,— 

SCANDINAVISCHE U N D E N 
Denemarken 18 — 
Finland 1 8 , 

Finland boekjes zegels 34,— 
Noorwegen 27,— 
IJsland 6 0 , 

Zweden 12,— 
Scandinavien 22,— 

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

250gr SOOgr 
4 0 ,  7 5 , 

4 0 ,  7 5 , 

,— ,— 
4 0 ,   , 

7 5 ,   , 

1 2 5 ,  — 
22,50 4 0 , 

9 0 ,  1 6 0 , 

2 5 ,  — 
5 5 ,   , 

,— ,— 
3 5 ,  7 0 , 

— — 
6 0 ,  1 1 0 , 

4 0 ,  7 5 

,— ,— 
6 0 ,   , 

4 5 ,   , 

6 0 ,  1 1 0 , 

3 0 ,  5 5 , 

3 0 ,  5 5 , 

8 5 ,  1 6 0 , 

5 0 ,   , 

1 3 0 ,   , 

22 50  , 

4 5 ,  8 5 , 

N E T T O PRIJS 
18 kg Bundmissie ƒ 

18 kg Amerika Missie ƒ 

18 kg Wereldmixture ƒ 

18 kg Japan Missie ƒ 

5 8 5 , -

4 7 5 , -

7 5 0 , -

5 0 0 , -

BUITEN EUROPA-LANDEN GRFZEGELS 
lOOgr 250gr SOOgr 

Amenka 22,50 - — -,— 
Australië 17,— 40,— 
Canada (enkel papier) 42,50 100 
Japan 25,— 60 
Nw Zeeland 2 7 , - 60 
Taiwan 35,— 85 
Dier/Bloemen 25,— 60 
PAC/Oceanie 25,— 
Singapore 20 — 45 

— 
— 
— 
- 160 

— 
— 
- 85 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Verzegelde pakketten 1 kg SOOgr 
Denmarken (± 900 gr) 85,— - , -
Noorwegen Tubfr 95,— -,— 
Scandinavian 100,— -,— 
Bund Rotzegel 8 5 , - 4 5 -
Slovensko 65,— — 
250gr IJsland PTT 1998 3 8 5 , -

Missiekilo's 1 kg SCO gr 
Amenka 40,— 25,— 
Australië 70— 40,— 
Japan 4 0 , - 2 5 , -
Honganje 50,— 30,— 
Engeland 30 — 2 0 , -
Holland 2 5 , - 1 5 , -
Frankriik 7 0 , - 4 0 , -
lerland 5 5 , - 3 0 , -
Noon«egen 60,— 35,— 
Finland 45,— 25,— 
Luxembourg 50,— 35,— 
Scandinavien 50,— 30,— 
W-Europa 6 0 , - 3 5 , -
New Zeeland 6 5 , - 4 0 , -
Wereldmixture 65,— 35,— 
Duitsland 4 5 - 2 5 , -

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

Pnjzen zijn in Holl guldens en incl portokosten 
Orders onder de ƒ 50 — worden met aangenomen 
Korting 10% bi| afname van 10 verschillende items 

Wij zijn aanwezig met een stand op de NVPH-postzegelshow te Den Haag van 8 t/m 11 oktober 1998. 
Standnummer 33 

Onze 174ste veiling zal worden gehouden op 11 en 12 december a.s. 
in het IBIS-hotel te Tilburg 
Onder de hamer komen o.a.: 
• mooie afdeling losse kavels Nederland, OR en Buitenland met o.a. aparte afdelingen voor 

Nederland Ie Emissie (1852), Plaatfouten en Firmaperforaties; 
• vele mooie en geheel intact gelaten collecties van o.a. Nederland, België, 

Frankrijk (w.o. zeer mooi 'klassiek'), Australië, Canada, Nieuw Zeeland, RyuKyus (cpl.), 
Vaticaan, Zwitserland en diverse andere landen; 

• zeer mooie doublettenpartijen van o.a. Nederland (gebruikt) in stockboeken en zakjes; 
• zoals steeds mooie afdelingen stockboeken, dozen, kistjes en partijen. 

Het Is beslist de moeite waard om naar Tilburg te l<omen! 

Onze duidelijk uitgevoerde veilingcatalogus zenden wij u op aanvraag gaarne toe. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G H O E S 
I n t e r n a t i o n a l e v e i l i n g e n sinds 1945 

AAN- & VERKOOP - TAXATIES - VEILINGEN 

Kantoor St. Annaplein 7, postbus 3106,5003 DC Tilburg, Tel (013) 580 04 34, Fax (013) 580 04 35, E-mailinfo@hoes.demon.nl 

bekijkt u eens onze nieuwe Internetpagina op: www.hoes.demon.nl 

mailto:E-mailinfo@hoes.demon.nl
http://www.hoes.demon.nl


75e jaargang 
aktolier 1998, nummer 866 
speciaal nummer Vijlde NVPHPostzegelshow iniHOUD Philatele 
Het maandblad Philatelie waarin opgenomen « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
De Philatelist is een uitgave van de onafhanke ■ ■•& j _ » . * Ä . . Ä I * J W M M A ^ tlX^^^Xi^ 
Hike Stichting Nederlandsen Maandblad voor " ' * ^^ W e r e l d v a n d e f i l a t e l i e 
Philatelie te Den Haag 6 6 0 / 6 6 1 

n dit maandblad zi|n  buiten verantv»oordeiiik V e r z o m e l g e b i e d N e d e r l a n d 
held van de redactie  de officiële mededelingen 6 6 4 / 6 6 5 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten ^ i * i_ . .■ . / ^ . ■ 
Verenigingen opgenomen N i e U W O p h e t p O S t k a n t O O r / S t e m p e l s 

666 
'Philatelie'verschijnt omstreeks het midden van _ . ■ i . . . « # " ^ j » n ^ n u « » I L 
demaand uitgezonderdm/uii Speciale bi | lage Vf/We NVPHPostzegelshow 
Hoofdtedaceur: , , . . . . 6 6 9 / 6 7 0 / 6 7 1 / 6 7 2 / 6 7 3 / 6 7 4 / 6 7 5 / 6 7 6 / 6 7 7 
Aad Knil<man AIJP Verenigingsadressen 
Klipper2,1276BPHuizen 6 8 0 / 6 8 1 / 6 8 2 
Telefoon 0355254391 . ■., _ , , ' j u w / u u i / w u ^ 
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Componistes 684 
De heer A.T.M. Poos 
schreef niet alleen 
een interessant artikel 
over vrouwelijke 
componisten, maar 
maakte er ook een 
puzzel bij. Doe mee 
en win een mooie 
dubbeiCD! 

Semihandel 694 

Hii zit zo'n beetje tussen de 'officiële' 
hanael en de afnemer van filotelistische 

producten in: de semihandelaar. Paul 
van der Grijp begint in deze editie een 

drieluik waarin deze interessante middle 
man diepgaand wordt geanalyseerd. 

Duiise Marie 708 
Het is op de valreep  de Euro komt er 
immers al aan  maar de Duitse Mark 
heeft toch nog zijn gouden jubileum 
kunnen vieren. Mr A. van der Flier 
beschrijft de situatie van vijftig jaar 

geleden, toen de Mark werd ingevoerd. 

)pzegglng abonnement: 
:en individueel abonnement kan per 31 
lecember worden beëindigd door een 
chriftelijke opzegging die uiterliik op 30 
mvemberbii de administratie moet zijn 

osse nummers: 
osse nummers van de lopende jaargang kun
en worden besteld door overmaking van f 5 00 
er nummer (inclusief porto) op 
ostgiro 5005485 te Dordrecht onder 
ermelding van de gewenste nummers 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Het Nederlands Congres Centrum domineert het omslag van dit num

mer; terecht, want een belangri jk deel van deze editie is gewi jd aan 
de Vijfde NVPHPostzegelshow. Dit evenement wordt van 8 tot en met 
11 oktober in Den Haag gehouden. Meer weten? Zie de pagina's 6 6 9 
tot en met 6 7 7 Foto: Nederlands Congres Centrum, Den Haag 
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U I T DE lAIERELD 
VAIU DE FILATELIE 

'NEDERLANDSE' VERKEERSTOREN OP 
MALEISISCHE POSTZEGELS 

Prince Cladding uit Zoe
terwoude is een bedrijf 
dat al dertig jaar in Ne
derland is gevestigd. Het 
is gespecialiseerd in de 
productie van duurzame 
metalen bouwproducten. 
Eén van die producten is 
de nieuwe verkeerstoren 
op het internationale 
vliegveld van Kuala Lum
pur in Maleisië. 
De complete staalcon
structie van de toren 
werd in de productieaf

deling in Zoeterwoude 
vervaardigd  en het ge
heel (inclusief de afbouw 
met panelen en begla
zing) werd in oktober 
1996 opgeleverd. 
Maleisië is kennelijk heel 
tevreden over het Neder
landse bouwwerk, want 
het liet drie zegels en een 
blokje verschijnen waar
op de nieuwe verkeersto
ren in volle glorie is af
gebeeld. 

Kuala Lumpur Inlemational Airport' Nederlandse verkeerstoren 

POST OFFICE MUSEUM IN LONDEN GAAT 
DOOR VERBOUWING TIJDELIJK DICHT 

Omdat het King Edward 
Building moet worden 
gerenoveerd gaat het 
Londense Posf Office Mu

seum een tijdje dicht. Op 
24 december van dit 
jaar worden de deuren 
gesloten. Niet definitief, 
want er wordt al gezocht 
naar een nieuw onderko
men. Zolang er nog niets 
is gevonden, wordt de 

kostbare collectie onder
gebracht in het Post Offi
ce Archives Centre in 
Londen, waar alle offi
ciële documenten wor
den bewaard sinds de 
oprichting van de Britse 
posterijen in 1635. De
len van de collectie zul
len daar  uitsluitend op 
afspraak  te bezichtigen 
zijn. 

POST GREENLAND 
IS VERHUISD 

POST 
GREENLAND 
(TÏLEGREENIANDA/Sl 

De filatelistische dienst 
van Groenland, onder
deel van Post Greenland, 
is verhuisd. De dienst is 
nu gevestigd in Nuuk, de 
hoofdstad van Groen
land. Het adres is: 
Post Greenland 
P.O. Box 9999 
Skolevej 8 
DK3900 Nuuk 
Groenland. 

MFNLEDEN KOMEN 
WEER BIJ ELKAAR 

De vereniging Motor 
Filatelisten Nederland 
(MFN) organiseert op 18 
oktober a.s. een bijeen
komst voor leden en be
langstellenden. De mid
dag begint om half twee 
en duurt tot vijf uur. Het 
is ditmaal een evenement 
met weinig officiële 
agendapunten, zodat er 
volop ruimte is voor het 
uitwisselen van ervarin
gen, het ruilen van ze
gels en dergelijke. 
De bijeenkomst wordt 
gehouden in 'Het Dui
venlokaal' aan de Hes
senbergstraat in Zetten. 
De zaal is vanaf een uur 
's middags open. 

STUDIEGROEP ZWITSERLAND VIERT 
DERTIGJARIG BESTAAN IN PTT MUSEUM 

De Studiegroep Zwitser
land viert dit jaar zijn 
dertigste verjaardag. Ter 
gelegenheid daarvan 
wordt in het PTT Museum 
in Den Haag (adres: 
Zeestraat 82) een propa
gandatentoonstelling ge
houden: Helvetia 30. Op 
zaterdag 14 en zondag 
15 november staan ruim 
zestig kaders in het mu
seum opgesteld met 
daarin bijzonder filatelis
tisch materiaal. De in
zendingen zijn afkomstig 
uit Nederland, België, 
Duitsland en Zwitserland; 
er zijn veel éénkaderin
zendingen. 

Andere deelnemers zijn 
het Zwitsers Verkeersbu
reau en binnen en bui
tenlandse handelaren. 
Op beide dagen wordt 
erom drie uur 's mid
dags een veiling gehou

den en er zijn ook diver
se lezingen gepland. 
Maar dat is nog niet al
les: de Haagse Computer 
Club is present en er zijn 
speciale jeugdactivitei
ten, zoals een filatelisti
sche speurtocht en het 
maken van albumbladen 
op de computer. Boven
dien ligt voor iedere 
jeugdige bezoeker een 
verrassing klaar. 
De tentoonstelling zal 
worden geopend door 
de Zwitserse ambassa
deur in Nederland, de 
heer H. Reimann. 
Helvetia 30 is op zater
dag van 12 tot 17 uur 
geopend en op zondag 
van 12 tot 16 uur. 
Meer informatie vindt u 
in het novembernummer 
van 'Philatelie'; u kunt 
ook schrijven (Postbus 
95, 3970 AB Drieber

8en) of bellen (telefoon 
343518303). 

Let u goed op de adres
drager van het novem
bernummer van 'Philate
lie': daarop staat een 
bon die korting geeft op 
de toegangsprijs van de 
tentoonstelling! 

POSTADMINISTRATIE NEDERLANDSE 
ANTILLEN IS VERZELFSTANDIGD 

Op 1 juli van dit jaar is 
de Dienst der Posterijen 
van de Nederlandse An
tillen verzelfstandigd. 
Met ingang van die da
tum heet de dienst Post 
Nederlandse Antillen 
n.v. Het nieuwe bedrijf 
moet slagvaardiger en 
commerciëler gaan wer
ken dan zijn voorgan
ger. Het zal meer dan 
voorheen aandacht be
steden aan moderne 

technologische ontwikke
lingen, zoals email en 
Internet. 
Ter gelegenheid van de 
verzelfstandiging gaf 
Post Nederlandse Antil

len drie zegels uit met 
daarop het nieuwe 
beeldmerk. 'Ons motto is 
op dit moment Ready for 
the Future,' zo zegt alge
meen directeur drs. Hed
wig A.C. Komproe. 'Wi j 
zijn er klaar voor.' 

STRIPZEGELS VAN JAN KRUIS ZITTEN OOK 
IN EEN UNIEK POSTZEGELBOEKJE 

ÏÏ; Op 6 oktober verschijnt 
^ niet alleen een blokje met 
2 twee verschillende strip
== zegels (ontwerp: Jan 

Kruis, geestelijk vader 

RfiR ^ ° " ■^°"' "'""* ®" '^'"' 
»WW c/eren), maar ook een 

speciaal boekje. Het 
boekje bevat tien identie
ke stripzegels (ontwerp 
gelijk aan dat van één 

van de twee zegels die in 
het blokje zitten) plus 
twintig leuke stickertjes. 
In verband met het feit 
dat er op de afbeeldin
gen van zowel de zegels 
als het boekje een em
bargo rust tot 6 oktober 
kunnen we u de nieuwe 
emissie helaas (nog) niet 
laten zien. 

POSTZEGELSHOW: 
'N DIK NUMMER 

Dit dikke nummer van 
'Philatelie' staat voor een 
belangrijk deel in het te
ken van de Vijfde NVPH
Postzegelshow, die van 8 
tot en met 11 oktober in 
het Nederlands Congres 
Centrum in Den Haag 
wordt gehouden. Alle in
formatie die u nodig hebt 
om uw bezoek te laten 

0ST7EGEL 
S H O W 

slagen (en een kortings

bon van f 2.50!) vindt u 
op de pagina's 669 tot 
en met 6 / 7 . 



)E POST BELGIË VERSTREKT (NOG) MEER 
NFORMATIE OVER HET EUROTIJDPERK 

De directie Postzegels & 
'ilatelie van De Post in 
ielgië kondigde een jaar 
geleden al aan dot er 
belgische zegels zouden 
comen met een 'dubbele 
itondoard', lees: met zo
vel een vermelding in 
Jelgische franken (BEF) 
als in Euro's (EUR). 
Dnlongs zijn details be
:endgemaakt over de 
>peratieEuro. 
Dp 1 oktober 1999  dat 
/isten we al  geeft De 
'osf zijn eerste zegel met 
lubbele waordeaandui
ling uit. Het wordt een 
;egel met de beeltenis 
an koning Albert II. 
aanleiding is het feit dat 
iet op dot moment hon
lerdvijftig jaar geleden 
s dot de eerste Belgische 
lostzegel verscheen. 
^Ile zegels die De Post 
anof 1 oktober 1999 

uitgeeft zullen van een 
dubbele woordeaandui
ding worden voorzien, 
tot 31 december 2001 . 
Vanaf 1 januari 2001 
verkoopt De Post geen 
zegels meer die uitslui
tend een vermelding in 
BEF laten zien. Een jaar 
later, op 1 januari 2002, 
zullen alle nieuwe zegels 
uitsluitend waarden in 
EUR dragen. 
Zegels die uitsluitend een 
vermelding in BEF laten 
zien kunnen in België 

nog tot en met 30 juni 
2002 worden gebruikt. 
Tot die datum is het ook 
mogelijk postzegels in 
BEF om te ruilen tegen 
postzegels in EUR. Zoals 
in België gebruikelijk is 
kunnen uitsluitend com
plete vellen worden ge
ruild; bovendien wordt 
slechts 75% van de 
waarde van de 'oude' 
zegels in nieuwe zegels 
teruggegeven. 
Na 30 juni 2002 neemt 
De Posf geen postzegels 
meer terug, ook niet die 
met EURaanduiding. 
Vanaf 1 juli 2002 zijn in 
België alleen nog de ze
gels met EUR en 
BEF/EURvermelding 
geldig. Postzegels zon
der waardeaanduiding 
blijven uiteraard ook gel
dig voor frankering. 
Ook de PTT Post heeft al 
bekend gemaakt hoe de 
'operatieEuro' zal verlo
pen; zie 'Philatelie' van 
mei j l . , pagina 341 . 

TWEE MEDAILLES 
TE WEINIG 

In het berichtje over de 
bekroningen op de lite
ratuurtentoonstelling Lor
ca 98 in Granada (zie 

deze rubriek in 'Philate
lie' van juli/augustus, 
pagina 490) is een foutje 
geslopen. Verzuimd 
werd te vermelden dat er 
ook tweemaal groot 
goud werd toegekend. 

Red. 

CREATIEVE TENTOONSTELLING IN DE 
PEKHOEVETEULVENHOUT 

Op 14 en 15 november 
organiseert de Postzegel
vereniging Breda een 
propagandatentoonstel
ling in galerie 'De Pek
hoeve' in Uivenhout: Ze
gel en Beeld Creatief. 
[Het gaat om een bijzon
der evenement: er zijn 
niet alleen kaders met fi
latelistische zaken te 
zien. maar ook werken 
van beeldende kunste
naars uit de regio Breda. 
Zegel en BeelaCreatief 
is op beide dagen geo
pend van 10 tot 17 uur 

Expositie Zegel en Beeld Crea
tie} propaganda voor het ver
zamelen van postzegels 

LEKTRONISCHE POSTZEGEL BEGINT IN 
AMERIKA AAN ZIJN OPMARS 

)e elektronische posfze
' komt eraan, zo meldt 

et blad American Phila
listvan juni. Op 31 
laart liet de USPS (de 
.merikaanse posterijen) 
en wat we ons daarbij 
loeten voorstellen, 
et gaat om een geprint 
iket met een bedruk
ng die Information Ba
•alndica (IBI) wordt ge
oemd De bedrukking 
estaat uit een uniek di
toal patroon; elke ze
il IS dus anders dan 
n andere. 

'm elektronische postze
sls te kunnen maken is 

Voorbeeld van een EStamp 

een computer nodig, een 
daaraan gekoppeld ap
paraatje en speciale E
Stampsoftware. 
Hoe de op deze wijze 
vervaardigde postzegels 
moeten worden betaald 
is niet duidelijk Waar
schijnlijk wordt bij de 
postale verwerking van 
de stukken bijgehouden 
welk bedrag met de ge
bruikers van EStamps 
moet worden verrekend. 

ORMGEVING INTERNETSITE PHILATELIE 
ERNIEUWD; ARCHIEFFUNCTIE ERBIJ 

1 mmn. V—...* Sm JMwi tmmmi. mMm MM** Iw« 

L|..—.^^^».^ ^  3 — ; 

PMitelie 
Blauwe Mauritius niet meet te kHisen 

Zon xqt tn IMf*oiHt g«Min bf«cM 

«HwrtuvHwAflgli 7S3O0O> 
op v«n<M«»MunwjWQM«il WtJ 

mirhDMelwinl rim<Motm I'm 
vimMit hM PTT hbMun MR SHUN* 

itowMM Omrmb**mt» 

1 augustus rs de vormgeving van de Internetsite van 'Philatelie' 
jefrist Hetaantal pagina's werd vergroot tot 21 Inmiddels is ook 
P/i)/afnv;aarchief beschikbaar dat geeft een overzicht van korte, 
3eli|ks ververste filatelistische bericht|es Internetgebruikers komen 
de site terecht als ze het adres www p/if/ote/ie demon nl intoetsen 

FILATELIE: OOK VIJFTIG JAAR GELEDEN AL 
EEN WERELDHOBBY 

, I 

Helll«ilMiiFilMl«cli U/10 

(GtoMM Abtedtnagab^ , (Ort ami Datom) 

MijnhctT, 

Bij dttai btn ik zoo vrij w TOgaa, of U belaag salt 
in het'ruilca n u ponzegeli en sich ma mij in ▼etfaindinfi 
tettdloi. I 

Ik sOtk en bta coUeetut vin: 
(t., j . , } . mv. Hitr tmd mir dit iiwlbudatn mm-
Mttitm Ambt «faauciffüws. Dit ZtUtn tmd Buclt-
iuit» t), h) uiw. lind nur tum httttni* Auffindim itr 
gntiasclutit Pmiktt eintlfSgt^ I" t'i'f ftt/o'I« <""< 
BittitkiiiiiHtm-) 

V«txod(e nnj in de Tolgende spnüua te willtn aot

•) Dtnócht 
b) Engdid, 
c) Frutcb. > 

^ Ik Teronderstd. dat ook U hn op pciji stelt met Dimscfae 
collcetttiteD in rclatict te kemai en tedun tnet mijne bene 
gioetca «It rntleifnt" 

I hoetachttad 
(Vntencbtift) 

2& 

Voorbeeldbrief in het Hollandisch/Flamisch, kenneli|k worden vrou
wen nief geacht postzegels te verzamelen 

Filatelie, een wereldhob
by  dat vond men 50 
jaar geleden ook al. Bij
voorbeeld in de DDR, 
waar in 1948 het boekje 
Philatelistiscbe Auslands
korrespondenz leicht ge
macht verscheen Sa
mensteller H.H. Engel
hardt bundelde een aan
tal voorbeeldbrieven in 
veertien talen, inclusief 

Hollands(?)/Vlaams(?). 
Eén van de brieven moet 
het 'over de grens' ruilen 
van postzegels verge
makkelijken. De vraag is 
of de ontvanger van 
deze brief er oaat bij 
heeft. V/aarschijnlijk 
wordt een brief in het 
Duits net zo goed (of net 
zo slecht) begrepen... 

RENE HiaESUM GOUDA 

DUITS BLAD 
ONTHULT GEHEIM 

Toen het het PTT Museum 
vier iaar geleden bekend 
maal<te dat het één van 
de vier nog bestaande 
ongebruikte exemplaren 
van de beroemde 'Blau
we Mauritius' had weten 
te verwerven leverde dat 
veel publiciteit op. Maar 
hoeveel er ook over deze 
indrukwekkende aan
koop werd geschreven, 
het bedrag dat met de 
transactie gemoeid was 

d ' I •■ I I 

er met bij vermeld. 
Het was en bleef dus ra
den naar het bedrag dat 
voor de uiterst kostbare 
zegel op tafel moest wor
den gelegd. 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie meent te weten 
hoe diep er voor de 
'Blauwe Mauritius' in de 
buidel moest worden ge
tast. In een bericht in net 
laatste nummer van ge
noemd blad wordt mee
gedeeld dat het ging om 
een bedrag van 1.55 
miljoen doïtar 

'Blauwe Mauritius' indruk
wekkend pri|skaart|e 



1919 R i e t d i j k 1998 
Bezoek ons tijdens 

de grote NVPH Show 
in stand 30/31. 

U bent van harte welkom: 
^ Voor adviezen met betrekking tot uw collectie. 
^ Voor een gratis taxatie van uw collectie of deel ervan. 
^ Voor al uw vragen op philatelistisch gebied. 
^ Voor het bekijken van onze Internet-site. 
^ Voor het aanvragen van een veilingcatalogus. 
^ Voor een preview van onze importante najaarsveiling. 

of, 
om gewoon eens kennis te maken met de 

mensen van ons team. 
Wij zijn er tenslotte voor ü! 

Met vriendelijke groet, 
A. Benschop C. Knegtmans 
W. Noorhoff J. Ritter 
H. Lichtendahl G.J.P. van Beek 

Voor meer informatie over de Grote NajaarSVeHing 
verwijzen wij u naar de rechterpagina ■ ■ ■ ■ ■ l l l ^ ^ ^ -
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Onze grote najaarsveiling 

wordt gehouden op 
16, 17 en 18 november 

*-* het Europa Hotel te Scheveningen 

U komt 

ook? 
HET IS EEN ZEER OMVANGRIJKE EN IMPORTANTE VEILING. 
EEN ZEER GROOT EN GEVARIEERD AANBOD VAN RUIM 4.300 KAVELS ZAL ONDER DE 
HAMER KOMEN. IN 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 DURVEN BIJNA TE GARANDEREN DAT U IETS VAN UW GADING ZULT VINDEN. 
DE VEIUNGCATALOGUS IS TIJDENS DE KIJKDAGEN GRATIS TE VERKRIJGEN OP ONS KANTOOR, 

NOORDEINDE 41, DEN HAAG. 
U KUNT DEZE OOK TELEFONISCH BESTELLEN 070-3647957. 

U ONTVANGT DAN EEN CATALOGUS EN EEN ACCEPTGIRO VAN ƒ 5,- I.V.M. PORTOKOSTEN. 
BIJ GEBLEKEN BELANGSTELLING WORDT TOEZENDING GRATIS VOORTGEZET 

Attentie: Extra kijkdagen i.v.m. enorme omvang veiling! 
SCHEMA KIJKDAGEN: 
WO. 
do. 
vr. 
ma. 
di. 
WO. 
do. 
vr. 

28-10 
29-10 
30-10 
02-11 
03-11 
04-11 
05-11 
06-11 

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

ma. 
df. 
WO 
do 
vr. 
za. 
zo. 

09-11 
10-11 
11-11 
12-11 
13-11 
14-11 
15-11 

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

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

bewerking. 
* U kunt hiervoor dagelijks materiaal 

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

de mogelijkheden. 
* Gratis taxatie van de te verwachten 

veilingopbrengst. 
Bel vrijblijvend voor informatie en advies 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Vanaf heden kunt u tevens materiaal inbrengen voor de volgende veiling, ook tijdens 
de kijk- en veilingdagen. Bel ons gerust voor een gratis taxatie! 

Wij zijn er immersg nu ai bijna 80 Jaar, voor ü! 

^\SX^l3^ POSTZEGELVEILINGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

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

Internet: http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 

Londen 

7 9 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions
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BIG, HAAS, EEND, KIKKER EN OLIFANT OP 
NIEUWE KINDERPOSTZEGELS 

Zoals de laatste jaren qe-
bruikeiijk is worden OOK 
nu weer in het kader van 
de Kinderpostzegelactie 
drie zegels met toeslag 
uitgegeven. Ze zijn in lo-
ketvellen, respectievelijk 
in blokken van zes ge
drukt. 
De drie zeqels, alle met 
een waarde van 80 -K40 
cent, hebben een liggend 
formaat. 
Het thema van dit jaar is 
'verhaaltjes'. We zien af
beeldingen die bij verha
len horen waarin vijf ver
schillende dieren een rol 
spelen: 'Olifant te 
paard', 'Big en haas' en 
'Big, haas, eend en kik
ker'. 
Meer informatie over de 
vormgeving van de ze

gels treft u aan in de no-
vemberaflevering van de 
rubriek Nieuw op het 
postkantoor. 
De zegels en het blokje 
zullen verschijnen op 11 
november a.s. 
De belangrijkste techni
sche gegevens treft u aan 
in de twee tabellen die 
op deze pagina's zijn af
gedrukt. In aanvulling op 
die gegevens kan nog 
het volgende worden 
meegedeeld. 

Velzegels 
Op de in het PTT Mu
seum aanwezige druk-
vellen van de velzegels 
staan paskruizen boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (= rechter
vel R-vel) en onder de ze

gels 91 en 100 van het 
ondervel (= linkervel). 
Ver boven zegel 8 (re
spectievelijk 9) van het 
bovenvel treffen we wat 
krabbels aan: Jos bij 'Big 
en haas' en Rob bij de 
overige twee waarden. 
Ver onder zegel 98 (ze
gel 99 bij 'Big en haas') 

van het ondervel zien we 
een verticale streep. 
Op de linkervelrand van 
de drukvellen voor alle 
waarden is één Brunner-
balk aangebracht. Deze 
Brunner-balken zullen op 
de loketvellen niet meer 
te zien zijn. Links van de 
Brunner-balk (ongeveer 

halverwege daarvan) 
staan - met de basis naar 
rechts - de woorden 
'Cyan', 'Magenta', 
'Zwart' en 'Geel' in de 
desbetreffende kleuren. 
Op de rechtervelrand, 
halverwege het drukvel, 
zien we wat vage restan
ten van de druk (zegel-

Kinderpostzegels (velzegels) 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren 

Rastermaten en -hoeken 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Indeling loketvel 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papienchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomsoort 
Gomfabrikant 

Perforatie: 
Formaat losse zegel 
Soort tanding 
Perforatiemaat 
Tanden hor /ver 
Tanding velranden 

Accordering: 
Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTT-ordernr 

Velzegel 80+40c. 
(olifant) 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/15° 
3 R120/60° 
4. R120/75° 

2 
10x10 zegels 
zwart, 1-10 
zwart, 10-1 
981611 
91-92 
11 november 1998 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harrison & Sons 
HS1630/7% 
fosf offsetpapier 
1 (staand) 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
IHarnson/De la Rue 

36 0 X 25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
7 augustus 1998 
onbekend 

© 1998 Philatehe/R C Bakhuizen van den Bnnk 

Velzegel 80+40C. 
(big en haas) 

JESP/Offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/15° 
3 R120/60° 
4. R120/75° 

2 
10x10 zegels 
zwart, 1-10 
zwart, 10-1 
981612 
91-92 
11 november 1998 
94-95 
L1111 R i l 11 
100 

Harrison & Sons 
HS1630/7% 
fosf offsetpapier 
1 (staand) 
lllq 
-45/45 
ia/ja 

D2c 
Harnson/De la Rue 

36 0 X 25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
7 augustus 1998 
onbekend 

11-11-1998 

Velzegel 80+40c. 
(vier dieren) 

JESP/offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/15° 
3 R120/60° 
4 R120/75° 

2 
10 X 10 zegels 
zwart, 1-10 
zwart, 10-1 
981613 
91-92 
11 november 1998 
94-95 
L1111 R i l 11 
100 

Harnson & Sons 
HS1630/7% 
fosf offsetpapier 
1 (staand) 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson/De la Rue 

36 0 X 25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
8 augustus 1998 
onbekend 

Kinderzegels (blokjes) 11-11-1998 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -hoek 

Bioltjes zes zegels van 80+40c. 
(van elk ontwerp twee exemplaren) 

JESP/offset 
Roland Favont 363 
B(oven) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/15° 
3 R120/60° 
4 R120/75° 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Indeling blokje 

Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 
Tekst velrand 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papienchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 
Gomfabrikant 

Perforatie: 
Formaat blokje 
Formaat zegels 
Tandingsoort 
Perforatiemaat 
Tanden hor /ver 
Tanding velranden 

Accordering: 
Staat van het modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTT-ordernr 

20 (5 rijen van 4 blokken) 
olifant/big+haas/vier dieren 
vier dieren/olifant/big+haas 
n v t 
met vermeld 
met vermeld 
met vermeld 
Feesti/Scholenactie/Feesti/50jaar 

Harnson/De La Rue Security Print 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson/De La Rue Security Print 

145 0 x75 0 mm 
36 0 X 25 0 
kamperforaat 
13V4 12% 
24/16 
0/d/O/d 

ongeperforeerd 
1 jull1998 
onbekend 

© 1998 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 



beelden, bonnummers?). 

Blokken 
De blokjes van zes zijn 
gedrukt in drukvallen van 
viermaal vijf blokken (vijf 
rijen van vier blokken 
naast elkaar). 
Op de drukvellen van de 
blokken zien we op de 
vier velranden tussen alle 
blokken snijlijnen. In de 
vier fioeken van fiet 
drukvel zijn dat twee 

haaks op elkaar staande 
snijlijnen. 
Op de ziiranden, halver
wege de blokken, zijn 
pasKruizen en cirkels 
aangebracht. Onderaan 
is één Brunner-balk op 
de velrand gedrukt. 
We zien krabbels ver 
links van blok 1 Uos) en 
een horizontale lijn ver 
rechts naast blok 4. On
der de Brunner-balk, on
geveer halverwege daar-

BESTELNUMMERS 'CREATIEF MET ZEGELS' 
EN 'FLORA EN FAUNA' 1998 BEKEND 

In het vorige nummer 
bleven we u de interne 
ordernummers schuldig 
van de emissies 'Creatief 
met zegels' en 'Flora en 

Fauna'. Die nummers 
zijn inmiddels bekend: 
'Creatief' heeft bestel
nummer 3253 en 'Flora 
en Fauna' 3254. 

van, staat een aantal 
woorden met de basis 
naar boven. Van rechts 
naar links zijn dat 
'Cyan', 'Magenta', 
'Zwart' en 'Geel'; deze 
woorden zijn in de des
betreffende kleuren ge
drukt. Op de bovenvel-
rond, boven elk blok, 
staat een kopstaand ge
plaatste zwarte tekst: 
'Knijp zwart'. 

/A/gemeen 
Ook dit jaar is er - zowel 
qua drukprocédé als qua 
tanding - geen verschil te 
zien tussen losse velze-
gels en losse zegels uit 
blokjes. De enige metho
de om de twee soorten 
van elkaar te onderschei
den is het bepalen van 
de papierrichting. 

AFWIJKING BIJ BLOKJE 'NEDERLANDSCH 
LEGIOEN'(I2V2 CENT) UIT 1942 

De belangstelling voor 
postwaarden die 'anders 
dan anders' zijn is de 
laatste jaren nogal toe
genomen. Variëteiten, 
plaatfouten, drukafwij-
kingen, vertandingen en 
andere zaken die onder 
het kopie 'er ging iets 
mis' vallen blijken in trek 
te zijn. 
Meestal worden bij de 
redactie van dit blad 
'moderne variëteiten' ge
meld, een enkele keer -

zoals nu - een al wat ou
dere. Een lezer uit 
Utrecht legde ons het 
blokje met vier Legioen
zegels van 12V2cent 
voor. Zoals op bijgaan
de fotokopie duidelijk te 
zien is, draagt het blokje 
de sporen van een ver
schoven tanding: links 
zijn drie doorlooptanden 
te zien en zelfs nog de 
sporen van een verticale 
perforatie. 

. T C E C E V E N T £ N B A T E V A N H E T V O O R Z I E N I N G S f O N D S 
V A N H E T N E D E R L A N D S C H L E G I O E N 1912 

'PHILATELIE' TEKENT EEN DRIEJARIG 
CONTRACT: BLAD NU IN DELFT GEDRUKT 

Met ingang van dit dikke 
oktobernummer wordt 
'Philatelie' niet langer 
gedrukt in Baarn, op de 
persen van Bosch & Keu-
ning aan de Bremstraat, 
maar in Delft, in de ultra
moderne drukkerij van 
Brouwer Rotatie bv. De 
overstap is een gevolg 
van de overname van 
Grafische Bedrijven 
Bosch & Keuning door 
de Brouwer Groep. 
Op 30 juni tekende een 
delegatie van het bestuur 
van de Stichting Neder-

landsch Maandblad voor 
Philatelie een contract 
met de Brouwer Groep. 
Deze overeenkomst voor
ziet erin dat 'Philatelie' 
minimaal tot en met het 
jaar 2000 bij de Brou
wer Groep in Delft zal 
worden gedrukt. 
Dit nummer van 'Philate
lie' is het eerste dat van 
de Delftse persen rolt. 
We spreken de hoop uit 
dat het contract de beide 
partijen een plezierige 
samenwerking zal ople
veren. Red. 

m 
Willem Vermeulen (directeur/eigenaar van de Brouwer Groep, Imks) 
en Ger van Driel (voorzitter 'Phifatelie') ondertekenen het contract 
dat de twee parti|en voor drie jaar aan elkaar bindt. 
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6 OKTOBER: 
STRIPZEGELS1998 

Nederland is een land dat 
rijk is aan originele stripte

kenaars; Jan Kruis is er één 
van. Hij behoort tot de ca

tegorie tekenaars die al ja

renlang kunnen bogen op 
een trouw èn heel breed sa

mengesteld lezerspubliek. 
Van zijn creatie Jan, Jans en 
de Kinderen smullen niet al

leen jonge kinderen en 
krasse opa's en oma's, 
maar ook alle leeftijdsgroe

pen die daar tussen zitten. 

Zegelafbeelding: 
In vier plaatjes vertelt Jan 
Kruis een miniverhaaltje. 
Op het linkertabje zegt Ca

tootje: 'Mam, we gaan een 
briefschrijven aan opa' en 
haar vriendje Jeroen: 'Heb 
jij nog een envelop?'. Op 
de linkerzegel waarschuwt 

moeder: Vergeet de postze

gel niet.' Catootje: 'Wat 
moet erop?'.Jeroen: '80 
cent, oké?'. Op de tweede 
zegel tilt Jeroen Catootje 
op brievenbushoogte. Ter

wijl de envelop in de bus 
glijdt vraagt moeder be

zorgd: 'Heb je genoeg ge

plakt?'; Catootje ant

woordt: 'Ja hoor, 80 cent. 
Op het rechtertabje leest 

■ Ml rMEDEDELING A A N ^ 

O N Z E LEZERS 
Jammer genoeg kunnen we u van 
de stnpzegelemissievan 6 okto

ber noch het blokje met twee ze

gels van 80 cent, noch het boekje 
met tien dezelfde zegels van 80 
cent laten zien. Er rust op de illus

traties van deze filatelistische pro

ducten namelijk een embargo dat 
pas verstrijkt nac/otdeze editie 
van 'Philatelie' op de post gaat 
Hoewel de redactie hieraan niets 
kan doen, willen we u toch onze 
verontschuldigingen aanbieden 
voor dit ongemak. 

opa de brief; hij zegt: 'Ik 
schrijf meteen een brief te

rug, in schoonschrift. Dat 
leerden we vroeger nog op 
school.' Op de brede on

dervelrand staat het slot

plaatje. 'Een brief voor Ca

tootje en Jeroen, ' zegt de 
postbode. En Jeroen: 'Hoi

pipeloi! De post.' 

Ontwerper: 
Hoewel de naam Jan Kruis 
onverbrekelijk is verbon

den aan de strip Jan, Jans en 
de Kinderen heeft hij toch 
meer op zijn naam staan 
dan dit familiebeeldverhaal 
alleen. Hij tekende diverse 
andere strips, onder meer 
voor het jeugdstripblad Pep 
(later omgedoopt in Eppo). 
Hij hanteerde potlood en 
pen ook voor talloze ande

re getekende producten. 
Zelfs een aantal platenhoe

zenontwerpen heeft Jan 

POSTZEGELMAPJES 
JAN, JANS EN DE 
KINDEREN (BLOKJE) 
Het blokje Jan, Jans en c/e Kinde
ren (uitgiftedatum: 6 oktober 
1998) is ook in een postzegel
mapje verkrjjgbaar Het heeft 
nummer 19 / en het kost f 2.60. 

JAN, JANS EN DE 
KINDEREN (BOEKJE) 
Ook van vier zegels uit het post
zegelboekje 'Jan, Jans en ae Kin

1^ deren' (uitgiftedatum: eveneens 6 
*" oktober 1998] is een speciaal 

mapje te krijgen. Het nummer is 
198 en de prijs is f 4.20. 

Kruis op zijn naam staan: 
diverse SunderlandLP's 
(sprookjes en vertellingen) 
en platen met gesproken 
tekst (o.a. interviews met 
Simon Carmiggelt, Godf

ried Bomans en Ko van 
Dijk) werden door hem 
van een smaakvol, gete

kend omhulsel voorzien. 

S66 

Eerstedagstempels 

6 ok tobe r 
Op 6 oktober verschijnt de 
stripemissie 1998: een 
blokje met daarin twee 
verschillende zegels van 
80 cent, gewijd aan de 
strip Jan, Jans en de Kin
deren en een postzegel
boekje met daarin tien de
zelfde zegels (één van de 
twee zegels uit het blokje) 
plus twintig leuke stickers. 
Op de officiële NVPHeer
stedagenveloppen wordt 
het hier afgebeelde stem
pel gebruikt. 

^ Gelegenheids
■=" stempels 

B 8 oktober 

Op de eerste dag van de 
vijfde NVPH Postzegel
show (zie hierna) wordt 
een gelegenheidsstempel 
gebruikt dat gewijd is aan 
de 'Stripdag voor de 
Jeugd'. Het stempel werd 
aangevraagd door de 
Stichting Jeugdfilatelie Ne

dedand, een van de orga
nisaties die nauw betrok
ken zijn bij de show. 
Het stempel is alleen op 8 
oktober m het Congres
centrum in gebruik, maar 
kan ook schriftelijk worden 
verkregen. Wie dat laatste 
wil kan zijn of haar (vol
doende gefrankeerde) 
poststukken onder omslag 
zenden aan PTT Post Ver
zamelservice (adres: zie 
kader). Ook dat omslag 
moet voldoende gefran
keerd zijn en bovendien 
de vermelding 'stempel 
Stripdag voor de Jeugd' 
dragen. U kunt uw gefran
keerde stukken tot uiterlijk 
20 oktober aan de Verza
melservice aanbieden. 
Een andere mogelijkheid 
is het stempel te laten 
plaatsen op een zegel die 
in een stripalbum is ge
plakt. Daarvoor kunnen 
bijvoorbeeld de stripze
gels die 6 oktober uitko
men worden gebruikt. 
Het gelegenheidsstempel, 
dat werd ontworpen door 
Jan Kruys, laat waar
schijnlijk NedeHands be
roemdste rode kater zien, 
een van de hoofdpersonen 
uit de wekelijke strip Jan, 
Jans en de Kinderen, een 
creatie van Jan Kruis. Om
dat er een embargo rust 
op de afbeelding van het 
stempel, treft u het hier 
niet aan; in het volgende 
nummer maken we dit ver
zuim goed. 
De aanvrager van het 

stempel, JFN, wil de jeugd 
enthousiast maken voor 
het verzamelen van post
zegels. Ze doet dat onder 
andere door de jeugd in 
verenigingsverband te be
geleiden. Er zijn in Neder
and ca. 135 jeugdclubs 
actief. 
lo 

8 t / m 11 oktober 

Van 8 tot en met 11 okto
ber wordt in het Congres
centrum in Den Haag de 
Vijfde NVPH Postzegel
show gehouden. Ter gele
genheid hiervan is een bij
zonder poststempel ont
worpen met de tekst 5e 
NVPH/Show. Het stempel 
zal tijdens de show in ge
bruik zijn; het wordt ge
plaatst op de in het (Con
grescentrum aangeboden 
poststukken. 
Het is ook mogelijk het 
voldoende gefrankeerde 
stukken ter stempeling aan 
te bieden aan PTT Post 
Verzamelservice (adres: 
zie kadertje). U moet zulke 
stukken in een correct ge
frankeerde omslag verzen
den, waarbij u links op de 
omslag vermeldt 'stempel 
SeNWHShow'. 
De Nederlandsche Veree
niging van Postzegelhan

D e n H a a g 

5« N V P H 
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11 oktober 1998 

delaren (NVPH) bestaat in 
oktober zeventig jaar. 
Deze organisatie van be
roepsfilatelisten  de Vak
handel Filatelie  telt twee
honderd leden, waaron
der postzegel(groot)han
delaren, uitgevers van al
bums en veilinghouders. 
Om het jubileum te vieren 
wordt de Vijfde NVPH 
Postzegelshow gehouden, 
een evenement waarover 
in het oktobernummer van 
'Philatelie' uitvoerige in
formatie te vinden zal zijn. 
Het gelegenheidsstempel, 
dat werd ontworpen door 
Paul Pleijs uit Den Haag, 
laat het beeldmerk zien 
dat speciaal voor de show 
werd gecreëerd (ontwerp: 
Image Center Hank). 

10 o k t o b e r 

Op 10 oktober wordt de 
jaarlijkse Dag van de Post
zegel gevierd. Ter gele
genheid daarvan wordt 
op de derde dag van de 
Vijfde NVPH Postzegel
show (zie hiervoor) een 
bijzonder stempel gebruikt 
met de tekst 9Ö jaar 
NBFV/ 70 jaar NVPH.Hei 
stempel is alleen op 10 ok
tober in het Congrescen
trum te Den Haag in ge
bruik, maar het kan ook 
schriftelijk worden verkre
gen. Wie van deze laatste 
mogelijkheid gebruik wil 
maKen kan zun of haar 
(voldoende gefrankeerde) 
poststukken onder omslag 
zenden aan PTT Post Ver
zamelservice (adres: zie 
kader). Het omslag moet 
voldoende zijn gefran
keerd; vermeldt u op de 
omslag 'stempel Dag van 

Dag van de Postzegel 

V 5> 09 ^ ^ P ^ 
/vT 

de Postzegel 1998' dra
gen. U kunt uw gefran
keerde stukken tot uiterlijk 
20 oktober aan de Verza
melservice aanbieden. 
De Duitse filatelist Hans 
vonRudolphi (1884
1944) is de bedenker van 
de Dag van de Postzegel. 
Z'nn voorstel stamt uit 
1934. Oostenrijk nam het 
initiatief al in 1935 over; 
Duitsland volgde in 1936. 
Dat de Dag van de Postze
gel steeds m oktober word 
gehouden (namelijk op de 
zaterdag die het dichtst bij 
9 oktober liqt) houdt ver
band met het feit dat de 
Wereldpostvereniging 
(UPU) op 9 oktober 1874 
werd opgericht. 
Het stempel (ontwerp: Paul 
Pleijs, Den Haag) verwijst 
naar twee jubilea: dat van 
de Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
(NBFV) en dat van de Ne
derlandse Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH). 

Adres PTT Post 
De Verzamelservice: 

Postbus 30051 
9 7 0 0 RN G r o n i n g e n 



Uw passie. Onze know how! 
#\ 

Vinis Wijnoplegsystemen is gespeciali

seerd in hef optimaal bewaren en serveren 

van wijn, voor zowel particuliere wijnlief

hebbers als voor professionele gastronomie. 

Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet 

met ons contact op te nemen. Bel, schrijf, fax 

of email en u ontvangt dan  vrijblijvend 

uitgebreide documentatie en prijsinformatie. 

f^ljk. 
1 ■ 1 

10 
H 

oiii\at öiidcr aiidore: 

:<* CHAMBRAfR wijnaccessoires 

•:• COOLMASTER wijnkoelunits 

♦ LAGUIOLE sommeliermessen 

4* LAGUIOLE tafeimessen 

♦ RIEDEL kristallen wijnglazen 

'> RIEDEL kristallen wijnkaraffen 

♦ SCREWPULL kurkentrekkers 

•:• SCREWPULL wijnaccessoires 

♦ TRANSTHERM wiinbewaarkasten 

♦ TRANSTHERM 

drie temperatuurkasten 

♦ TRANSTHERM wijnserveerkasten 

♦ VINICASE wijnoplegsysteem 

♦ VINIS wijnkamers 

♦ VINIS wijnkoelunits 

♦ VINIS wijnkelders 

♦ VINIPRO wijnoplegsysteem 

♦ WINESAVER bewaarsysteem 

voorgeopende flessen 

VINICASE wijnoplegsysteem 
VINICASE IS afkomstig uit de Franse Bourgogne. De afzonderlijke 

elementen zijn samengesteld uit Comblanchienmarmer, een unieke 
grondstof met natuurlijke eigenschappen die de temperatuur en de 
vochtigheid regelen De nissen kunnen ingedeeld worden met losse 
schappen en zijn geschikt voor alle soorten en maten flessen. De 
togen en gewelven geven VINICASE de uitstraling van een klassieke 
wijnkelder. 

Met VINIS wijnkoelunits wordt de temperatuur in een kelder of 
wijnkamer op de ideale bewaartemperatuur van 12°C gebracht en 
gehouden. K ^ 

TRANSTHERM wijnklimaatkasten 
TRANSTHERM wijnklimaatkasten zijn ontworpen om uw wijn te

gen elke invloed van buitenaf te beschermen en onder de meest 
optimale condities tot ontwikkeling te laten 
komen. Het zijn, als het ware, wijnkelders op 
een halve m̂  vloeroppervlak. 
Er zijn drie verschillende uitvoeringen: 
Bewaarkasten: Met één constante tempera

tuur voor het bewaren en laten rijpen. 
Drie temperatuurkasten: De bewaarfunctie 
wordt gecombineerd met een chambreersectie 
voor rode wijnen op 17 C en een afzonderlijke 
sectie voor witte wijnen op circa 9°C. 
Serveerkasten: Alle soorten wijnen liggen op 
de juiste temperatuur klaar om te drinken. De 
temperatuur loopt geleidelijk op van öX naar 
18=C. 

*• 

W I J N O P L E G S Y S T E M E N 

l',irk«.j;(.,i.".2«:'SM BOVII.I  l'o.llm* r^  :)2!((l W HOVIÜ 
W : (WUhild.)« 1 « « ( « H  « ! « : «  l.mail: »iiiibt«.trlil,.<TcsM>l 

lii(criiit;lill|t://«v^«.ni)rl(liUT('s'>.nl/»iiii« 



[^O^E^ Onderstaande inhouden 

voor de pnjs. 

BEURSAANBIEDING 1998 
Complete inhouden zonder band. 
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Bestelnr Land 

T 191 a Nederland 1972-1979 
T 191 /80 Nederland 1980-1989 
T 190 Z Nederland combinaties 1940-1984 
T 191 Z Nederland combinaties 1985-1994 
T 190 H Nederland postzegelboekjes 1964-1984 
T 191 K Nederland velletjes 1988-1997 
T 428 Nederlands Indie 1864-1948 
T 430 a Nederlandse Antillen 1972-1985 
T 430/86 Nederlandse Antillen 1986-1997 
T431 Aruba 1986-1997 
T 433 Sunname 1873-1948 
T 434 a Republiek Sunname 1975-1982 
T 434/83 Republiek Sunname 1983-1993 

97,50 
127,50 
97,50 
86,25 
67,50 

101,25 
135,00 
167,50 
151,25 
95,00 
83,75 

131,25 
187,50 

48,75 
63,75 
48,75 
43,00 
33,75 
50,50 
67,50 
83,75 
75,50 
47,50 
41,75 
85,50 
93,75 

Bijpassende band (5 kleuren) nr. 1104 fl. 60,00. Band met cassette (5 kleuren) nr. 1124 fl. 91,25 

Nu ook op Internet: http://www.lindner.nl of http://www.hartberger.nl 

/nOTIBF- VBRZA/nEL/>ARS OPGBL^ 
Insteekalbums (6 bladen /12 biz.) compleet i 
300 verschillende motiefzegels. 

Keuze uit: 
Bloemen, Dieren, Vogels, Vissen, Vlinders, Pre
historie, Auto's, Honden, Katten, Olympiade, 
Paarden, Ruimtevaart, Schepen, Schilderijen, 
Sport, Treinen, Vliegtuigen, Voetbal, Schilderijen, 
enz. enz.. 

Prijs per compleet album naar keuze: 

SUPER-aanbieding 
Insteekalbum compleet 
met 150 verschillende 
postzegels van 
Walt Disney. 

Nu van fl. 39,95 

per stuk f l . 2 5 , 0 0 
5 stuks f l . 100,00 

sf«**»*« 
i^rtnalia ißrcnatiiHte 

43031 ^tfljtriiftainwtui 

voor fl. 29,95 
J 

Zwart 

INSTBBkMBU/nS 
Wegens magazijnverbouwing 

8bladen/16blz. fl.-
16bladen/32blz. fl.-
32 bladen / 64 bIz. fl. -

8bladen/16blz. fl.-
16bladen/32blz. fl.-
32 bladen / 64 bIz. fl. -

9 

Tevens nog een partij 
B-keus 6 bladen /12 bIz. wit of zwart 

SUPERPRIJZEM, tt^AA^ ?AS 

BEkENP OP PE BEURS! 
J 

LWDi 
Vierlinghstraat 2-4 

import DE MAN - WERKENDAM 
E-mail info@hartberger.nl 

4251 LC Werl̂ endam Tel. 0183-502166 Fax 0183-504657 

http://www.lindner.nl
http://www.hartberger.nl
mailto:info@hartberger.nl


VIJFDE NYPHPOSTZEGELSHOW: 
ALLEMAAL NAAR DEN HAAG! B I J D R A G E N : NOORTJE KRIKHAAR 

Van 8 tot en met 11 oktober wordt in Den Haag 

de Vi}fde NVPHPostzegekhow gehouden. Naar 

verwachting zullen enkele tienduizenden 

bezoekers naar de Statenhal van het Nederlands 

Congres Centrum (zie hiernaast) trekken. Komt u 

ook? in dat geval geven de nu volgende pagina's 

u een indruk van de vele attracties en 

evenementen die u mag verwachten! 

Hieronder vindt u het 
spoorboekje' van de 
//■/fc/e NVPHPostzegel
how. Zo kunt u precies 

ROGRAMMA VAN DE VIJFDE NVPH
OSTZEGELSHOW IN EEN NOTENDOP 

zien wat de dagthema's 
zijn en hoe het tijdsche
ma van de vier snov/da
gen is ingedeeld. 

Donderdag 8 oktober Sfripdag 
11.00 u. Orficiéle opening 
1 2.00 u. Opening voor het publiek 
13.00 u. Gratis taxeren (podium) 
14.00 u. Jan Kruis signeert (podium) 
14.00 u. Gratis taxeren (podium) 
15.00 u. Gratis taxeren (podium) 
16.30 u. Trekking en uitreiking prijzen 
IZ.OOu. Sluiting 

Vr i jdag 9 oktober Sterren stralen overal 
10.00 u. Opening voor het publiek 
1 1.00 u. Gratis taxeren (podium) 
13.00 u. Gratis taxeren (podium) 
15.00 u. Gratis taxeren (podium) 
16.30 u. Trekking en uitreiking prijzen 
17.00 u. Sluiting 

Z a t e r d a g 1 0 oktober Dag van de Postzegel 
10.00 u. Opening voor het publiek 
11.00 u. Gratis taxeren (podium) 
12.00 u. Presentatie emissieprogramma 1999 
1 3.00 u. Gratis taxeren (podium) 
14.00 u. Paneldiscussie (podium) 
15.00 u. Gratis taxeren (podium) 
16.30 u. Trekking en uitreiking prijzen 
17.00 u. Sluiting 

Zondag 11 oktober Familiedag 
10.00 u. Opening voor het publiek 
11.00 u. Gratis taxeren (podium) 
13.00 u. Gratis taxeren (podium) 
15 00 u. Gratis taxeren (podium) 
16.30 u. Trekking en uitreiking prijzen 
17.00 u. Sluiting 

GRATIS CATALOGUS 
EN WAARDEBON 

Alle betalende bezoekers 
van de Vijfde NVPH
Posfeege/s/iow krijgen bij 
binnenlcomst een gratis 
catalogus waarin net 
complete programma 
van de vier showdagen 
staat. Bovendien wordt 
uitgebreid beschreven 
wat er in het Nederlands 
Congres Centrum te zien 
is, waar de kaders zijn 
opgesteld en waar u de 
stands van de handela
ren vindt. 
Wie in deze cata
logus het 

verhaal over de ontdek
king van Mauritius, de 
beroemde Post Office
postzegels en de 
scheepsjournaals leest, 
zal met des te meer inte
resse naar deze bijzon
dere objecten kijken. Als 
klap op de vuurpijl vindt 
u in elke catalogus een 
waardebon van vijf gul
den die u naar eigen 
keuze kunt besteden bij 
een van de vele handela
ren. Wat deze handela
ren allemaal te bieden 
hebben, kunt u in 
hun 

stand zien én 
in de catalogus. Wie 

het allemaal nog wat 

Omslag van de catalogus van 
de Vi;/3e NVPHPostzegelshow. 

goedkoper wil mo
leen, doet er slim 

aan de waardebon 
uit 'Philatelie' (zie 
verderop) mee te 
nemen: daorop 
krijgt u nóg eens 
een rijksdaalder 
korting. De 
f 2.50 die dan 

nog overblijft kunt mis
schien terug verdienen 
door uw slag te slaan bij 
één van de vele stands 
op de show... 

" 

il 
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DEMONSTRATIES 
OUDE AMBACHTEN 

Postzegels verzamelen is 
zeker géén oud ambacht 
te noemen. Toch kan het 
een met het ander te ma
ken hebben; verzame
laars van het thema 
'oude ambachten' zullen 
er zeker veel van afwe
ten. Om te laten zien hoe 
zo'n thema de fantasie 
kan prikkelen, zullen op 
zondag 11 oktober, de 
familiedag op de Vijfde 
NVPH-Postzegelshow, 
oude ambachten uit de 
zeventiende eeuw wor
den gedemonstreerd. Zo 
zal iemand bezig zijn 
met het beschilderen van 
'Delfts blauw' en een an
der met spinnen en we
ven. Achter deze 'oude 
ambachtslieden' worden 
foto's van zegels gepro
jecteerd die met de am
bachten te maken heb
ben, zoals de priority-ze-
gel van 160 cent die op 
2 januari jl werd uitge-

geven. een zegel met een 
'elfts blauw tegeltje 

Het is niet voor niets dat 
voor deze oude ambach
ten werd gekozen' in 
vrijwel geen enkele wo
ning in de zeventiende 

670 

eeuw ontbrak een weef
getouw of spinnewiel. 
Omdat er nog bijna 
geen grote werkplaatsen 
of fabrieken waren, 
werd veel thuiswerk ver
richt zoals spinnen, kant
klossen, weven of het be
schilderen van voorwer
pen. Een heel aparte in
dustrie ontstond in Delft 
na 1640. 
In de zeventiende eeuw 
sprongen de pottenbak
kers uit Delft in een gat in 
de markt: de aanvoer 
van porselein uit China 
stagneerde en in Delft 
kregen ze het voor el
kaar een qoed product te 
maken dan goedkoper 
was dan echt porselein, 
maar er wél op leek. Dit 
nieuw type aardewerk 
kreeg de naam Delfts 
fayence. Het is aan de 
voor- én achterzijde be
dekt met een wit tingla-
zuur, terwijl de versie
ring uitsluitend in blauw 
is aangebracht. De aar-
dewerkindustrie legde de 
stad géén windeieren. 
Delft groeide uit tot hét 
centrum en het nu zo be
roemde 'Delfts blauw' 
werd niet alleen in Ne
derland, maar ook in de 
omliggende landen veel 
gevraagd 

OOK FILATELISTISCHE PERS IS OP DE 
POSTZEGELSHOW AANWEZIG 

Behalve handelaren, ka
ders, PTT Post, de jeugd-
hoek van JFN en talloze 
andere onderdelen die 
de moeite waard zijn 
treft u op de Vijfde 
NVPH-Postzegelshow 
ook een aparte rij met 
stands van de filatelisti-
sche pers aan. 
Hier vindt u de Neder
landse bladen Mijn Stoi<-
paardje, Postzegel revue 
en Philatelie, en verder 
stands van het Handboek 
Nededandse Postwaar-

den en het Belgische 
blad De Postzegel. 
U vindt de tijdschriften 
als bij binnenkomst met
een links, vóór de stand 
van PTT Post. 
In de stand van het 
maandblad Philatelie 
kunt u een praatje ma
ken met de standbeman
ning en -bevrouwing, die 
zo nu en dan steun krijgt 
van medewerkers van 
ons blad. Maak ook eens 
kennis mannen en vrou
wen achter Philatelie^ 

Maandbladstand u bent van harte welkom... 

BESCHEIDEN VIERING DAG VAN DE 
POSTZEGEL^ MAAR WEL EEN ENVELOP 

Hoewel de traditionele 
festiviteiten zullen ontbre
ken, is er ook dit jaar 
weer een Dag van de 
Postzegel. Op 10 okto
ber, dus tijdens de Vijfde 
NVPH-Postzegelshow, 
wordt deze dag gevierd 
met een speciale enve
lop, nummer 30 in de 
reeks. 

De Dag van de Postzegel 
1998 fieeft alles te ma
ken met de postzegel-
show, want met de enve
lop worden twee jubilea 
herdacht, te weten het 
negentigjarig bestaan 
van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBFV) én 
het zeventigjarig bestaan 

ZO KOMT U HET GEMAKKELIJKST NAAR 
HET NEDERLANDS CONGRES CENTRUM 

o f u nu de auto neemt 
danwei de trein, en of u 
nu uit de richting Utrecht, 

Amsterdam danwei Rot
terdam komt - dit kaartje 
en de eronder geplaatste 

van de Nederlandsche ^ 
Vereeniging van Postze-
gelhanclelaren (NVPH). 
Een leuk verjaardagge
schenk dus voor de twee 
organisaties die het bij
zondere stempel delen. 
Uitgebreidere informatie 
over de Dag van de Post
zegel vindt u op de 
Bondspagina's in het 
septembernummer van 
'Philatelie', dat drie we
ken geleden bij u in de 
bus viel 

routebeschrijving kunnen 
u duidelijk maken hoe u 
het snelst en het gemak
kelijkst naar de Vijfde 
NVPH-Postzegelsf)ow in 
het Nederlands Congres 
Centrum rijdt. 

A C C 

nederlands congres centrum 
den haag 

routebeschrijving 

churchlllpltin 10 t t t 0703066366 
postbui Saooo fax 070 306 64 43 
2508 EAdtn haai 

MlRT0<i1NNilAA*( 

P«r auto 
Vanutl Utrecht;Amsterdam 
U volgt de A u richting Den Haag 
De Ai3 gaat over In de Utrtchtsebasn 
Deze volgt u tot het einde Bij de stoplich 
ten slaat u llnksaF U rijdt dan op de 2uld 
Hollandlaan Aan het einde gaat u bl| de 
stoplichten naar rechts Dit Is de Konings 
kade, die overgaat In de Raamweg U rijdt 
onder het viaduct door en gaat daarna 
onmiddellijk naar rechts met de bocht mee 
het Hubertus Viaduct op Deze komt uit op 
de Prof B M Teldersweg en gaat vervol 
gens over In de )ohan de WIttlaan 
U volgt de borden Congresgebouw 

Vanuit Amsterdam Letden 
U volgt de A44 richting Centrum Den Haag/ 
Scheveningen De A44 gaat achtereenvol 
gans over In de N44, de Benoordenhoutse 
weg en de 2iifd Hollandlaan U volgt verder 
de omschrijving als hiervoor aangegeven 

Vsnuil RoltpfiJ^rtï 
Vanaf de A13 volgt u bij verkeersplein 
Ypenburg de borden richting Amsterdam 
(-A4) Bij het Prins Clausplein volgt u 
Oen Haag/Voorburg U rijdt het viaduct 
over en volgt de borden Den Haag Dan 
komt u op de Utrechtsebaan U volgt verder 
de omschrijving als hiervoor aangegeven 

Mr optnbiar varvetr 
Vanar Den Haag Centtaat Station (CS) 
neemt u tramlijn 7 U stapt uit bij halte 
Congresgebouw 

Vanaf Den Haag Holland". Spoor (HS) 
neemt u tramll|n B U itspt uit bij halte 
lohan de WIttlaan 

Pirkttritltiinhtld 
Het Nederlands Congres Centrum beschikt 
over een eigen parkeergarage met Boo 
parkeerplaalien 

5E n iVPH-POSTZEGELSHOW lUEDERLJUUDS COMGRE! 



OUDE SCHEEPSJOURNAALS MELDEN 
ONTDEKKING MAURITIUS EN DODO'S 

h\-:--
i'^^ J .,;. 

ö 5 < .  ^ 

i > 

Tekening uif het scheeps|Ournaal van een matroos aan boord van de 
Gelderland Het schip voer onder leiding van admiraal Wolphert 
Hermansz tn de |aren 1601 tot 1603 naar de Oost 

illustratie Algemeen Rijksarchief, Den Haag 

Met een rijke lading (een 
winst van maar lieret 
vierhonderd procent!) 
keerde admiraal Jacob 
Cornelisz. van Neck in 
1599 terug van de Oost. 
Op zijn reis ontdekten hij 
 op zoek naar een veili
ge ankerplaats  op 17 
september 1598 een ei
'andengroep die ter ere 
van prins Maurits Mauri

NEDERLANDS POPULAIRSTE 
AMATEURPIANIST OPENT DE SHOW 

tius werd gedoopt Hoe
wel Arabische handels
schepen en Portugese ex
pedities de Nederlanders 
voorgingen, wordt de 
ontdekking van de eilan
den toch toegeschreven 
aan admiraal Van Neck 
en zijn mannen. Zij ga

I dl 
^,| oa 
in elk 

Beval hun naam. 
e reisverhalen van ad

miraal Van Neck en zijn 
collega's zijn bewaard 
gebleven en voor bezoe
kers van de Vijfde 
NVPHPostzegelshow te 
zien. In speciale vitrines 
liggen namelijk vier 
scneepsjournaals uit de 
jaren 1598 tot 1603. 

Mauritius 
De Nederlandse vloten 
die in deze periode naar 
de Oost reisden, deden 
op zoek naar een veilige 
ankerplaats het eiland 
Mauritius aan Beschrij
vingen van het 'paradijs' 
daar en vooral de bij
zondere voaels zijn be
waard gebleven in deze 
scheepsjournaals die ook 
nog tekeningen bevatten. 
In het logboek van de 
reis van admiraal Van 
Neck( l mei 1598 tot 19 
juli 1599) wordt de 'ont
dekking' van Mauritius 
beschreven. 

Tekeningen 
In ongeveer dezelfde pe
riode, te weten van 11 
mei 1598 tot 14 augus
tus 1600, hield ook 
stuurman Heyndrick 
Dirxz. Jolink van het 
schip Vriesland en later 
Amsterdam zijn beleve
nissen op schrift bij. In dit 
reisverhaal staan teke
ningen van het eiland 
Ook de twee reisjour
naals die van 22 april 
1601 tot 14 april 1603 
op de Gelderland onder 
leiding van admiraal 
Wolphert Hermansz. zijn 
bijgehouden, zijn geïllus
treerd. Op de tekeningen 
die Joris Joostensz 
maakte zijn Dodo's te 

zien, een vogelgeslacht 
dat al spoedig na de ont
dekking van Mauritius 
uitstierf 

Lekkernij 
De Dodo, die recht op 
haar voeten wandelde 
ofte het een manper
soon was werd heel po
pulair als lekkernij. De 
maag en borst werden 
gegeten, de rest was seer 
tay. De slachtpartijen 
waren overigens niet de 
enige oorzaak van het 
snelle uitsterven van het 
dier. De eetlust van de 
geïmporteerde varkens 

en geiten was zó groot 
dat er maar weinig voor 
de oorspronkelijke be
woners, de Dodo's, over
bleef Apen die door de 
zeelieden uit Java waren 
meegenomen, maakten 
het 'karwei' af door de 
nesten te plunderen en 
de eieren op te eten. Het 
enige dat overbleef van 
deze vogels die rondlie
pen met een steyl straff 
gesicht ende opspalken
de mont, seer parman
tich en driest van ganck, 
zijn de beschrijvingen en 
tekeningen in de reis
journaals 

/v^.^<?. .Ck 

J 

Landaandoening van Mauritius met de vi|f schepen onder bevel van 
Wolphert Harmensz voor anker (1601) 

illustratie Algemeen Rijksarchief, Den Haag 

een steyl straff gesicht ende opspalkende mant, seer parmontich en 
driest van ganck  zo werden de dodo's beschreven 

illustratie Algemeen Rijksarchief, Den Haag 

Bij een belangrijk postze
gelevenement hoort een 
aelangrijke Nederlander 
die de openingshande
ing verricht. De organi
satie van de Vijfde 
NVPhlPostzeqelsbov^ 
leeft niemand minder 
dan de heer Pieter van 
/ollenhoven, echtgenoot 
fan prinses Margriet, be
■eid gevonden om de 
Jeuren van de show te 
ntsluiten. Hij doet dat 
p donderdagochtend 8 
ktober om elf uur, in 

aanwezigheid van een 
aantal genodigden Het 
grote publiek' moet dan 

nog even geduld heb
ben; de zaal gaat om 
twaalf uur 's middags 
voor iedereen open. 

JEUGD TOONT ZIJN KUNNEN OP DE 
POSTZEGELSHOWINDENHAAG 

In bijna vijftig kaders 
laat de jeugd op de Vijf
de NVPHPostzegelshow 
zien waartoe zij in staat 
is. Niet alleen individuele 
inzenders, maar ook 
clubs zorgen voor een 
tentoonstelling die de 
moeite van een bezoek 
waard is. Zo stort de 
jeugdclub 2Caps uit 
Rijnsburg zich op het 
vervoer van rijweg tot 
melkwegen richt de 
jeugdclub uit Altena zich 
op verleden, heden en 
toekomst van het ver
voer. Leuk om te zien 
hoe beide clubs eenzelf

de onderwerp hebben 
aangepakt! tHet vervoer 
is ook bij anderen popu
lair: er zijn inzendingen 
over het paard, de fiets. 

treinen door de tijd heen 
en zelfs 'wentelende 
wiecken'. Ook onder
werpen als bedreigde 
dieren en het Wereldna
tuurfonds hebben de 
jeugd in hun greep. En
fin, u kunt het Deste zelf 
een kijkje nemen. 
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JEUGD NEEMT APARTE PLAATS IN OP 
VIJFDE NVPHPOSTZEGELSHOW 

Op de Vijfde NVPH
Postzegelsbow is een 
flinke plaats ingeruimd 
voor de jonasten onder 
de verzamelaars. PTT 
Post en de stichtinq 
Jeugdfilotelie Nederland 
(JFN) zorgen ervoor dat 
ook de kleinste filatelist 
zich in de Statenhal 
thuisvoelt. Bij de ingang 
naar de speciale jeugo
hoek is de jeuqdstand 
van PTT Post Filatelie te 
vinden. Hier is informatie 
verkrijgbaar over postze
gels en over het verza
melen van postzegels. 

48 kaders 
Midden in de jeugdhoek 
staan achtenveertig ka
ders met daarin eenen
veertig collecties van 
jeugdige postzegelverza
melaars. (Hier vinden v/e 
verzamelingen over de 
dierentuin, de leeuw, de 
brandweer, het lucht
ruim, treinen, schepen, 
scouting, bedreigde die
ren, het Wereldnatuur

fonds, de fiets, koningin 
Beatrix, Europa en 
Australië. Jongeren die 

■II I I 

willen weten tioe ze ook 
op deze manier postze
gels kunnen verzamelen 
kunnen terecht bij de 
jeugdleiders; die geven 
graag advies. 

JFNPosfzegelhoek 
In het gedeelte van de 
Statenrial dat speciaal 
voor de jeugd is inge
ruimd neemt de JFN
Postzegelhoek een be
langrijke plaats in. In 
deze hoek zijn leuke (en 
goede!) postzegels te 
koop, zegels die bijna 
allemaal maar een dub
beltje kosten. Je kunt er 
ook betaalbare poststuk
ken krijgen. Bent u vol
wassen? Da's dan jam
mer: de postzegelhoek is 
uitsluitend toegankelijk 
voor de jeugd. 

Computerontwerpen 
Jongeren en computers: 
die twee horen bij el

Bi| ABC van het Postzegels Verzamelen hoort deze werkkaart, wie 
de tien daarop vermelde filotelistische activiteiten naar behoren heeft 
vervuld mag zich bijna een 'gediplomeerd filatelist' noemen 

PTT MUSEUM TOONT ONTWERPEN EN 
PROEVEN KRONINGSZEGEL VAN 1898 

l?2 

Het PTT Museum verzorgt 
tijdens de Vijfde NVPH
Postzegelshow\n het Ne
derlands Congres Cen
trum een inzending over 
de postzegel die werd 
uitgegeven bij de inhul
diging van koningin Wil
helmina. De bewuste ze
gel kwam honderd jaar 
geleden uit en staat ook 
wel bekend als de 'kro
ningszegel' van 1898. 
Het PTT Museum toont 
een aantal nietgekozen 
ontwerpen voor deze 

postzegel van de hand 
van de grafici Krabbé, 
Berden en Vürtheim (zie 
ook de rubriek Zeestraat 
82 in het septembernum
mer van 'Philatelie'). 
Verder zijn diverse sta
dia van gravures (zonder 
en met cJiadeem) te zien. 
Een compleet vel van de 
Inhuldigingszegel uit 
1898 en een hoekpaar 
met de afstempeling 6 
september 1898 vormen 
het hoogtepunt en sluit
stuk van deze inzending. 

Voor de |eugd is op de Vijfde NVPHPostzegelshow van alles te beleven, snuffelen in postzegelbergen, 
zoeken in dozen en onderling ruilen  en er zijn ook talloze andere activiteiten 

kaar. Vandaar dat er in 
het jeugdgedeelte een 
computerrioek is inge
richt. De belangrijkste 
activiteit die daar kan 
worden verricht is het 
zelf ontwerpen van post
zegels. Maar er is meer: 
als je daarvoor belang
stelling hebt kun je ook 
zien hoe je met de com
puter tentoonstellingsbla
den maakt. 

Stripstempel 
Speciaal voor de jeugd 
brengt PTT Post een 
'stripstempel' uit dat ge
bruikt kan worden om je 
post te laten afstempelen. 
In het stempel wordt 
waarschijnlijk de beken
de rode gecastreerde ka
ter uit de strip Jan, Jans 
en de Kinderen van Jan 
Kruis afgebeeld. 

Tekenfilms, leestafel, 
schminken 
Stripfiguren nemen een 
bijzondere plaats in op 
de Vijfde NVPHPostze
gelshow en dat is ook in 
de jeugdhoek te merken. 
Er staat een televisietoe
stel waarop gedurende 
de gehele tentoonstelling 
tekenfilms worden ge

EXTRA PRIJS: 
CHUBB LIPS SAFE 

V^ie zondag 11 oktober 
een bezoek brengt aan 
de Vijfde NVPHPostze

gelshow maakt kans op 
een prijs die 29 kilo 
weegt. Chubb Lips Safes 
stelt namelijk een extra 
prijs ter beschikking in 
de vorm van een in Oud
hollands blauw gespoten 
Lips Edison safe (moc/e/ 
230 Classic). Het is een 
vrijstaande privésafe 
met een sleutelslot en een 
inzetrek. Het volume van 
deze safe is 31 liter. 

dracid, er is een leestafel 
met stripbladen en je 
kunt jezelf laten schmin
ken. 

Karikatuurtekenen 
Je kunt in de jeugdhoek 
een karikatuurtekening 
van jezelf loten maken. 
Die kun je daarna bij
voorbeeld als briefkaart 
versturen. 

Post sorteren, pakjes 
gooien 
PTT Post Filatelie organi
seert een activiteit waar
mee de jeugd kennis kan 
maken met net expeditie
proces van PTT Post. Als 
het meezit kun je je be
kwamen in twee vaar
digheden: het sorteren 
van post in vakken en het 
gooien van pakjes in 
postzakken. 

ABC van het postzegels 
verzamelen 
Bij de stand van Jeugdfi
lotelie Nederland zijn de 
boeken ABC van het 
postzegels verzamelen 
deel 1 en deel 3 te koop. 
Beginnende verzame
laars vinden in deze 
boekjes alles wat een 
postzegelverzamelaar 

allemaal moet weten. 

Je eigen verzameling 
Op alle dagen van de 
tentoonstelling zijn in de 
jeugdhoek jeugdleiders 
aanwezig. Die beant
woorden maar al te 
graag je vragen over 
bijvoorbeeld Je eigen 
verzameling. Ze kunnen 
je ook vertellen of er in je 
woonplaats een jeugd
postzegelclub is, wat een 
goed album is, hoe je 
zegels afweekt, enzo
voort. 

Postzegelpuzzeltocht 
Er wordt een puzzeltocht 
georganiseerd die zo is 
opgezet dat je in alle 
hoeken en gaten van de 
Vijfde NVPHPostzegel
s/iowkomt. Wil je mee
doen? Haal dan een for
mulier bij de stond van 
PTT Post Filatelie; daar 
lever je het ingevulde for
mulier ook weer in. 

Clown 
Van tijd tot tijd kom je op 
de show een clown te
gen. Da's makkelijk: die 
riaalt je op bij de ingang 
en wijst je dan de weg 
naar de jeugdhoek. 
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NOVITEIT VAN PTT POST OP NVPH-
POSTZEGELSHOW: DE COLLECT CARD 

PTT Post introduceert op 
de Vijfde NVPH-Postze-
gelshowieH nieuws: de 
Collect Card. Het goot 
om een dubbelgevouwen 
mapje op credit card-ior-
maat met daarin een of 
meer postzegels. De 
kaartjes - die in een be
perkte oplage zullen ver
schijnen - zullen in op
dracht van bedrijven 
door PTT Post worden 
vervaardigd. Deze op
drachtgevers kunnen 
'hun' Collect Cards ver
volgens weggeven (als 

relatiegeschenkje) of ver
kopen. 
Om dit nieuwe Neder
landse verzamelgebied 
overzichtelijk te houden 
zal PTT Post niet meer 
dan ca. twintig Collect 
Cards per jaar laten ver
schijnen. De eerste twee 
worden geïntroduceerd 
op de postzegelshow; ze 
zullen daar ook te koop 
zijn. 
Collect Card nummer 1 
wordt uitgegeven door 
PTT Post zelf, in samen
werking met de Neder

landse Spoorwegen. In 
het kaartje zitten enkele 
treinenpostzegels (niet 
van Nederland). 
Collect Card nummer 2 
is door PTT Post gemaakt 
voor de albumfabrikant 
Dovo; dit mapje bevat de 
Escher-postzegel. 
De verkoopprijs van de 
Collect Cards komt op 
onqeveer vijf gulden per 
stuk te liggen. Aan de 
hand van de ervaringen 
met de eerste twee kaart
jes wil PTT Post nagaan 
in hoeverre er bij het be
drijfsleven belangstelling 
bestaat voor het nieuwe 
product. 

Een van de twee Collect Cards die tijdens de Vijfde NVPH-Postzegelshow te koop zullen zijn 

NVPH PRESENTEERT VOOR DE DERDE 
MAAL HAAR NEDERLAND-CD/ROM 

Tijdens de V//fdeNVPH-
Postzegelsbow wordt de 
nieuwe CD/ROM Ne
derland van de NVPH 
gepresenteerd. Deze 
Speciale Catalogus 
/ 999 'op schijf'is al
weer de derde in een 
reeks. 'Om de giganti
sche hoeveelheicTinfor-
motie toegankelijker te 
maken, heeft de produ
cent samen met ons naar 

een oplossing gezocht,' 
legt Jan Willem Dito van 
het secretariaat van de 
NVPH uit. 'Er was altijd 
al een speciale zoekoptie 
ingebouwd waarbij je 
onder andere kon kiezen 
uit trefwoorden en cata
logusnummers. En na
tuurlijk kon de gebruiker 
in het helpbestand de 
nodige adviezen vinden. 
Maar dat vonden we niet 
genoeg. Het helpbestand 
is volledig herschreven 
en we besloten de soft
ware aan te passen, zo
dat het ook voor mensen 
die niet zo vaak met 
computers omgaan, kin
derspel zal zijn om te 
vinden wat ze zoeken. Er 
is nu ook een beknopte 
handleiding in druk.' 

SPECIALE TENTOONSTELLINGSENVELOP 
TER GELEGENHEID VAN DE SHOW 

Op alle dagen van de 
postzegelshow is een 
speciale tentoonstellings
envelop te koop die door 
de NVPH wordt uitgege
ven. Op het couvert - dat 
is voorzien van het Jan-
Kruisblokje dat op 6 ok

tober uitkomt, komt een 
speciaal stempel. 
De envelop is in de stijl 
gehouden van de recla
me-uitingen zoals die op 
affiches, trams en adver
tenties wordt uitgedra
gen. De prijs is f 4.50. 

Ook het aantal illustra
ties op de CD/ROM is 
uitgebreid. Jan Willem 
Dito: 'Vroeger werd een 
aantal variëteiten alleen 
maar genoemd, nu zijn 
ze ook werklijk in beeld.' 
De nieuwe Cu/ROM-ca-
taloqus van de NVPH 
kostT 59.95 en is tijdens 
de Vijfde NVPH-Postze
gelshow in het Neder
lands Congres Centrum 
verkrijgbaar. 

ELKE BEZOEKER KRIJGT EEN 
FILATELISTISCHWELKOMSTGESCHENKJE 

Dat de Vijfde NVPH-
Postzegelshow vooral 
een feest moet worden 
waar elke postzegelver
zamelaar - beginner of 
gevorderde - zich thuis-
voelt stond voor de or-
ganisoren van meet af 
aan vast. Om de bezoe
kers het gevoel te geven 
dat ze van harte welkom 
zijn krijgt iedereen die 
een kaartje koopt een fi-
latelistisch cadeautje: 
een eerstedagenvelop 
met daarop de stripzegel 
van 80 cent van Jan 

Kruis. Dus ook als u geen 
geluk hebt bij de verlo
ting van de schitterende 
prijzen die dagelijks de 
deur uitgaan (zie elders 
op deze pagina's) gaat u 
niet met fege handen 
naar huis. 
Een extra verrassing: 
elke vijftigste bezoeker 
krijgt een door Jan Kruis 
gesigneerde envelop 
gratis. De twee eindcij
fers van uw kaartje zijn 
bepalend; de winnende 
nummers worden op de 
dag zelf omgeroepen. 

EMISSIEPROGRAIVIMA 1999 WORDT 
TIJDENS POSTZEGELSHOW ONTHULD 

Nu al nieuwsgierig naar 
de zegelonderwerpen 
die PTT Post voor 1999 
op het programma heeft 
staan? Dan moet u er 
voor zorgen dat u op za
terdag 10 oktober in Den 
HaagTaent. Hans Böhm 
presenteert dan in op-

POSITIEVE 
DISCRIMINATIE 

Op zondag 11 oktober 
hebben vrouwelijke be
zoekers van de Vijfde 
NVPH-Postzegelshow 
een streepje voor. Zij 
krijgen - zolang de voor
raad strekt - op de show 

dracht van PTT Post Fila
telie het emissieprogram
ma 1999. De thema's en 
onderwerpen van de Ne
derlandse zegels van het 
komend jaar worden 
onthuld vanaf twaalf uur 
's middags. 

een smakelijke attentie 
aangeboden. 
Ook is er een postzegel-
puzzeltocht voor dames, 
waarvoor een prachtige 
prijs met een waarde van 
zo'n driehonderd gulden 
ter beschikking staat. De 
gelukkige winnares gaat 
naar huis met een Wella 
haarverzorgingspakket. 
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ZEVEN BOMEN TONEN DOORSNEDE 
UITEENLOPENDE YERZAMELGEBIEDEN 

Tijdens de Vijfde NVPH-
Posfzegelshow is zoveel 
te beleven dat je bijna 
zou vergeten dat het om 
het verzamelen van post
zegels gaat. Gelukkig 
krijgt de bezoeker daar 
de kans niet voor: er is 
een propagandatentoon-
stelling met een bijzon
dere opstelling' bomen 
die omgeven v/orden 
door een 'stralenkrans' 
van 48 kaders in rijtjes 
van twee en vier stuks. 
Zo is er een boom met 
daaromheen 'Buiten Eu
ropa', v/aar onder ande
re de verzamelingen 
Nepal 1881-1907 van 
D. van der Wateren en 
Nooduitgiften 1894-
1898 van Guatemala 
van C. Spoelman zijn te 
zien. Een greep uit het 
verdere aanbod: bij de 
boom 'Luchtpost en ruim
tevaart' exposeert G.H. 
Hovinq zijn verzameling 
over de raketontwikke-
ling tot en met Gagarin 
en toont P E van Dijk 

zijn collectie Fokker all 
over the world. Bij de 
boom 'Overzeese ge
biedsdelen van Neder
land' zijn de opdrukken 
uit Nederlands-Indië tij
dens de Japanse bezet
ting en de revolutieperio
de te zien die L B Vosse 
verzameld heeft G Hol
stege toont de Jubileum
zegels 1923 van Neder-
lands-lndië, Curasao en 
Suriname Natuurlijk ont
breekt ook Nederland 

niet. Er zijn bijvoorbeeld 
twee inzendingen te zien 
die gewijd zijn aan de 
emissie van 1852 De in
houd van de kaders bij 
de boom 'Thematische 
verzamelingen' varieert 
van uilen, schaken en 
spoorlijnen tot Sinter
klaas Bij de laatste 
boom komt 'Europa' aan 
bod Verder laat het PTT 
Museum in vier kaders 
materiaal over de Inhul
digingszegel van 1898 
zien. 
Kortom, het is een ten
toonstelling waar voor 
iedereen iets te vinden is. 

De kaders op de Vijfde NVPH-Postzegehhow zi |n creatief gerang
schikt, zoals uit deze uitsnede van de plattegrond bli|kt De complete 
plattegrond vindt u op de losse NVPH bi|lage die bi| dit nummer zit 

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN PHILATELIE: 
KORTING OP DE TOEGANGSPRIJS 

Een kaartje voor de V/'/'f-
de NVPH-Postzeqelshow 
kost tien gulden. Voor 
dat bedrag krijgt u niet 
alleen toegang tot de 
show, maar u ontvangt 
ook een mooie catalogus 

met daarin - behalve in
teressante leesstof - een 
kortingsbon van vijf gul
den die u kunt inwisselen 
bij de op de show aan
wezige nandelaren. Bo
vendien krijgt u met uw 

kaartje gratis toegang tot 
het PTT Museum. 
Wilt u nóg meer korting? 
Dat kan! Knip onder
staande bon uit en lever 
hem in bij de ingangs
controle van de Staten-
hal. U betaalt dan een 
rijksdaalder minder, zo
dat uw kaartje op f 7.50 
komt. 
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MAANPAK ROEPT SUCCESVOL APOLLO-
PROJECT IN HERINNERING 

m 

Uitsluitend op 9 oktober 
is een ruimtepak op de 
show te zien zoals dat 
gedragen werd door de 
astronauten die voet op 
de maan zetten. Het pak, 
dat de herinnering aan 
het succesvolle Apollo-
project van de NASA le
vend houdt, is voorzien 
van Me supporf-slangen 
en NASA-emblemen De 

LOOK-ALIKES ?0?-
EN FILMSTERREN 

Op vrijdag 9 oktober 
kunnen de bezoekers 
van de show sterren 
zien. Dat is dan ook het 

helm heeft een opklap
baar goudvizier. De bij
behorende maanschoe-
nen zijn in feite de voor
lopers van de moonboots 
en de sportschoenen met 
luchtvering zoals we die 
nu kennen Het pak 
weegt vijftig kilo en is ge
schikt voor personen tus
sen 160 en 175 centime
ter lang 

thema van de dog: Ster
ren stralen overal. Wie 
die dag goed kijkt kan 
look-aïikes tegenkomen 
van Elvis Presley, Marilyn 
Monroe, Sylvester Stallo
ne en last but not least 
Michael Jackson. 

ELVIS PRESLEY - ROCK AND ROLL LEGEND 

15TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH 

Een look-alike van Elvis Presley zal op de show aanwezig zi|n 
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EEN FILATELISTISCHE ZIJSPRONG TIJDENS 
DE POSTZEGELSHOW: HET P H MUSEUM 

Het PTT Museum in Den 
Haag beschikt over een 
uitgebreide collectie 
postwaardestukken en 
postzegels. Het pond 
aan de Zeestraat 82 is 
een waar Mekka voor de 
postzegel liefhebber. Tij
lens de show bent u ex

tra welkom in het muse
um, dat niet ver van het 
Congresgebouw, het 
Haagse winkelcentrum. 
Paleis Noordeinde en het 
Binnenhof ligt. 

Collecties 
Van Nederland en zijn 
voormalige) overzeese 
gebiedsdelen worden 
alle postwaarden perma
nent tentoongesteld. Het 
ontstaansproces van 
Dostzegels wordt uitge
egd aan de hand van de 
originele ontwerpteke
ingen en drukproeven. 

Een geheel vernieuwde 
diapresentatie gaat na
der in op het ontwerp
aroces. Verder wordt 
sen gespecialiseerde 
verzameling briefkaarten 
getoond. De postwoar

Eén van de vier ongestempelde 
exemplaren van de eerste post
zegels van Mauritius (de Blauwe 
Mauritius uit 1847), gri|p uw 
bezoek aan Den Haag aan om 
dit hoogtepunt uit de internatio
nale filatefie te zien' 

landen van Europa ge
toond. Bijzonder is de 
Blauwe Mauritius. Van 
deze postzegel van Mau
ritius uit 1847 (toen nog 
een Engelse kolonie) be
staan slechts vier onge
stempelde exemplaren. 
Gezien het 400jarig be
staan van Mauritius in 
1998 en de aandacht 
voor de eerste postzegels 
van dit eiland tijdens de 
NVPHshow is het een 
mustom de Blauwe Mau
ritius 'in het echt' te gaan 

elf de postcode omzetten in de streep|escode voor de machinale 
ortering van brieven 

kindertentoonstelling Hé Hallof Communicatie van A tot Z 

en en hun opdrukken 
it de Japanse bezetting 
an NederlandsIndië en 
e Indonesische onaf
ankelijkheidsstrijd 
19421949) uit de Col
sctieRicardo worden 
nds kort op duidelijke 
■ijze verklaard en ge
jond in een nieuwe ex
ositie. De publicatie 
'ijn stempel gedrukt in 
e Nederlandse en En
else taal gaat hierop 
ader in (f^24.50). 

lauwe Mauritius 
'an het buitenland wor
en postzegels van alle 

bekijken in het museum 
en de geschiedenis er^an 
te lezen in het Neder
landstalige boekje Post 
Office in Nederland 
(f 14.95). 

Thematentoonstelling 
Ook kunt u de thema
tentoonstelling Vogels 
onder de loep bezichti
gen. Deze tentoonstelling 
laat postzegels en post
stukken zien rondom het 
thema'Vogels'. In 1994 
is een bijzonder uitge
breide verzameling aan 
het PTT Museum ge
schonken met dit thema. 

Verras |e vriend(in) met een brief per flessenpx 
kindertentoonstelling He Hallol Cc 

lOSt 
"ommunicohe van AtotZ 

aangelegd door frater 
Regis van Kerkoerle. 
Deze verzameling vormt 
de basis van de tentoon
stelling. Uit de al be
staande collectie van het 
PTT Museum zijn ontwer
pen, proeven en lucht
postbladen toegevoegd. 
Een film over de lucht
post, vogelgeluiden en 
opgezette vogels zorgen 
voor een aantrekkelijke 
presentatie. 

Voor de kinderen 
In het PTT Museum zijn 
tijdens de Vijfde NVPH
Postzeqelshow twee ver

IJlende activiteiten 
voor kinderen. Ze maken 
onderdeel uit van de ten
toonstelling Hé... Hallo! 
Communicatie van A tot 
Z. Daarin komen onge
veer veertig vormen van 
communicatie aan bod, 
zoals flessenpost, bui
zenpost, Internet, recla
me en muziek. In de ten
toonstelling staat het zelf 
doen en ervaren cen
traal. 
Op zaterdag 10 oktober 
wordt de workshop ge
heimschrift gehouden 
(schrijf een bericht in 
spijkerschrift op een klei
tablet en ontcijfer gehei
me berichten). De work
shop begint om 14 uur 
en duurt tot 16 uur. De 
kosten zijn f 2. (gratis 

entree voor NVPHshow

bezoekers) en voor deel

name moet u reserveren 
bij de receptie: telefoon 

0703307500. 
Op zondag 11 oktober 
wordt voorgelezen uit 
boeken van onder ande
re Hanno Kraan, Annie 
M.G. Schmidt, Ted van 
Lieshout en Ivo de Wijs. 
Vanaf 14 uur is er op ie
der heel uur een verhaal. 
Deelname is gratis en re
serveren is niet nodig. 

Openingstijden 
Het PTT Museum is ge
vestigd aan de Zeestraat 
82. De openingstijden 
zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 10 tot 
17 uur en op zaterdag 
en zondag van 12 tot 17 
uur. 

Gratis pendeldienst! 
Om uw bezoek aan het 
PTT Museum te verge
makkelijken is ervan 8 
tot en met 11 oktober 
een speciale gratis pen
deldienst tussen het Ne
derlands Congres Cen
trum (NCC) en het PTT 
Museum. De 'dienstrege
ling' vindt u hieronder. 
Op vertoon van uw toe
gangsbewijs van de 
NVPHpostzegelshow 
heeft u gratis toegang tot 
het museum! 

Vertrekschema pendeldienst 

Congres CentrumMuseum 
11 00 uur' 
12 00 uur' 
13 00 uur' 
14 00 uur 
15 00 uur 
16 30 uur 
'. met op donderdag 

MuseumCongres Centrum 
11 30 uur' 
12 30 uur' 
13 30 uur' 
14 30 uur 
15 30 uur 
16 30 uur 

VRIJ ENTREE VOOR 
JEUGD TOT 12 JAAR 

De organisatoren van de 
Vijfde NVPHPostzegel
s/?ow houden rekening 
met de smalle beurs van 
de jongere bezoekers 
aan het evenement. 

Kinderen tot twaalf jaar 
hebben daarom gratis 
toegang tot het evene
ment, hiet eniqe nadeel 
aan deze sympathieke 
regeling is dat de jonge
ren geen catalogus ont
vangen, maar daar zul
len ze waarschijnlijk niet 
over vallen. 
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HANDELAREN: 
NOG EEN BEURS 

Op zaterdag 10 oktober 
wordt tijdens de Vijfde 
NVPHPosfzegelsbow 
een speciale handelaren
beurs gehouden. Deze 
beurs is uitsluitend toe
gankelijk voor alle offi
ciële handelaren op ver
toon van een bewijs van 
inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel of de 
IFSDA. 

VOLOP STEMPELS 
IN DEN HAAG 

Het draait in Den Haag 
niet alleen om postze
gels. Ook stempelverza
melaars kunnen in het 
Nederlands Congres 
Centrum hun hart opha
len. Er is een speciaal 
"eugdhoekstempel, er is 
iet stempel voor de Dag 
van de Postzegel en er 
wordt ook een speciaal 
tentoonstellingsstempel 
ingezet. Meer informatie: 
zie onze rubriek Neder
landse stempels. 

t 

GOEDKOPER PER 
VIER DAGEN 

Als u van plan bent om 
de Vijfde NVPHPostze
gelshow meer dan hvee 
dagen te bezoeken dan 
is een passepartout 
voordelig' voor f 20.
hebt u op alle dogen toe
gang tot het Nederlands 
Congres Centrum in Den 
Haag. 

SPACE SIMULATOR 
KOMT NIET 

■» Jammer, maar helaas: 
ï de beloofde Space Simu
" lator komt niet naar Den 
Z Haag. Onvoorziene pro
~ blemen verhinderen dat 
^ deze attractie in de Sta
o tenhal wordt opgesteld. 
ÏÏ: Maar niet getreurd, want 
^ er zijn talloze andere za

2 ken die een bezoek aan 
ï de Vijfde NVPHPosfze

gelshow de moeite 
C7C waard maken! 

BUITENKANSJE VOOR POSTZEGEL
VERZAMELAARS: GRATIS TAXATIE 

Op alle vier de dagen 
van de Vijfde NVPH
Postzegelshow hebt u de 
gelegenheid om gebruik 
te maken van taxatiefaci
liteiten  en die zijn gra
tis!  die zes Nededand
se veilinghuizen u bie
den. Hiernaast ziet u op 
welke momenten er ge
taxeerd wordt en eventu
eel door wie. 

U kunt zich inschrijven 
bij de blauwe NVPHba
lie; daar ligt een afspra
kenboek waarin u zich 
op het door u gewenste 

tijdstip kunt laten in

schrijven. Een taxatieaf

spraak duurt maximaal 
zeven minuten. 

8 oktober 
1314 uur: De Neder
landsche Postzegelvei
ling (M. Bulterman) en de 
Overijsselse Postzegel
veiling. 
1415 uur: Van Dieten 
Postzegelveilingen en 
Van LoKven Postzegelvei
lingen. 
1516 uur: Rietdijk Post
zegelveilingen (G.J.P. 
van Beek) en Postzegel

veiling Limburg. 

9 oktober 
1112 uur: Rietdijk Post
zegelveilingen (H. Lich
tendahl) en Van Lokven 
Postzegelvei I ingen. 
1314 uur: DeNeder
landsche Postzegelvei
ling (C. Muis) en Postze
gelveiling Limburg. 
1516 uur: Van Dieten 
Postzegelveilingen en de 
Overijsselse Postzegel
veiling. 

10 oktober 
1112 uur: Van Dieten 
Postzegelveilingen en 
Postzegelveiling Limburg. 
1314 uur: Rietdijk Post
zegelveilingen (G.J.P. 

BETALENDE BEZOEKERS VIJFDE NVPHPOSTZEGELSHOW 
MAKEN DAGELIJKS KANS OP SCHITTERENDE PRIJZEN 

Elke bezoeker van de Vijfde NVPhl
Postzegelshow 6\e een kaartje koopt in 
het Nederlands Congres Centrum 

maakt kans op de prachtige prijzen die 
dagelijks verloot worden. Dit zijn de 
hoofdprijzen die u kunt winnen: 

J 
Sr^i4

Donderdag 8 oktober 
Trip naar Eurodisney ter waarde van 
f 1000. 

Vrijdag 9 oktober 
Gran Doradoarrangement voor vier 
personen ter waarde van f 1.000.. 

Zaterdag 10 oktober 
V\/eekend naar Philexfrance 99 
(Parijs) of IBRA 99 (Neurenberg) ter 
waarde van f 1.000.. 

Zondag 11 oktober 
Arrangement Showbiz City voor vier 
personen inclusief diner en vervoer ter 
waarde van f 1.000.. 

Verder worden extra prijzen getrok
ken: waardebonnen, albums, rilatelisti
sche toebehoren, een haarverzorgings
pakket, boeken, een brandkast enzo

voort. Gooi uw kaartje dus niet weg 
maar bewaar het goed. Als het contro

lenummer van uw toegangskaartje 
wordt afgeroepen valt u in de prijzen! 

van Beek) en de Overijs
selse Postzegelveiling 
1516 uur: De Neder
londsche Postzegelvei
ling (M. Bulterman) en 
Van Lokven Postzegelvei
lingen. 

7 7 oktober 
1112 uur. De Neder
landsche Postzegelvei
ling (C. Muis) en de 
Overijsselse Postzegel
veiling. 
1314 uur: Van Dieten 
Postzegelveilingen en 
Van Lokven Postzegelvei
lingen. 
1516 uur: Rietdijk Post
zegelveilingen (H. Lich
tendahl) en Postzegelvei
ling Limburg. 

MUZIKAAL 
ONTHAAL 

Tijdens de Vijfde NVPH
Postzegelshow klinkt van 
tijd tot tijd beschaafde 
pianomuziek. De man 
aan het toetsenbord die 
verantwoordelijk is voor 
die fraaie klanken heet 
Henri Gerritzen. Deze 
beroepspianist, woon
achtig in het Zweedse 
Kalmar, zal op alle da
gen van de show aanwe
zig zijn en daar  wel
licnt ook op verzoek 
een breed repertoire op 
de vleugel ten gehore 
brengen. 

y// ^fw^OTJjrZESSSi^* 
UB W 

Een carfoonesk portret van de 
'showpianist' Henn Gerntzen 

GASTVROUW 
ZORGT ERVOOR 

Een speciale hostess 
zorgt ervoor dat tijdens 
de snow alles op rolletje 
gaat. Mevrouw Leontine 
Baan is op alle dagen 
aanwezig om het pro
gramma vlekkeloos te la 
ten verlopen. 

SE UIVPHPOSTZEGELSHOW MEDERLJUIIDS CONGRES 
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Mauntiusbnef. pronkstuk van de V;/fc/e NVPH-Postzegelshow 

MAURITIUSBRIEF - VOOR 10 MILJOEN 
VERZEKERD - ACHTER GLAS TE ZIEN 

Het pronkstuk van de 
Vijfde NVPH-Postzegel-
sbow is een poststuk met 
een verzekerde waarde 
van tien miljoen gulden. 
De envelop weraop 1 
januari 1850 gefran
keerd met twee luxe 
exemplaren van de One 
Penny oranje, Mauritius 
nummer 1, met de in
scriptie Post Office. Van 
de in totaal vijfhonderd 
exemplaren die van de 
eerste zegel van Mauri
tius werden gedrukt zijn 
nog maar twee onge
bruikte en dertien ge
bruikte zegels (waarvan 
zeven op Brief) over. 
Op de envelop die op de 
Vijfde NVPH-Postzegel
show \e zien is zijn twee 
zegels geplakt en dat 
maakt riet poststuk extra 
bijzonder. Het Bijbelge
nootschap in Bombay, 
waarheen de envelop in 
1850 werd verzonden, 
heeft nauwelijks geprofi
teerd van de unieke ze
gels. Een Amerikaanse 
verzamelaar, Alfred F. 
Liechtenstein, wist de en

velop voor een prikje op 
een veiling ('slechts vijf-

uizend dollar) te kopen. 
Zijn dochter koesterde na 
zijn overlijden de schat 

met kennis van zaken. 
Hóar dochter op haar 
beurt zag er echter geen 
been in de hele collectie, 
inclusief de envelop, in 
1968 van de hand te 
doen. De gebroeders 
Weill telden toen 
380.000 dollar voor het 
stuk neer. Nog later 
kwam de envelop in han
den van een Zwitserse 
verzamelaar, de man die 
de envelop nu tijdelijk af
staat voor de show, uiter
aard onder de voor
waarde dat zijn bezit 
goed verzekerd zou wor-
aen. De verzekering op 
haar beurt stond op een 
uiterst betrouwbare be
veiliging. 
De organisatie van de 
Vijfde NVPH-Postzegel
show zorgde daarom 
voor een speciale Chubb 
Lips-safe, de zogenoem
de E//ox Europ/anf 800 
Grade IV Safe met sleu
tel- en cijferslot. Omdat 
niemand het pronkstuk 
kan zien als het achter 
slot en grendel zit, is in 
de safe een solide Glass 
Safe gebouwd. De enve
lop kan 'veilig' bekeken 
worden: in een 'safe in 
een safe', achter glas èn 
achter slot én grendel! 

PANEL BUIGT ZICH OVER ACTUELE 
FILATELISTISCHE KWESTIES 

Op zaterdagmiddag 10 
oktober wordt op het 
centrale podium plaats
genomen door vijf man
nen die zich zullen bui
gen over 'filatelistische 
kwesties'. Onder voorzit
terschap van de bekende 
televisiepersoonlijkheid 
Hans Böhm zal dit panel 
vragen beantwoorden 
die door lezers van het 
maandblad 'Philatelie' 
werden ingezonden. 
Op de oproep die 'Phila
telie' in het juli/augustus
nummer plaatste kwa
men tientallen brieven 

binnen; sommige van die 
brieven bevatten meer 
dan één vraag. Uit het 
totale aanbod werden 
door een commissie van 
wijze mannen de be
langrijkste, interessantste 
of origineelste vragen 
geselecteerd. Die vragen 
worden op zaterdag 10 
oktober aan het panel 
voorgelegd. 
De vier panelleden zijn 
Hans Stins (voorzitter 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelhandelaren NVPH), 
René Bergschneider (ma

nager marketing en ver
koop van PTT Post Filate
lie), Gerard Geerts 
(voorzitter van de Neder
landse Bond van Filate
listen-Verenigingen 
NBFVj en Aad Knikn^ian 
[hoofdredacteur 'Philate
lie'). 
Een greep uit de 'hete 
kwesties' die wellicht op 
tafel zullen komen: de 
gevolgen van de intro
ductie van de Euro; het 
emissiebeleid van PTT 
Post; het imago van de 
filatelie; de verhouding 
tussen de catalogusnote
ring en de handelswaar
de van een zegel en de 
kwaliteitvan de stempels 
van PTT Post. 

Hans Stins René Bergschneider Gerard Geerts Aad Knikman 

MAAK KENNIS MET 
JAN KRUIS 

Op de stripdag van de 
Vijfde NVPH-Postzegel
show, donderdag 8 ok
tober, is de bekende Ne
derlandse striptekenaar 
Jan Kruis {Jan, Jans en 
de Kinderen) van 14 tot 
15 uur in de Statenhal 
aanwezig. Hij zal daar 
eerstedagenveloppen 
met daarop het zojuist 
verschenen stripzegel-
blokje signeren. 
Kinderen mogen Jan 
Kruis ook stripalbums 
voorleggen, zodat hij die 
van een nandtekening 
kan voorzien. 

SPECIALE TRAM ATTENDEERT OP VIJFDE 
NVPH POSTZEGELSHOW 

Voor en tijdens de Vijfde 
NVPH-Postzeqelshow rij
den er trams door Den 
Haag en Amsterdam om 

dit evenement bij het 
grote publiek aan te kon
digen. Tegelijkertijd wor
den bij zo'n vierhonderd 

lantaarnpalen in Den 
Haag zogenoemde drie
hoeksborden geplaatst. 
Dat zijn borden van het 
formaat AO: 1.20 meter 
hoog en 84 centimeter 
breed. Deze borden dra
gen dezelfde boodschap 

uit als de trams: Vijfde 
NVPH-Postzegelshow, 8 
t/m / / oict 98, met vele 
evenementen, Neder
lands Congres Centrum 
Den Haag. 
De belettering van de 
trams is verzorgd door 

de firma Image Center in 
het Brabantse Hank. Het
zelfde bedrijf heeft ook 
alle andere reclame- en 
promotieuitingen ver
zorgd, met uitzondering 
van de vlaggen bij het 
Congres Centrum. 

" I r " ' ;r"""ij 
NED. CONtRESCENTRDN 
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KINDERVELLETJES 
jaar 

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 

nummer postfns gestempeld 

8S4 
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 — 

1125 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 

1025 
9 40 

12 — 
10 90 
10 90 
9 50 
9 75 

42 — 
4 20 
9 50 

17 50 
17 50 
3150 
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 

POSTFRIS395, 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 prijs 

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 
6 — 
5 25 

6a 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 

17 50 
67 50 

8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF105 — 
9a 33 75 
9b 245 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
91 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 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 30 — 
38 13 25 
39 1125 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 25 
46 13 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES  PRIJS 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 s t u k s 2 2 5 , 

A U T O M A A T S T R O K E N 

1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49,25 
22 25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , 

NVPHSHOW Stand 8 

■ ■ ■ ■  ^ ^ ^ ■ ■ ' 

HOLLANDS 

I 
I 

HILLEGOM 
♦ r T T T T T T f T T » * * 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
H O L L A N D S G L O R I E 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/7>1 r /5 PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR ZATERDAG VAN 917 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 

speciale NVPHSHOW aanbiedingen: 
Het entreegeld voor de show is ƒ 10,- een tegoedbon van ƒ 5 , - inbegrepen! 
Bij deze aanbiedingen Uw entreegeld volledig vergoed!!! 

KILOWAAR 
1 KILO 

NEDERLAND 
grootformaat met 

25% toeslagzegels 
en "BONUS" 

normaal ƒ 99,-
NVPH-Show 

V O O R D E E L / 1 5 -
NU ƒ 84 -
Yougoslavie 

4 postzegelboekjes met 
motieven, vuurtorens, 

treinen, schepen en die-
ren normaal ƒ 32,50 

NVPH-Show 
V O O R D E E L / 1 5 -

NU ƒ 17,50 

U gebruikt de ontvangen tegoedbon: ƒ 5,-
Wij betalen Uw volledige entreegeld: ƒ 10,-
Uw NVPH-Show VOORDEEL is dus: ƒ 15,-

KILOWAAR 
250 GRAM 

FRANKRIJK 
grootformaat 

normaal ƒ 125,-

NU f 99,-
met NVPH-Show 

VOORDEEL 

NU ƒ 84,-

aruba 1986 
JAARGANG COMPLEET 

NORMAAL ƒ 42,-

NVPH-Show 
Voordeel / 1 5 -

NU ƒ 27,-
Uw tegoedbon is bij ons bij 

eike besteding boven 
ƒ 50,- aitijd tenminste 

ƒ 10,-waard 

MORLEY-BRIGHT "inst-a-tector" 

de handigste en voordeligste watermerkzoeker 
normaal 
49,50 

nvph-show XT¥T f ^/ i CA 
voordeel ƒ 15,- i^iJ J J4,3U 

OOST-EUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle f ran keerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wi] leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw/ mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

® 
54-
61 -
60-
73-
65-
66,-
50-
73-

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

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

61 -
44-
54-
57-
45-
59-
61 -
61 -
46-
48-

80/89 685.- 525,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

67-
224-
91 -
79-
79-
49-
93-
88-

51 -
224 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1997 
postfns 2200,-

gestempeld 1875,-

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 4 7 -
2 9 -
2 8 -
4 6 -
9 9 -

® 
18 
1,5 
12 
19 
(■9 

75/79 245. 140.
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

4 3 
4 7 
74
4 7 
49
35
80
71 
64
4 2 

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44

80/89 539,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

34
44
59
72 
48
51 
72 

109

19
26
39
52
29
37
51 
45

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfns 1360,

gestempeld 725,

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

** 
65
75
102
75
72

217
82
128
317
166

® 
35
32
55
54
49
195
47
94
274
132

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

211 
132
205 
130
193
149
285 
107
220 

3 9 

181 
102
149
99

164
124
256

92
210

32

80/89 1625. 1375,

1990 
1991 
1992 

29
29
34

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfns 2950,

gestempeld 2350,

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

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

4 7 
35
65
50
39
89

149
152

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfns 2175,

gestempeld 1420,



1 K O M P L E T E J A A R G A N G E N vanaf 5 0 % ° " f ßargangen zijn samengesteld uit alle zegels en 
1 ■'•.wiwir h l . ■ ta w j  m i i w «  k i « WB.!« WW / u ^̂ g/̂ g ,^ ̂ gj betreffende jaar Zijn verschenen, inclusief 
e/e luchtpos 
losse waard 
hebben wij i/ 

IS 
il 
Cat 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
90/97 
totaal 

blokken 
eventu

tzegels, echter zonder zegels uit blokken, port en dienstzegels Deze kunt U extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook 
en en series tegen gunstige prijzen Wilt u hiervoor de gewenste catalogusnummer opgeven"^ Van de jaren voor 1970 
an de meeste landen veel in voorraad U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen 

OVERZEE 
111 ^ 

^ —1 

3 _ i 
DC — 
l i j 1— 
C3 —, 
UJ ^ 
Z « I 

NVPH 
• * 

9 
1 0 
1 0 
4 9 
1 4 

1 6 
1 3 
4 7 
2 2 
4 1 

228,

4 9 
5 6 
9 9 
8 0 

1 0 8 

7 9 
6 4 
7 9 
7 0 
9 4 

770,

8 0 
1 0 7 

9 9 
7 7 

1 0 9 

7 5 
1 0 7 
1 3 3 

779,

1760,

BESTELLEN PE 

LEVERING 

VERZEKERING 
BETALING 

VOORUITBETA 

CREDITCARDS 

^ ^ ^ 

U I 
E 

ec 
=> 
«o 

■lil 

i U 

o 
a 

Zonnebloem 

14
17
13
16
15

152
8 2 
5 0 
4 1 
3 8 

430,

76 
9 9 

105
107
110

183
9 8 

118
1 3 1 
108

1125,

109
122
122
180
186

182
172
194

1255,

2775,

• • 
2 1 1 
2 8 3 
1 6 5 

1 4 6 
2 7 4 

1 2 7 
2 1 3 
2 8 8 
1 0 3 
1 0 4 

1895,

3 3 6 
3 1 1 
9 3 7 
3 2 3 
3 7 1 

6 6 
5 7 

1 0 8 
5 5 4 
5 5 7 

3585,

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

1 1 8 
2 6 7 
1 3 7 

1160,

6575,

EUROPA 

êc 

BC 
u . 

Yvert 
• • 
6 2 
5 6 
6 0 
6 8 
5 8 

6 0 
5 7 
75 
9 2 
73 

650,

9 5 
133
225
9 3 

130

257
222
150
179
214

1680,

1 6 1 
170
183
265
280

242
150
237

1670,

3950,

■UI 

o 
—1 
U I 

Yvert 
• • 
6 2 
5 0 
3 3 
6 0 
4 1 

5 9 
6 6 
4 4 
4 0 
6 6 

515,

6 9 
1 0 7 
1 0 2 

7 7 
1 2 3 

1 0 7 
1 3 0 

8 1 
1 1 8 
1 0 4 

1000,

2 4 7 
1 2 3 
1 3 1 
1 1 2 
1 6 2 

1 4 8 
1 4 9 
1 6 2 

1220,

2675,

o 
ec 
m 

U I 
X 

—1 

Yvert 
• • 
1 1 
2 1 
23 
2 4 
3 9 

4 9 
3 1 
3 7 
3 1 
41 

300,

35 
4 2 
34 
51 
83 

9 1 
74 
8 0 
8 3 
5 2 

615,

76 
7 4 
7 1 
73 
73 

78 
79 
78 

595,

1495,

U I 
a 
U I 

Yvert 
• * 
48 
73 
40 
4 7 
3 2 

4 6 
2 4 
9 3 
3 9 
5 7 

495,

74
8 6 

130
167
164

136
128
124
299
2 5 1 

1545,

260
207
186
199
163

136
169
2 1 1 

1515,

3525,

BC 

U I 
1— 
CO 
o 
o 

Michel 
• • 
19
18
18
2 1 
2 4 

3 0 
2 8 
3 0 
2 8 
30 

245,

36 
3 5 
3 7 
3 7 
3 9 

4 1 
4 3 
4 3 
4 6 
4 5 

395,

4 6 
5 0 
4 4 
4 8 
5 2 

5 4 
5 8 
76 

385,

1015,

i 
ËE 

Michel 
• • 
19
2 2 
2 5 
2 7 
3 2 

3 4 
38 
2 8 
3 7 
4 7 

300,

3 0 
3 5 
3 4 
3 8 
4 1 

4 3 
39 
4 0 
4 8 
4 3 

385,

5 7 
5 2 
5 1 
6 6 
6 2 

6 4 
70 

104

520,

1190,

a 

1 
o c 
U I 
co 
1 

3 
N 

Michel 
• • 
1 9 
2 2 
2 2 
3 0 
4 4 

1 4 7 
2 1 
4 9 
3 7 
3 1 

435,

3 5 
3 7 
4 5 
4 4 
5 1 

4 0 
5 4 
5 8 
4 8 
5 4 

460,

5 5 
4 7 
5 8 
6 5 
6 1 

7 3 
6 6 
9 3 

510,

1390,

>
U I 

co 

oc 
U I 
o 

Yvert 
• • 

135
87 
3 1 
18
16

2 4 
19
12
15
18 

370,

49 
79 
3 3 
3 6 
54 

76 
75 
8 0 
8 3 
8 2 

640,

6 7 
8 7 

158
90 

102

110
9 6 
9 5 

795,

1775,

RPOST HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 530007 
Hoogewerfstraat 18 of 0252 524352 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

NEDERLAND geen portokosten echter bestellingen minder dan ƒ 60 -
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5 50 per zending Bestellingen 
Albums catalogi insteekboeken etc porto extra 
BUITENLAND portokosten extra bankkosten ƒ 6 50 per zending 
per zending slechts ƒ 0 75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
met acceptgiro binnen 8 dagen of indien gewenst automatische 
incasso s v p bij bestelling bank of gironummer opgeven 

LING Bi| vooruitbetaling altijd 2% korting bij de bestelling girobetaalkaart of 
Eurocheque insluiten of het tiedrag ovennaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 
DIJ oesteiiing s v p vermeioen uw Kaartnummer oe vervaicaium en uw 
handtekening 

^ ^ ^ ^ VRI JBLIJVI Ë NDE A ANBIE DING 

>-
U I 

oc 
U I 

—1 

Yvert 

* * 

1 4 -
7 5 -

1 0 8 -
3 8 -
6 3 -

1 9 -
310,-

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

195,-
495, -

>-
U I 
co 
oc 
U I 

Yvert 
• • 
8 2 -

130-
5 9 -
18 -
16-
18-
33 -
2 8 -
17-
2 0 -

415,-
2 4 -
5 4 -
5 3 -
69 -
64 -
66 -
7 1 -
76 -
80 -
9 0 -

640,-
8 1 -
8 5 -
79 -
9 0 -

118-
139-
125-
170-
875,-

1910,-

S 

Yvert 

3 9 -
3 0 -
17-
4 5 -
8 -

3 9 -
16-

190,-
35 -
46 -
34 -
58 -
59 -
9 3 -
77 -
8 3 -
8 3 -
9 1 -

650,-
113-
116-
114-
85 -

149-
121 -
148-
118-
950,-

1775,-

oc 
■UI 

o 
c c 

u . 

Yvert 
• • 

3 7 
1 1 
2 8 
1 8 
2 3 

115,

1 5 
2 2 
1 9 
6 8 

1 0 5 

8 9 
9 8 

1 0 3 
9 5 
7 5 

680,

7 4 
7 0 
7 5 
6 9 
7 6 

7 2 
8 5 
8 1 

595,

1375,

I A R U B A 1 
postfris 

1986 42 — 
1987 28 — 
1988 38 — 
1989 36 — 
1990 38 — 
1991 37 — 
1992 32 — 
1993 30 — 
1994 31 — 
1995 35 — 
1996 36 — 
1997 49 — 

^ 

F D C 

49 — 
32 — 
40 — 
39 — 
43 — 
40 — 
42 — 
39 — 
38 — 
43 — 
47 — 
60 — 

_ ^ 

o 
1— 
t 

Yvert 
• • 

7 
11 
2 0 
6 

12 

1 1 
2 1 
9 

2 6 
19

130,

4 3 
2 9 
3 9 
78 

103

69 
134
203
131 
119

935,

135
115 
128
9 9 
9 9 

9 0 
1 0 1 
93 

850,

1895,

VERENIGDE NATIES 

o 
>

U I 

Yvert 
• • 

8 
7 
9 
6 
9 

9 
2 1 
10
11 
13

100,

2 0 
2 2 
2 4 
3 0 
46 

5 2 
5 2 
38 
50 
3 9 

370,

3 4 
3 9 
3 2 
3 2 
2 2 

40 
29 
45 

270,

730,

U I 

=» 
U I 

U I 

o Yvert 
• • 

10
15
1 1 
1 2 

19
19
16
14
16

130,

16
1 1 
13
16
19

2 3 
40 
2 6 
3 4 
2 5 

220,

5 1 
4 4 
4 6 
49 
37 

43 
40 
3 9 

345,

690,

U l 

U I 

3 

Yvert 

• • 

5 

5,
1 6 
1 0 

8 
1 6 
1 9 

2 4 
3 1 
2 4 
2 8 
2 0 

195,

4 5 
4 4 
4 9 
4 9 

4 1 

4 9 
3 5 
4 3 

350,

545,

U I 

< t 

co 

Zonbl 
• • 
41 
3 9 
5 4 
4 7 
1 2 

1 4 
2 0 
2 8 
3 0 
2 3 

305,

4 0 
4 4 
7 2 

1 0 5 
8 8 

1 2 9 
1 4 3 
1 4 4 
1 2 4 
1 8 8 

1065,

1 3 5 
1 3 5 
1 3 3 
1 2 7 
1 0 8 

1 0 3 

9 8 
1 3 0 

955,

2300,

DUITSLAND 
CAT 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
60/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
90/97 
totaal 

BUNDESPOST 

MICHEL 

• • ® 
28  31 
23  20 
1 0  1 5 
1 3  1 8 
3 4  4 5 

9  1 2 
5 4  2 5 

9  1 2 
1 9  2 6 
2 8  2 0 

225, 220,

4 5  2 8 
86  49 
72  50 
60  40 
51  33 

72  36 
52  31 
7 3  4 1 
7 9  4 6 
6 6  4 3 

650, 390,

65  37 
63  31 

133  6 7 
87  40 
89  51 

9 6  5 2 
9 9  4 9 

1 0 1  5 4 
1 2 6  6 8 
1 5 1  8 4 

1000, 525,

156  1 0 6 
2 6 0  1 6 6 
2 4 6  1 6 5 
185  119 
164  125

145  117 

148  129 

195  166 

1485, 1080,

3325, 2195,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

R U I M U W R E S T A N T E N OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ 0 65 p gulden ENGEUND ƒ 1 85 p £ 
BELGIË ƒ 3 00 p 100 Fr VERSTATEN /115p$ 
FRANKRIJK ƒ 014 p Franc ARUBA / 0 6Gpgld 
BUND ƒ 0 80 p Mark ZWITSERL ƒ 0 80 p Franc 

Pnjs andere landen op aanvraag, vnjblijvende aanbieding 
TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

2*/a K O R T I N G B IJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 

BERLIJN 

MICHEL 

• • S 
6 - 12-

22 - 44 -
9 - 1 1 -
1 - 1 -

20- 22-
1 1 - 13-
42 - 42 -
1 1 - 14-
8 - 1 1 -

25 - 25 -
150,- 190,-
30- 26-
98- 107-
4 1 - 36-
36- 30-
24- 23-
68- 50-
22 - 20 -
59 - 52 -
63 - 48 -
61 - 66 -

495,- 450,-
46 - 41 -
44- 38-

111- 94-
60- 54-
78- 68-
63- 6 1 -
68- 68-

150- 233-
122- 196-
200 - 325 -
930,- 1165,-
115- 110-

DDR 

MICHEL 

• • 
8 1 -
9 5 -

113 -
8 0 -

2 2 1 -
7 3 -
7 2 -
7 3 -
7 0 -
6 8 -

935,-
9 3 -
5 5 -
5 3 -
5 7 -
6 2 -
5 6 -
6 1 -
6 4 -
7 7 -
6 9 -

640,-
1 2 4 -
1 1 7 -
1 1 4 -
1 1 8 -
1 0 6 -

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

990,-
1 0 5 -

® 
6 7 -
9 5 -

2 2 2 -
1 0 8 -
2 0 4 -

5 0 -
5 8 -
5 3 -
6 8 -
5 5 -

970,-
8 6 -
5 4 -
6 2 -
4 4 -
5 4 -
4 7 -
5 1 -
5 3 -
7 8 -
5 9 -

580,-
9 6 -
8 5 -
8 6 -
8 9 -
7 0 -
9 0 -
8 4 -
6 3 -
6 8 -
8 5 -

810,-
95-

e-mail 
Ons e-mailadres is: 
phil@hollands-glorit.dtmon.nl 

115,- 110,-
1675,- 1895,-

105,- 95,-
2645,- 2425,-

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT. EUROPA 1 MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 

• • ® 
3 0 4 - 2 1 4 -

34 - 33 -
5 9 - 4 3 -
6 8 - 5 0 -
60 - 42 -

58 - 42 -
45 - 35 -
55 - 40 -
5 8 - 4 5 -
9 8 - 7 8 -

830,- 615,-
82 - 60 -
85 - 60 -

3 5 8 - 2 6 5 -
1 0 5 - 7 3 -
1 5 6 - 1 0 8 -
149 - 1 1 5 -
125 - 9 4 -
162 - 1 4 5 -
147 - 1 2 7 -
1 1 2 - 9 2 -

1465,- 1125,-
107 - 8 8 -
1 3 2 - 1 1 1 -
1 9 6 - 159 -
2 8 3 - 2 0 7 -
2 3 2 - 176 -
2 7 6 - 2 0 9 -
2 8 7 - 2 2 4 -
2 5 9 - 2 1 3 -
285 - 229 -
3 1 6 - 2 5 4 -

2350,- 1850,-
2 4 5 - 2 0 8 -
2 7 3 - 2 3 7 -
5 0 1 - 4 7 2 -
2 9 1 - 2 6 5 -
2 7 6 - 2 5 3 -
1 9 9 - 1 9 5 -
2 2 9 - 2 1 9 -
2 6 1 - 2 6 1 -

2250,- 2090,-
6825,- 5625,-

• • ® 
1 4 - 1 1 -
6 - 3 -
8 - 5 -

1 3 - 1 3 -
1 4 - 1 3 -

6 - 6 -
1 3 - 8 -
36 - 29 -
1 5 - 1 3 -
4 7 - 3 5 -

170,- 135,-
95 - 75 -
1 5 - 1 0 -
2 3 - 1 6 -
3 2 - 2 2 -
1 4 - 8 -

101 - 81 -
3 3 - 2 2 -
5 2 - 4 0 -
3 2 - 3 1 -
5 6 - 4 6 -

450,- 345,-
55 - 38 -
40 - 30 -
4 8 - 4 3 -

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

1 0 9 - 7 8 -
9 6 - 6 8 -

162 - 1 2 8 -
105 - 7 1 -
850,- 635,-

96 - 82 -
3 2 0 - 2 6 4 -
1 8 2 - 1 4 4 -
41 - 33 -
4 6 - 4 0 -

1 7 0 - 1 7 0 -
139 - 1 3 9 -
5 4 - 5 4 -

1035,- 915,-
2475,-2000,-

V O O R L O P E R S V E R . E U R O P A 1 

1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWrrSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 

bl l-HANKHIJK 

240 
3 9 -
2 5 -

450 
165 
9 6 -

165-
1250-
149 
39 

575 -
350 -
240 -

1 8 -

® 

63 
38 
1 9 -

445 -
129-
79 
60 

1250-
2 2 -
3 6 -
11 

195-

1 0 -

62/64 BELGIË 
66/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74ff6 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

165 
45 

9 
1 3 -

245 -
4 1 -
65 
18 
9 5 -

9 

® 

110-
6 
8 
8 

1 8 -
3 5 -
5 5 -

3 
4 5 -

9 -

A A N b l t U I N U V U U H L U P E H S ■ 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625- 1 

ALLES LEVERIAAR VOLGENS 
ZONNEILOEM-MICHEL-EUROCAT. 

mailto:phil@hollands-glorit.dtmon.nl


VEREIUIGIiyCS
ADRESSEiy 

^ M 
^ ^ ^ 1 
^ ^ ^ H 
^̂ E 
^^Ë ^̂ ë 
^^Ë 
^ ^ ^ 
^^Ë ^ ^ Ë 

^̂ Ë 
^ ^ ^ 
^ f t « 
^̂ g 
^^H 
^ ^ ^ H 

II^H 

Landelijke secretariaten: 
«l'/'l^J.H.Avis,Hoefbladl05, 
1689 SVZwaag, ©0229230192. 
Federatie I.V. Philateka. Zwoord
vegersgaardel30,2542THDen 
Hoog, ©0703663465. 
De Globe: J. v.d. Velde, Comman
deursweg 40,6721TZ Bennekom. 

Aalsmeer: 
P.V Aalsmeer, M. Mijwoart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297321656. 
Alblasserdam: 
/>.!/. DePosZ/ioorn; A.Treure, Plan

tageweg 39,2951 GNAlblosser

dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
«W;C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ®072

5157889. 
Almelo: 
am, B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546

861525. 
Almere: 
WVAAlmere; M. CorneliszOavids, 
Haydnplontsoen 62,1323 EG Al

mere, ©0365360219. 
Alphen aan den Rijn: 
Wl'Pl^ P. van der Poel, Zonnevveg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172421332. 
Altena: 
NWV; D. van Wijgerden, Kenne

dylnl7,4281KTAndel,®0183

441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C. de Graaf, Schel
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©0334752046. 
4Pf'De/fe/';M. Tolhuizen, Rei

gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©0332580057. 
Amstelveen: 
PV Amsfelveerr, mw. A.P. Hesse
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©0206438534. 
Amsterdam: 
Ni/p/; M.M. Kleii,Haya van Some

renloan 50,1187 RB Amstelveen, 
©0206405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg

straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©0206142947 (na 19.00 uur). 
/iröeP/i;/fl/e//sr;F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraat 45,2023 EA 
Haarlem, ©0235262028. 
/15i/$/ie///7/o;e//e;J.J.M.Snel, 

■» Grevelingenmeer 101,1447 AN 
: : Purmerend, ©0206303913. 

PVWAFilatelie; F.R. Bruamon, Dis

sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299654163, 
/T'5to/uü/80'; P.J. van Rossum, 
Voordewindl7,1034KSAmster

dom,®0206331789. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNooré, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdamBultenveldert: 
BPC'Verzamelze'(SVB^,Weé 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055
3558256. 
f rDe6/o6e' ;P. Bakker Schut, K. 
Onnesstraat 10,7316 LS Apel

doorn, ©0555222973. 
Appingedam: 
PV Appingedam, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge

dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IVfhhtelioT, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
«//'l^J.E.Huiskes, Winschoten

straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
/T'De G/oóe';G.A.Macrander, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn

hem. 
Assen: 
WPVAsserr, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baarn: 
/'l'ßoorn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoeloan 93,3741 EK Baarn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philateka, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,I171LL 
Badhoevedorp, ©0206594481. 
Borneveld: 
frDe6/oie';mw.M.M.A.Mein

dersSchimmel, Do Costastraat 16, 
3771 ZB Borneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, School

straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
fl''De//oOos/';T.vanEsch,Ura
nuslaon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
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Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend dan dit formulier 
aan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaas. 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Beuningen/Ev/ijk: 
f r D e 6/o6e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij

chen. 
Beverwijk: 
KPCBeverwijh, Th. Erkomps, Be

neluxloon 334,1966 WX Heems

kerk, ©0251237108. 
De Bllt/Bllthoven: 
W//e/Pos/merit';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt

hoven, ©0302290466. 
Blitterswijck: 
PI^De Maasdorpen:; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philateka, Drs W. van der Glos
sen, Dopheidestraat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252416247. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172613475. 
Borne: 
W P p . J . Veitkamp, Goudenre

genstrootl 0,7621 WD Borne, 
©0742662880. 
Boskoop: 
A/l'Py5J.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172

213580. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.;M.M.H. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485

571842. 
Boxtel: 
rai^J.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
Pl^ßrei/o; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
PV Philateka BrielleWestvoorne; 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181

415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel

doorn, ©0555421952. 
Brummen/Eerbeek: 
frDe6/oie';C.W.Stolk,Ruygen

bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
PV Castricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Paassen, 
Orionstroat27,7782REDeKrim, 
©0524571889. 

Dolf sen: 
IV Philateka, J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw

leusen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Lange

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

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

straat 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei

bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174295279. 
Delfzijl: 
PrOe five/'; P.A.M. Helwig, Hoef

smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
WPl^CJ. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570

591107. 
Diemen: 
PrOeZeje/oors'; A. Streppel, 
Kolgans36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
f r O e G/oóe'; mw. R. vanWijk, 
Treubstroot 27,6951 AB Dieren, 
©0313421220. 
Dfnxperlo: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg
gelderveldweg34E, 7091HM 
Dinxperio, ©0315652374. 
Doesburg: 
fV'DeG/oAe';J.Wetsteiin,'t Ach

terom 6,6986 CNAngerlo. 
Doetinchem: 
/y 'De 6/o6e'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg48,7021BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Dordrecht: 
Wl/Ooff/rec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor

drecht, ©0786170884. 
DPrDePos/;floef';J.J.Ouwer
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor

drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drochten, ©0512

514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321317027. 
Drunen: 
PrP/i;/ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416373144. 
Druten: 
/T'De 6/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Dulven/Westervoort: 
/T'De6/o/)e';A.C.Dijke,DeGan

zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
PMl'er.ff/nW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475483630. 
PhVGelreGukk/Echt,?.ioomi\, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475486144. 
Edam/Volendam: 
Pl'.'fropos/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299372017. 
Ede: 
f r D e 6/o6e'; G. Rodstaat, 
PoulGabrielstraat53,6717RA 
Ede. 
Elbergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 

60,7151 EK Eibergen, ©0545

475217. 
Eindhoven: 
PCP.J. Hofstede, Van Galen

straat 17,5694 CD Son en Breu
gel, ©0499476414. 
Philips Pf, R. Arts, Heggeronklaun 
15,5643 BP Eindhoven, ©040

2117972. 
Eist: 
/T'De6/oie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481

373783. 
Emmeloord: 
//P/j;/ote/;co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903. 
Emmen: 
;i'P/i//afe/;co;J. Buist, Ooddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591
301807. 
Enkhulzen: 
;i'P/i;/ote//cfl;mw.A.W.O. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
f.P.l'.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053

4281221. 
Epe: 
«l'Pl/imw.M.L.RemptRaebel, 
Burg.Renkenlaon4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'DePhilatelist';\N.m.mn 
Soest,Berloherhof15,6132SN 
Sittord, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim

minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemland: 
« W ; H.M. van der Spoel, Hön

dellaon6,1272EEHuizen,©035
5262702. 
Goor: 
« W ; JA. van Achthoven, Zwa

luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.von den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183633163. 
Gouda: 
Wl'6ooc/fl;mw.E.J. Dekkervan 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182

518549. 
'sGravenhage: 
/yP/il^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh

kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702. 
Miilateka Den Haag, A.F. van Ro
vesteijn, Heliotrooploan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070

3230472. 
Pf'Detog';L.H.Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©0793510424. 
Shell Te Werve,afd Filatelie; k. 
van Haarlem, v. Slingelondtplant



soen 12,2253 WT Voorschoten. 
Pri'rec/esten'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Hoog, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen,©050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/I^PMo/e/ico; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haorlemmermeer: 
IV Philatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Hallweg-Zwanenburg: 
P Z / S . M ; J.C. van der Bijl, Hout-
riikstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hordinxveld: 
Pl''OeP/i//otete/';D.Kanning, 
Gerard DoustroDt 7,3272 XE 
Hordinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
FronkrijklDDn59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveeir, G. de Beer, De 
Plosse 1,8449 EN Terband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
Folkers, Bloemaertloon 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
>ing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
F//o/e/;e Heeze; J. van der Linden, 
\tlas42,5591PKHeeze. 
)en Heider: 
fy Den//etóe/;L.Ch. Werst, Linie-
veg 13,1783 BA Den Helder, 
2)0223-612544. 
iellevoetsluis: 
V Philatelica; G.A. van Dongen, 
ïerard van der Dussenstr. 13, 
1223 RGHellevoetsluis, ©01 Bi
l l 2768. 
lelmond: 
V. 'De Helm, Helmonden Om-

treken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
5,5706 U Helmond, ©0492-
34793. 
WI'/ye/monctJ.Neggers,Van't 
ioffstroot 4,5707 ES Helmond, 
D0492-553721. 
lendrik Ido Ambacht: 
mbachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
od.vonNossaustr. 3,3331 BK 

Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
f l/ 'De G/oie'; H.Borgers, Boker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
W f i W Penny'; M.LH. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
WPl^F.LM. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javaloon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/fP/w/otefoo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezond, ©0598-351485, E-
mail; J. Bos @ wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, i.m. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'/'/i//o/e//co;J.G.Fidder,Gallé-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
fOT;B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraot 26,6466 JH Kerk-
rode, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';i\.i.Ues, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P/i;/ote/;ffl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica, S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr. 19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV, H. Steygerwolt, Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 

Leiden: 
IV Philatelica, R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
fWl^P.H.J.Frankhuizen,G. 
Kasteinstroat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
£«./>. KlJ. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
/ l fW;S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
fK'De G/oie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat 335,7585 PB Glone, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV MaassluiT, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fax 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/i;to/e//coP.l'.;F.Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendom: 
PI' ' IVoterWiR.J. Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purmerend 
,©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmelloan 70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaouw, St. van Rumela-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'.P.«.; B. Wijling, Spoorloon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.Hi. 
Ooms,EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'PA//ote//'co;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondogsewetering 183, 
2211 Viï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
WI'Pl̂  P.J. van Boven, Eeckelha-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 

Nijmegen: 
NVPV; L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024-
6417443. 
FV'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331,0-
moil: J. Mulder@mie.kun.nl. 

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

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

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERoolte. 
Renkuffl/Heelsum: 
/Y'De 6/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
fV'R/TOro';H.M.P.Cuijpers, Park-
loon la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/T'De 6/oAe'; M.F. Bijl, Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
/y'De 6/o6e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i//fl/e//co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendoal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
SpoorstroDt 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
P^'P/l//ote/;ffl; P.Pors, Clara Wich-
monnstraat 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. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Presi
dent Steynstroat 21,2312 ZP Lei
den. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. ToDok, Juliana 
van Stolbergloan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

Rijssen: 
WI'PI^J. Freeke, Brookmonsdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Rijswijk: 
WPVRijsvijk, mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
PI'Son/poof/PW; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherlaon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim;, B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
/T 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
l'l'Pl'5f/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
5W;H.R. Steenbergen, Verhoe-
venloan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
/yS;//of(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijen5traatl0,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
P r P Ä / c o ' ; J. van Schoik, Ado-
ma van Scheltemastroat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
PI'. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Graaf, Dalle-
Iaanl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/T'He/M'o/efmerll';A.H. de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP Ter-
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuvfsch-Vlaanderen; 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: °° 
fPR/ iurg ; W.F.M. Tukker, post- ° 
bus 10418,5000 JK Tilburg, S 
©013-5714417. ::: 
Twente: ^ 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf- < 
weg 2,7582 RH Losser, ©053- = 
5382594. " ^ 

Uithoorn: v U i 
/l'PMa/e/ico; J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 

http://wxs.nl
mailto:Mulder@mie.kun.nl


Utrecht: 
WPl^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
strDDt71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
///"/il^J.vanderMeulenJIbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,®030-
6662998. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-

Varsseveld: 
/T 'De 6/oAe';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendom: 
FV Veendam e.o.; W.J. von Bovel, 
Van Ruushroeclaon 34,9602 BG 
Hoogezond, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
loon 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
Prfr;möf/te/'; H. Altena, Oude-
veen 116,3905 Wl/Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
turn, De Sitterloan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Ve lp /Roxendaal : 
fV'0e6/oie';mv*.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstraat 6,6883 
FVelp. 
Venio: 
/'.l'.'/'/i//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 

Framboosstraat 9,5925 HJ Venio, 
©077-3820064. 
Vinnen: 
FV'De Posthoorn'; (.MMmmef, 
Herman de Monstraat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
WPI^W.G.L.Poels,L.deColigny-
in 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlisslngen: 
fe/ngsefV; Postbus 391,4380 
AJ Vlisslngen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Falier, 
Badweg28,5253AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelicir, E.K. Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
WI//'l*F.W.M.Niip,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, © 0 7 1 -
5619107. 

Waalwijk: 
Wl''Delonflj/rao/';J.A.M.van 
Best, Mgr.Völkerstroot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionastr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PCVUassenaar, L L Kammingo, 
Spinozolaonl Dl,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Europa

weg Zuid 195,6374 KK land
graaf, ©045-5314376. 
Weer t : 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrobant: 
//P/i//o/e//cfl;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
/l'/'/i//ate&fl;J.M.Smit,Koofler-
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
///"A/ke/ZcoiJ. van der Vliet, 
Tuipstroot 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum: . 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
frDeWomp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr.16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaan 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
r r O n r f e r de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloan 26. 

3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/T 'De 6/o6e';J.H.G. Gosselink, 
Morgrietstr.l 1,6602 CN Wijchen. 
Wi jk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoard 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstroot 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel- & Lekstreek; mi. A.J. 
Eishoff, Boorn 54,3068 [A Rotter-
dam,&010-4553069. 
IJsselham: 
/'l''üsse//iom';mw.D.Vrugt,P. 
Christinostr. 42,8331GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
Cl'ZPrDe Posl/ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Philatelica Zaanstreek; D. Froaij, 
RembrondtstroatlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde;G.fl. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036 -
5225827. 
Zeist: 
leister legel Zoekers '74r, J.W.K. 
Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja

ger-Steenstras, Verl. Emmostroat 
29,6673 XAAndelst, ©0488 -
454277. 
Zevenaar: 
/y'De6/oie';J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroat 23,6903 CJ Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Sleu
tel, Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/ /P/i /W/c(i;H.Nij iand, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, © 0 5 0 -
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg 252/15,7206 DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reljn-
ders. Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraot 48, 
3333 VG Zwijndrecht, © 0 7 8 -
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
vanOldenborneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Afrika compleet (Band 4-5-6) 
Amerika compleet (Band 1-2-3) 
Afwi|kingengids 
A2ie/ll 1989/90 (Sieikdomnien) 
Atlas Duitsland Filatelie 
Australie/Oceanie 1997, Band? 
Automaatzegels Speciaal Wereld 
Bildpostkarten Duitsland 1997 
Brieven Duitsland 1997/98 
CEPT/UNÜ1998/99 
Duitse Veldpost Handboek 1937-
'Deutsche Kolonialvorlaufer' 
Duitsland 1998/99 in kleur 
Duitsland-Speciaal 1998 
Europa-Oost 1998/99 
Europa-West 1998/99 2-delig 
Ganzsachen Duitsland 1997 
Michel Soft compleet pakket 

ƒ258, 
ƒ230, 
ƒ 15, 
ƒ 59, 
ƒ 34, 
ƒ 96, 

1997 ƒ 42, 
ƒ 42, 
ƒ 72 
ƒ 34, 

45 ƒ 91 
ƒ155, 
ƒ 39, 
ƒ 91: 
ƒ 74, 
ƒ 98, 
ƒ 59 

Michel Soft, 

MICHEL BIEDT AAN: 
Ganzsachen Oost-Europa 1994/95 ƒ 120, 
Ganzsachen West-Europa 1996/97 ƒ118, 
Junior Duitsland 1998 ƒ 22 
Karibisclie eilanden 1995 (Band 2) ƒ 83, 
Kleurengids, 36e editie ƒ 47, 
Munten catalogus Duitsland 1998 ƒ 32, 
Noord- en Midden-Amerika 1995 (Bd 1)ƒ 76, 
Noord-en Oosl-Afrika 1997 (Band 4) ƒ 91 
Oostenrijk Speciaal 1998 ƒ 47, 
Private Markenheftchen 1994/5 ƒ 29, 
Privatganzsachen 1994 ƒ 34, 
Rundschau jaarabonn 1998 franco ƒ 66, 
'Sammler ABC' ƒ 15, 
Scandinavië 1998/99 ƒ 52, 
Stempel Handboek 11868-1880 ƒ 59, 
Stempel Handboek I11880-1900 ƒ 72, 
Stempel Handboek III'Klaucke' ƒ 72, 
Zuid-Oosl-Azie(Band8) ƒ104, 
Midden- en Oost-Azie (Bd 9) dec ƒ 104, 
Zuid-Amerika1996(Band2) ƒ 91 
Zuid-enCentraal-Arika1998(Bd6) ƒ 96, 
Telefoonkaarten Duitsland 1998 ƒ 49, 
USA Speciaal 1997 ƒ 79, 
Voorphilafelie ƒ 39, 
West-Afrika1998(Band5) ƒ 96, 
Württemberg SpeciaaM 997 ƒ 16, 
Zeppelin- en Luchtpost Speciaal '95 ƒ 83, ,00 

00 Zwitserland/Liechtenstein Speciaal 1998 ƒ 49 
Archiv (CD-Rom) en diskettes Duitsland ƒ 124 

Bekijk het complete Michel-programma op de NVPH Show Stand 24 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 

INTERESSANTE PASVERSCHENEN 
POSTZEGELBOEKJES 
Australië 
België 
Canada 
Chili 
China 

Channpagnerozen 
Rozenboekje (zelfkl) 
Winnie the Pooh(1996 
Hondenboekjes (2 st) 
Guang Zhou 
(1992/96) (5 st) 

Denemariien Postmuseum 
grootformaat 

Oenemarken Vakbonden (2 boekjes) 
Duitsland 
Faiiciand 
Finland 
Frankrijk 
Gibraltar 
Gr Britt 
Gr Britt 
Guernsey 
Hong Kong 
Hong Kong 
Ierland 
Indonesië 
Israël 

Koeweit 

Posikaartenboekje 
Trekvogels (2 boekjes) 
Hondenboekje 
Dag vd Postzegel 
Kattenboekje 1997 
Bloemenboekje 
Wilding, grootformaat 
l\/lillennium tapijten 
Past & Present 1997 
Jaar van de os 1997 
Vhegluigpioniers 
Sea-games 
Tentoonstelling 
ISRAEL 98 
3 Boekjes 1997/98 
(zeldzaami) 

1100 
14 00 
32 50 
24 00 

80 00 

2050 
42 00 
15 75 
25 00 
14 00 
12 00 
30 00 
14 00 
39 00 
45 00 
67 50 
22 50 
23 50 

7 00 

60 00 

24150 

Korea N. 

IHan 
Marshall 
Namibië 
N. Zeeland 

Noorwegen 

San Marino 

Tsjechië 
Tsjechië 

U.S.A. 
U.S.A. 
U^.A. 

IJsland 
Z. Afrika 

Zweden 
Zweden 

Zwitserland 

WK Voetbal 
FRANCE 98 
125 jaar Spoorviiegen 
Tsaar Nicolas II 
Uilenboekje 
Uitvoerende kunst. 
grootformaat 
Kerst 97 op 
fosfor papier 
WK Voetbal 
FRANCE 98 

1450 
22 50 
24 00 
8 00 

25 00 

90 00 

2100 
Oude auto's (3 boekjes) 21 00 
Soldaat Schwejk 
(4 boekjes) 
Filmmonsters 
Bugs Bunny boekje 
Idem, 
met ongeperf zegel 

28 00 
20 00 
12 50 

280 00 
Europaboekjes (2 stuks) 47 50 
Watervogels, 
grootformaat 
fWoerasbloemen 
Toeristenboekjes 1998 
(2 stuks) 
Pro Palria 1998 

15 00 
20 50 

42 50 
29 00 

Zo 'n 8000 postzegelboekjes (en acht pagina's kleurenafbeeldingen) 
van Nederland en allerlei andere landen vindt u in de inmiddels 
verschenen PRIJSKATALOGUS 1998/99. 
Wilt u een exemplaar? Gratis bij elke bestelling boven f 50,- of na 
overmaking van f 7,50 op postgiro 1428625. 
Bestellingen onder f 75,-+ f 2,50 portokosten; tot f 250,- +f 10,25 
Boven f 250,- géén portokosten. 

booklets@telebyte.nl 

aTl̂ MÄTD©G Q / a n POSTBUS 1051 
tßWL= 5140 OB WAALWIJK 

TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 

mailto:booklets@telebyte.nl


S e l e c t M a i l (Stadspost FllateUstische Dienst) biedt aan: 

Als u (bijna) alles van N.O.G. al heeft, Voor de FDC verzamelaar: 
maar nog weinig of geen stadspostzegels: 

25 verschillende FDC's fl. 99,-
50 complete series/zegels (pfris) fl 69,50 50 verschillende FDC's fl. 299,-

100 complete series/zegels (pfris) fl 250,- 100 verschillende FDC's* fl. 999,-
250 complete series/zegels (pfris) fl 1399,- * slechts s x leverbaar 

Abonnementen en Jaarsets 

U kunt een (deel)abonnement opgeven voor alle nieuw te verschijnen stadspostzegels in 
Ook behandelen wij mancolijsten. Tevens grote collectie echt gelopen stukken (vanaf fl. 

Jaarset Select Mail 
1995fl. 75,-
1996 fl. 75,-

* 1997fl. 75,-
3jaarsets fl. 200,-

ifi^HW 

Nederland! 
2,50). 

J „ u . J 

ledere besteller ontvangt GEHEEL GRATIS een set souveniersheets van Stadspost 
met een cataloguswaarde van fl. 100,-. 

De Stadspostfilatelie heeft (naar onze mening ten onrechte) in het verleden een slechte naam gehad. 
Dit kwam voornamelijk doordat op geld beluste mensen zegels uitgaven die ten onrechte de naam Stadspostzegels meekregen. 

Ook in de algemen filatelie zijn er tientallen voorbeelden van te vinden. Eilanden die per jaar zoveel zegels uitgaven dat iedere bewoner 
ca. 100 brieven per dag zou moeten versturen om slechts een klein deel van de aangemaakte zegels te verbruiken. 

Select Mail verkoopt uitsluitend Stadspostzegels van gecontroleerde Stadsposten (vanaf 1995 leden van de Stadspostunie), 
waarvan echt gelopen stukken in ruime mate voorhanden zijn. De zegels dienen vrij verkrijgbaar te zijn (geweest) en onbeperkt geldig voor frankering. 

AANBIEDING ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
VOOR ENTHOUSIASTE ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H B B B 

FILATELIST ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e s a S Ë M 
Voor de meeste serieuze stadspostzegels uit de periode 1969 -1994 geld dat mede door de relatief kleine oplage 
de prijs ver boven de nominale waarde uitstijgt. Select Mail is altijd geïntresseerd in de aankoop van alle materiaal! 

Bestellingen kunt u nchten aan: 
Select Mail bv. • Grote Tocht 48 • 1507 CG Zaandam 

Telefoon: 075 - 631 43 00 • Fax: 075 - 670 32 66. 

Bestellingen worden onder rembours geleverd, dan wel na vooruitbetaling op Postgiro: 2401623. 
Grote bestellingen worden zonder extra kosten persoonlijk door ons bij u afgeleverd. 



HIIDEGARD VON BINGEN EN ANDERE 
VROUWEUJKE COMPONISTEN 
Hetdjn ermeerdan mdmmdl A.TM POOS, NIJMEGEN 

W^ 

Componeren is geen mannenwerk: in de International 

Encydopedia of Women Composers staan de namen van meer 

dan 6.000 componistes vermeld. Een klein aantal is inmiddels 

op postzegels verschenen. De herdenking dit jaar van de 

900ste geboortedag van de componiste Hildegard von Bingen 

is een welkome aanleiding om aandacht te schenken aan het 

m*^ thema 'Vrouwen en Muziek'. 
Tt S i 
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VROUWEN EN ARBEID 
Dit jaar wordt herdacht dat de 
net ingehuldigde koningin 
Wilhelmina honderd jaar ge
leden  in 1898  in Den Haag 
de Nationale Tentoonstelling 
'Vrouwen en Arbeid' opende. 
Als een bijdrage aan deze her
denking besteden dit jaar veel 
musea aandacht aan de vrouw 
in de kunst. Diverse musea to
nen schilderijen van kunste
naressen. In Museum Króller
Müller in Otterlo en in de 
Scheveningse tentoonstelling 
'Vrouwen in Beeld' worden 
beeldhouwsters in het zonne
tje gezet. Ook de muziekwe
reld laat zich niet onbetuigd. 
Het Festival Nieuwe Muziek in 
Middelburg laat in een pro
gramma onder de titel 'Vrou
wen in de Avant Garde' een 
grote reeks eigentijdse com
ponistes aan het muzikale 
woord. Componeren is ar
beid, nóg een reden voor deze 
publicatie 'Vrouwen en Mu
ziek' in 'Philatelie'. 

MUZIKALE HERDENKINGSJAREN 
De laatste jaren zijn drie be
kende componistes als gevolg 
van herdenkingsjaren niet aan 
de aandacht in muziekpubli
caties ontsnapt. 

Clara WieckSchumann 
In 1996 werd herdacht dat 
Clara WieckSchumann hon
derdjaar geleden is gestorven. 
Zij wordt gezien als de belang
rijkste pianiste uit de vorige 
eeuw, maar was ook violiste, 
lerares en componiste. Zij is 
bekend door haar huwelijk 
met de componist Robert 
Schumann, voor wie zij muzi
kaal veel werk heeft verzet. 

Afbeelding 1 

Haar reeks eigen composities 
bevat werken voor kameren
semble, werken voor piano
solo en vocale composities. Zij 
benaderde de ideale Chopin
vertolking; niet voor niets is zij 
samen met haar man Robert 
Schumann en Frederic Cho
pin op een postzegel afge
beeld {afbeelding 1). 

Fanny HenselMendelssohn 
In 1997 werd herdacht dat 
Fanny HenselMendelssohn, 
zus van de bekende compo
nist Felix Mendelssohn, 150 
jaar geleden overleed (aßeel
ding 2). De kinderen Men
delssohn groeiden op in een 
kunstzinnig en intellectueel 
milieu van Joodse en Duitse 
cultuur, waren muzikaal zeer 
begaafd en kregen les in 
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pianospel, muziektheorie en 
compositie. Aanmoediging 
tot componeren kreeg Fanny 
nu niet direct van haar fami
lie. Hun houding wat betreft 
vrouwen kan het best worden 
weergegeven door twee uit
spraken van haar grootvader: 
'Matig leren leidt tot een 
dame, maar niet tot vakman
schap' en 'Een meisje dat haar 
ogen rood heeft gelezen ver
dient het om te worden uitge
lachen'. Haar vader, die vond 
dat huisvrouw en moeder zijn 
de enige bezigheden voor een 
vrouw waren, was er ook ern
stig op tegen om zijn dochter 
in het publiek te zien optre
den. Ondanks die houding 
heeft Fanny ruim zevenhon
derd composities geschreven, 
waarvan zeshonderd liederen, 
een honderdtal werken voor 
piano, enige kamermuziek en 
werken voor orgel en koor. De 
meeste van haar werken ble
ven aanvankelijk ongepubli
ceerd en onbekend of werden 
onder de naam van haar 
broer uitgegeven. Daar kraai
de immers geen haan naar! 

Afbeelding 2 

Afbeelding 3 

Hildegard von Bingen 
In 1998 is het negenhonden 
jaar geleden dat Hildegarc 
von Bingen werd geboren (« 
beelding 3). Zij is de oudst be 
kende componiste waarvar 
muziek bewaard is gebleven 
en deze is tot op de dag vai 
vandaag nog steeds een ho 
Item, Evenals de beide hier 
voor genoemde componiste; 
zich tegen het patroon van ge 
zag van hun ouders en omge 
ving keerden, zo stak ook al i 
de Middeleeuwen deze Bene 
dictijner non haar eigen me 
ning over de positie van d( 



vrouw en de verkeerde regels 
van de kerkelijke overheid te
genover haar kerkelijke supe
rieuren niet onder stoelen of 
banken. 

KWAM 'DE EERSTE FEMINISTE' 
UIT HET RIJNDAL? 
Hildegard, van adellijke fami
lie, trad amper acht jaar oud 
toe tot de orde van Benedic
tijnse nonnen. Zij schreef 
door meditatie geïnspireerde 
teksten en meer dan zeventig 
religieuze liederen. Muziek is 
volgens haar de hoogste vorm 
van menselijke activiteit, om
dat deze een directe verbin
ding tussen mens en hemel 
creëert. Haar muziek heeft 
haar oorsprong in de oude 
Gregoriaanse stijl. Deze mu
ziek schrijven was voor haar 
een aardse manier om op een 
hoger plan te raken. Als religi
eus leidster van het klooster 
trok zij op haar vijftigste met 
een aantal nonnen naar het 
convent Rupertsberg bij Bin
gen aan de Rijn. Zij verdiepte 
zich in mystiek en theologie, 
schreef recepten tegen het 
kwade, was begaafd met gene
zende krachten, en gaf advie
zen over voeding en gezond
heid. Met betrekking tot de 
geneeskunde in de Middel
eeuwen wordt nog steeds naar 
haar publicaties verwezen. 
Zij was op veel gebieden ac
tief, maar haar grote bekend
heid dankt zij toch aan haar 
buitengewoon fascinerende 
muziek. Bijna een millennium 
later dienen de liederen van 
weleer, muziek die eens aan 
de Rijn luid geklonken heeft, 
nu weer voor velen als een spi
rituele verrijking. Hildegard 
von Bingen mag zich de laat
ste jaren verheugen in een on
gekende populariteit; CD's 
met spirituele teksten als Can
ticles of Ecstacy en Voice of the 
Blood bevatten al even spiritu
ele liederen en dragen zo bij 
tot de revival van Hildegard 
von Bingen. 

Menig schrijven van haar aan 
keizers en pausen heeft bijge

ö c u i s t h i A w O l O O i 

ifbeelding 4 

dragen tot de mening over de 
bevrijding van het Heilig 
Land van de Saracenen en gaf 
inspiratie voor de kruistoch
ten. De ideeën voor de kruis
tochten ontleende zij aan 
haar visioenen, die zij al vanaf 
haar jeugd had gezien en die 
zij later in het Latijn beschreef 
in haar boek Liber Scivias. De 
prenten uit dat boek zijn be
waard gebleven. De ontwer
per van de Duitse Hildegard
zegel van 1998, de graficus Pe
ter Nitzsche, heeft de afbeel
ding gemaakt naar de prent 
van het 'visioen van het levens
kruis' uit dit boek {afbeelding 
^ ■ 

EEN OPVALLENDE EN 
EIGENZINNIGE MUZIKALE 
VROUW 
We maken een grote sprong 
door de geschiedenis! De Vre
de van Westfalen, die 350 jaar 
geleden een einde maakte 
aan de dertigjarige oorlog 
waarbij negen landen van Eu
ropa waren betrokken, is dit 
jaar het thema van een nieuwe 
Zweedse postzegel. Hierop 
staat een afbeelding van ko
ningin Kristina, die ten tijde 
van het vredesverdrag in 1648 
vorstin van Zweden was {afbeel
ding 5). 

Afbeelding 5 

In Zweden waren aan haar hof 
een Duits, een Frans, een En
gels en een Italiaans muziek
gezelschap verbonden. Enige 
jaren na de Vrede van Mün
ster deed zij vrijwillig afstand 
van de troon, ging over tot het 
katholieke geloof en werd op 
grootse wijze in Rome ont
haald, waar zij zich omringde 
met musici en componisten. 
Zij ging haar eigen gang, tot 
ongenoegen van de kardina
len en pausen waarbij zij zich 
gekleed in broek en sigaren 
rokend liet aandienen. Een ei
genzinnige vrouw die zich on
der haar motto: 'Ik ben vrij ge
boren, ik leef vrij en ik zal vrij 
sterven', weinig van de bij 
haar stand horende etiquette 
aantrok. In Rome stichtte zij 
een Academie waar kunste
naars, wetenschappers en mu
sici elkaar konden ontmoe
ten, en waar iedere bijeen
komst begon met een symfo
nie en besloten werd met een 
cantate. Bij haar paleis bouw
de zij een operatheater en ze 
opende het eerste openbare 
operahuis van Rome. Door 

haar positie als voormalig ko
ningin kon zij invloed uitoefe
nen op de muziek die werd 
geschreven en uitgevoerd; 
een vrouw in de muzikale 
avantgarde van die tijd! 

EEN GROOTSE MUZIKALE DAAD 
Het is wellicht interessant te 
vermelden dat het met drie 
andere koninginnen, allen 
componiste, slechter afliep; zij 
werden onthoofd: Anne Bo
leyn van Engeland, Mary Stu
art van Schotland en Marie 
Antoinette van Frankrijk. 

Nog geregeld kan geluisterd 
en gekeken worden naar de 
internationale wedstrijd voor 
piano, viool en compositie die 
onder impuls van Elisabeth, 
koninginmoeder van België, 
die zelf uitstekend viool speel
de, werd ingesteld en nu be
kend staat als Elisabeth Con
cours {afbeelding 6). 
Vervolgens valt er nóg een ko
ningin op te voeren, en wel 
koningin Wilhelmina {afbeel
ding 7). Alhoewel zij bekend 
staat als de meest onmuzikale 
koningin die Nederland ge
kend heeft, verdient zij toch 
een plaats in de rij 'Vrouwen 
en Muziek'. In het begin van 
de vorige eeuw was er nogal 
wat ontevredenheid over het 
Wilhelmus. Dat was aanvanke
lijk een lichtvoetiger versie 
dan de plechtiger en langza
mer melodie die wij nu ken
nen. Deze melodie was meer 
dan een eeuw een rivaal van 
de huidige versie van Valerius. 
Er kwam zelfs een serieuze 
concurrent met andere tekst 
en andere melodie bij die 
steeds populairder werd: Wien 
Nederlands Bloed. Het was de 
meest onmuzikale koningin 

Wilhelmina die een grootse 
muzikale daad verrichtte door 
aan het geharrewar een einde 
te maken: in 1932 bewerkstel
ligde ze dat de ministerraad 
besloot definitief voor de 
oude versie van Adriaen Vale
rius (15751625) te kiezen, zo
als we die nu kennen, met de 
originele tekst en een langza
me, plechtig gezongen, melo
die. 

EEN KLEINE SELECTIE'VROUWEN 
EN MUZIEK' 
We maken nog een kleine se
lectie uit het rijke aanbod van 
het thema 'Vrouwen en mu
ziek': 

Componistes 
De meeste componistes ko
men uit de Verenigde Staten, 
vervolgens uit Engeland, ge
volgd door Frankrijk en Duits
land. Enige 'groten' uit de ver
zameling componistes zijn 
hiervoor al in het kort bespro
ken. Maar er zijn nog meer 
componistes op postzegels 
verschenen. Grote, zoals de 
compositielerares Nadia Bou
langer, maar ook kleine, zoals 
Marie Noël, die veel van haar 
gedichten zelf op muziek zette 
{afbeelding 8). Er ontbreken 
echter ook nog de nodige. Zo
als  als we met de letter A be
ginnen  Alma Mahler, de 
vrouw van de grote Gustav, 
pianiste en componiste van 
meer dan honderd liederen. 
Om dichter bij huis te blijven: 
Catharina van Renesse, groot 
in het kleine, ontbreekt nog 
steeds in de catalogus van de 
Nederlandse filatelie. 

Afbeelding 7 

Afbeelding 8 

Solistes 
Veel vrouwen treden op als so
liste voor klavier, viool, en an
dere instrumenten. De jong
ste op een postzegel afgebeel
de pianiste is Ana Maria Vera 
{afbeelding 9). De Griekse pia
niste Gina Bachauer {afleel
ding 10) is ook op een zegel af
gebeeld. Sommigen zijn ook 
componiste, of zij schrijven 
speciale bewerkingen voor 
hun instrument. De Engelse 
pianiste Dame Myra Hess, in 
de adelstand verheven vanwe
ge haar artistieke prestaties en 
menselijke verdiensten gedu

i 

Afbeelding 6 

imMarie Noëim 
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Muzikale hulde 
Een aparte categorie vormen 
de vrouwen aan wie een of 
meer composities zijn opge
dragen. Handel droeg werken 
op aan de Engelse koningin
nen Anne en Caroline {afbeel
ding 11). Een ander bekend 
voorbeeld is Constanze Mo
zart {afieelding 12). Haar com
ponerende echtgenoot Wolf
gang Mozart beloofde voor 
haar een mis te componeren 
als zij met hem zou trouwen. 
Het werd de Mis, KV 527. 
Het is teleurstellend dat twee 
van Mozart's beroemde vrou
welijke tijdgenoten en compo
nistes niet door de Oostenrijk
se post zijn herdacht: Marianne 
von Martinez en Maria There
sia von Paradies, voor wie Mo
zart een pianoconcert schreef 

E * ; 

Afbeelding 10 

rende de Tweede Wereldoor
log, heeft een pianobewer
king gemaakt van het koraal 
Wohl mir, dass tchjesum habe uit 
de cantate 147 van Johann Se
bastian Bach. Deze bewerking 
verwierf grote bekendheid on
der de tite\ Jesu, joy of man's de
sire. Helaas is het ontwerp met 
de beginmaten van deze 
pianobewerking van de ont
werpster Jennifer Toombs 
niet door Royal Mail met een 
uitgifte gehonoreerd. Het ont
werp is echter te zijner tijd wel 
te zien in het British Museum. 

TCRKS&=CAICCS 
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Afbeelding 12 

Afbeelding 13 

Zangeressen 
Zangeressen zijn in de filate
lie rijkelijk vertegenwoordigd. 
Henriette Son tag {afieelding 
13) zong de sopraansolo's bij 
de premières van Beethoven's 
Missa Solemnis en zijn Negen

de Symfonie. 
Minder bekend is 
zij als componiste 
van een Italiaanse 
cantate. Dat geldt 
ook voor andere 
zangeressen, zo
als Jenny Lind, 
ook wel de 
Zweedse nachte
gaal genoemd. Zij 
zong en compo
neerde. In de 
Westminster Ab
bey in Londen is 
voor haar als eni

ge vrouw een gedenkteken 
geplaatst, direct onder dat 
van Handel. In 1975, het Jaar 
van de Vrouw, werd zij in Zwe
den op een postzegel afge
beeld {afieelding 14). 
De vader van de Australische 
Nellie Melba (pseudoniem 
van Helen Porter Mitchell, af
beelding 15) verzette zich tegen 
haar muzikale opleiding. Zij 
werd een bekende operazan
geres. Later stichtte zij een 
beurs voor jonge zangeressen 
van Australische geboorte. De 
bekende kok Escoffier uit het 
Savoy en Carlton hotel in Lon

■ A ^ ^ k ^ f t A A A ^ A A ^ A 
Afbeelding 14 

Afbeelding 15 

Afbeelding 16 

den, vernoemde zijn ijslekker
nij Pêche Melba naar haar. 
De beroemde Portugese 
sopraan Louisa Rosa Todi {af
beelding 16) werd, net als de 
jonge Mozart, door de Oran

Afbeelding 18 

jes uitgenodigd voor optre
dens in Den Haag. Evenals 
Mozart trad zij op in 'De 
Oude Doelen' aan Het Voor
hout. De kaartjes voor de toe
gang waren even duur als bij 
de Mozarts: 3 gulden. Dank zij 
de lijfarts van de Oranjes ge
nas de jonge Mozart van zijn 
ziekte in Den Haag, maar de 
zoon van Louisa Todi over

Afbeelding 17 

leed er aan longontsteking. 
Aan het einde van de reeks 
zangeressen een toepasselijke 
afsluiting met een afbeelding 
van de Franse chansonnière 
Yvette Guilbert. Zij is door Pa
blo Picasso geportretteerd op 
het schilderij 'Het einde van 
de voorstelling' {afbeelding 
17). 

Pianisteschilderes 
Graciela Rodo Boulanger 
(1935) trad, net als Ana Maria 
Vera, al zeer jong op als pia
niste in La Paz in Bolivia. Zij 
werd schilderes en schilderde 
veel muziektaferelen; één 
daarvan is afgebeeld op een 
recente dubbelpostzegel ter 
herinnering aan het SOjarig 
bestaan van het Nationaal 
Symfonieorkest van Bolivia 
{afieelding 18). 

VROUWEN IN DE MUZIEK; 
EEN QUIZ 
Na deze inleiding is het wel
licht aardig om kennis te ma
ken met nog meer muzikale 
vrouwen. Op de volgende pa
gina's zijn 25 postzegels afge
beeld, gewijd aan Vrouwen in 
Muziek. Ook zijn genummer

de korte be
schrijvingen, 
ofwel biogra
fieën, afge
drukt. De 
opdracht 
e e n v o u d i g : 
bij elk num
mer moet de 
letter van de 
bi jbehoren
de zegel wor
den inge
vuld. U kunt 
deze quiz uit
werken zon
der verdere 

raadpleging van andere bron
nen. Onder de goede inzen
dingen wordt een aantal 
mooie prijzen verloot; zie 
daarvoor de tekst bij de puz 
zei. 
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Vroumen en muziek 
eenßlatelistische puzzel 
SMDETÄNDEMSSAMEN ENWIN B^MOaE PRUS 

W-fil.' '"'' 

A.T M. POOS, NIJMEGEN 

Als u het artikel Hildegard von Bingen en andere vrouwelfjke componisten op de vorige 
pagina's hebt gelezen heeft u misschien voldoende inspiratie opgedaan om u ook nog aan een 
filatelistische puzzel te wagen. Deze quiz gaat over componistes, dirigentes, zangeressen en 

andere 'vrouwen in de muziek'. Als u de opgave weet op te lossen en ons de uitkomst van uw 

puzzelwerk stuurt, kunt u een mooie prijs winnen. 

Op deze en de daarop volgen
de pagina's ziet u vijfentwintig 
postzegels afgebeeld met por
tretten van 'vrouwen in mu
ziek'. De componistes zijn 
daarbij in de meerderheid, 
maar er ook zijn dirigentes en 
zangeressen opgenomen. 
Hun voornamen vormen een 
reeks van A tot Z. Het muzika
le terrein bestrijkt het brede 
gebied van klassieke muziek, 
jazz en populaire muziek, van
af het vorige millennium tot 
de actualiteit van vandaag. 
Verder vindt u op deze pagi
na's zesentwintig genummer
de beschrijvingen met korte 
biografieën gegeven. 
De opdracht is eenvoudig: stel 
de tandems postzegel-biogra
fie samen. Bij elk nummer 
moet de letter van de bijbeho
rende zegel worden ingevuld. 
U vormt dus in totaal vijfen
twintig tandems. Er is geen 
postzegel die bij de letter X 
hoort; die letter behandelt im
mers de 'toekomst'. 

1 . ANGELA PERALTA 
De sopraan die ook componeerde 
Als lyrische sopraan uit Mexi
co maakte ik in 1861 op 16-ja-
rige leeftijd in de Scala van 
Milaan mijn debuut met de 
opera Luaa dt Lammermoor. 
Naast mijn carrière als zange
res componeerde ik ook ro
mances en pianowerken. 

waarvan er een aantal is uitge
geven onder de titel 'Muziek-
Album van Angela Peralta'. 

2.BELLEVANZUYLEN 
Beroemde boeken en bneven 
Niet iedereen is bekend on
der drie verschillende namen. 
Officieel heet ik Isabelle van 
Tuyl van Serooskerken. Later, 
toen ik trouwde met de Zwit

ser CE . de Charrière, raakte 
ik bekend als Isabelle de 
Charrière, maar in Holland 
noemt men mij Belle van 
Zuylen. 
Ik rebelleerde, musiceerde, 
componeerde en kreeg vooral 
bekendheid als schrijfster van 
honderden brieven en de no
dige operateksten. Mijn com
posities verschenen over het 

algemeen anoniem; compo
neren paste niet in onze krin
gen, zo vond men. Zeven ope
ra's heb ik geschreven. Over 
de opera Les Phéniaennes heb 
ik een brief aan Mozart ge
schreven om hem zijn mening 
te vragen. 

3. CLARA SCHUMANN 
Dè pianiste van haar tijd 
Najaren tegenstand van mijn 
vader - die dacht dat een hu
welijk een einde zou maken 
aan mijn carrière als pianiste -
trouwde ik op mijn eenen
twintigste met de componist 
Robert Schumann. Vlak na 
ons trouwen schreef hij voor 
mij zijn beroemde liederense-
rie Frauenliebe und Leben. 
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In Wenen gaf ik vaak de eer
ste uitvoering van Robert's 
werk; ik besteedde veel tijd 
aan het bekendmaken daar
van en ook arrangeerde ik 
werk van hem. Verschillende 
van mijn muzikale thema' s 
werden door Robert Schu
mann in zijn werken gebruikt. 
Zelf werd ik gezien als de be
langrijkste pianiste van mijn 
tijd. lic componeerde al jong 
een pianoconcert, later 
schreef ik ook kamermuziek 
en veel liederen. 

4. DINAH WASHINGTON 
De koningin van de Blues 
Als Ruth Jones werd ik in 1924 
in Alabama geboren. Daar 
deed ik mijn eerste zangerva
ring op in de kerk, waardoor 
mijn latere zangstijl de nodige 
gospel en spiritualkenmer
ken bezat. 
Mijn eerste engagement 
kreeg ik bij de bekende band 
an Lionel Hampton. In mijn 

latere Rhythm 'n' Blueshits en 
nterpretatiesvan meerjazz

gericht materiaal resulteer
len de vroege invloeden in 
en geheel eigen melodie. Na 

39 jaar was alles afgelopen. 
Daarna was er een posthume 
blijk van waardering door op
name in de postzegelserie 
American Music. 

5. ELLA FITZGERALD 
The First Lady of Jazz 
Geboren in Newport en opge
;roeid midden in het tabak
ijke Virginia, genoot ik als 
angeres een enorm succes, 
naar later werd ik ook popu
air als componiste van mijn 
igen songs. 

Aet was grandioos om te be
ieren tot het wereldberoem

de tourneeensemble/azz at 
The Philharmonic. Daardoor 
heb ik veel rondgereisd in Eu
ropa en Amerika. Ik heb op
getreden in films en er zijn 
verscheidene opnamen van 
mijn liederen gemaakt. 

6.FANNYHENSEL
MENDELSSOHN 
Een kven voor en door Felix 
Als oudere zus speelde ik een 
grote rol in het leven van de 
componist Felix Mendels
sohn. Mijn eerste gedrukte lie
deren verschenen, zonder ver
der commentaar, onder de 
naam van Felix. Bij één van de 
concerten die mijn broer Fe
lix Mendelssohn op een reis 
naar Engeland gaf, compli
menteerde niemand minder 
dan koningin Victoria hem 
met een bepaald lied, dat 
haar persoonlijk zeer goed be
viel. Toen ze uitlegde om welk 
lied het ging moest Felix be
kennen dat dat nu juist een 
lied van zijn zuster Fanny was 
dat onder 'zijn' naam was ge
publiceerd. 

7.GERMAINETAILLEFERRE 
Erkend lid van 'Croupe des Six' 
In 1892 werd ik geboren. Ik 
behoorde als enige vrouw tot 
de Graupe des Six, een compo
nistengroep met illustere na
men als Arthur Honegger, 
Eric Satie, Francis Poulenc en 
Darius Milhaud. Ik was er niet 
de dragende kracht van, maar 
mijn vroege werken kenmer
ken zich wel door dezelfde 
grensverleggende experimen
teerdrift. Om in leven te blij
ven moest ik tot op hoge leef
tijd pianobegeleidingen ver
zorgen en lessen geven. Daar
naast schreef ik veel opera's, 

muziek voor balletten en con
certen voor verschillende 
soloinstrumenten. 

8. HILDEGARD VON BINGEN 
Muziek als venster op het eeuwige 
Op mijn negenhonderdste 
verjaardag blijkt mijn muziek, 
die meer dan zeventig reli
gieuze liederen omvat, zich in 
een ongekende populariteit 
te verheugen. Het zijn liede
ren die bijna een millennium 
later voor velen een spirituele 
verrijking blijken. 
In het New Ageti]dperk is het 
niet verwonderlijk dat met 
grote belangstelling naar deze 
expressieve muziek wordt ge
luisterd. 

9.IRIS0L 
Graaela Huezo Paredes y Sol 
In El Salvador was Iri Sol (ech
te naam: Graciela Huezo Pa
redes y Sol) een zangeres met 
grote verdienste. Zij was pro
fessor in zang aan het Natio
naal Conservatorium voor 
Muziek en ze richtte een zang
academie op. 

10. JOSEPHINA DUSCHEK 
Een concertaria van Mozart 
De zangeres Josepha Ham
bacher, geboren in Praag in 
1754, trouwde met haar 
piano en muziekleraar Du
schek en raakte twee jaar later 
bevriend met de Mozarts. Zij 
componeerde pianostukken 
en liederen. Over een verblijf 
van de Mozarts vertelt zij: 
'Wollgang Mozart en zijn 
vrouw Constanze verbleven bij 
ons in Villa Bertramka in Praag. 
Mozart moest de avond voor 
de première van zijn opera 
Don Giovanni de ouverture 
nog schrijven. Ik heb Mozart, 

voorzien van schrijfmateriaal, 
opgesloten in het kleine tuin
paviljoen tot hij een aria speci
aal voor mij had gecompo
neerd. Hij nam op speelse ma
nier wraak door te dreigen de 
briljante, maar tegelijkertijd 
razend moeilijke aria 'Addio, 
wonderschone vlam' te ver
nietigen, tenzij ik deze direct 
van het blad kon zingen. Dat 
kon ik!' 

n.KREETAVONHAAPASALO 
Kantele: een oud Fins instrument 
Het muziekfragment op de 
postzegel is de opening van 
Kanteleeni, één van mijn vele 
composities van 'Liederen 
met kantelebegeleiding'. De 
kantele is een citerachtig in
strument dat voor de Finnen, 
in de tijd van onderdrukking 
door de tsaar van Rusland, 
werd gezien als een symbool 
voor het bewustzijn van het 
Fins nationalisme. 

12. LOTTE LEHMAN 
Een straatnaam in Salzburg 
Als Amerikaanse sopraan van 
Duitse afkomst heb ik veel op
getreden in Hamburg, Lon
den, Chicago en in Noord en 
ZuidAmerika. Maar geduren
de vijfentwintig jaar was ik lid 
van de Staatsopera in Wenen. 
Enige jaren na het beëindigen 
van mijn zangcarrière, bij de 
feestelijke heropening van de 
Wiener Staatsoper'va 1955, 
kreeg ik daar een vorstelijke 
ontvangst. 
In die periode, als 39jarige, ■^ 
heb ik ook al plaatopnamen 
van liederen van Schubert ge
maakt. 
Later vestigde ik me als zang
pedagoge in Californië en 
daar regisseerde ik verschil
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lende opera's. 
In Salzburg is een straat naar 
mij genoemd. 

13. MARIA TESSELSCHADE 
'Hoe krachtig ik verpijn' 
Mijn tweede naam, de naam 
waaronder ik het meest be
kend ben, dank ik aan een 
zeestorm. 
Ruim vierhonderd jaar gele
den ben ik geboren als Maria 
Tesselschade Roemer-
Visscher. 
In die tijd woonde P.C. Hooft 
op het Muiderslot. Elk jaar 
lokte hij mij daar naar toe en 
was ik de bruisende spil van 
de destijds beroemde Muider-
kring, waar werd gemusiceerd 
en gedichten werden voorge
dragen. Mijn enige composi
tie gaat over liefde en harte-
pijn. 

14.NADIAB0ULANGER 
De 'componistenmoeder' 
Ik stond aan de wieg van de 
modernistische verworvenhe
den van de twintigste eeuw; 
bij mij zijn de meeste compo
nisten uit de moderne tijd wel 
een tijdje in de leer geweest. 
Als docente in compositieleer 
vond ik het geweldig om ruim 
zeshonderd Amerikaanse 
leerlingen te hebben. Ook gaf 
ik compositieles aan tachtig 
vrouwelijke leerlingen, waar
onder mijn jongere zus Lili 
Boulanger, die maar vijfen
twintigjaar oud werd en toch 
ruim vijftig werken compo
neerde. Haar laatste werk dic
teerde zij mij vanaf haar sterf
bed. 
Zelf componeerde ik voor ka
merorkest, schreef enige voca-

~ Ie werken en twee opera's. 
ï In 1939 werd het New York 

Philharmonie Orchestra voor het 
eerst door mij als vrouw gedi
rigeerd, ik was toen 52 jaar. 
In mijn functie van Maitre de 
Chapellevan de prins van Mo
naco selecteerde en dirigeer
de ik in 1956 het programma 
ter gelegenheid van zijn hu
welijk met Grace Kelly. 

15. OPHELIA MARIE 
Zangeres van populaire muziek 
In de serie Entertainers verte-
genwoordig ik hier de zange
ressen van populaire muziek. 
Op Dominica en in het Cari-
bisch gebied beschouwt men 
mij als de belangrijkste Lady of 
Song. Eén van mijn specialitei
ten is het vertolken van mu
ziek in de Zow/e-traditie. Na 
een lange 'radiostilte' werd er 
onlangs weer een CD van mij 
uitgebracht, TheRhytmofthe 
Times. 

16. PAULA DORNER 
Dirigente op de Antillen 
Ik werd geboren op St. Eusta-
tius. Daar werd ik onderwijze
res van de eerste klas. Later 
ging ik in de politiek; ik werd 
de eerste vrouw die aan de 
verkiezingen deelnam. Ik diri
geerde het kerkkoor in de Ka
tholieke kerk en was daar ook 
de organiste. 

17. QUEEN LILIUKAUNI 
Voor verraad in de gevangenis 
Als de meest vruchtbare com
poniste van mijn land Hawaii, 
schreef ik meer dan honderd 
liederen, waaronder het be
kende Aloha oe. Op mijn der
tigste jaar componeerde ik 
een Hawaiiaans Nationaal 
volkslied, dat gedurende twin
tigjaar bij officiële gelegenhe
den werd gespeeld. Als konin

gin regeerde ik twee jaar, tot
dat ik in opdracht van de eer
ste en enige Amerikaanse pre
sident van de Hawaiiaanse Re
publiek werd afgezet, gearres
teerd en voor verraad in de 
gevangenis werd gezet. 

18.R0SAP0NSELLE 
Imposant in Italiaanse opera 's 
Mijn vroege carrière lag in het 
vlak van entertainment- en vau-
deville-muziek, maar op mijn 
eenentwintigste stond ik te
genover de grote tenor Enrico 
Caruso in de Metropolitan Ope
ra in New York. Als sopraan 
beschikte ik ook over een laag 
register. Mijn voorliefde ging 
uit naar Italiaanse opera's, zo
als Norma. 

19. SALOTE, QUEEN OF TONGA 
Slaapliedje voor al mijn kinderen 
Als koningin van Tonga nam 
ik deel aan de muzikale tradi
tie van de hymne-zang bij de 
Baptisten. Voor elk van mijn 
jonge kinderen heb ik zelf 
een klein slaapliedje gecom
poneerd. 

20. TERESA CARRENO 
Zes generaties musici 
Van mijn familie van musici 
gaat de bekende oorsprong 
terug tot het begin van de 
achttiende eeuw. Grootvader 
was de bekende Venezolaanse 
componist José Cayetano Car-
reno. Mijn vader, pianist en 
politicus, was mijn eerste le
raar. Zelf gaf ik mijn eerste re
cital toen ik negen jaar oud 
was. Vlak daarna begon ik het 
rondtrekkende leven van de 
grote solisten en gedurende 
meer dan dertig jaar verbleef 
ik in Duitsland. Men loofde 
vooral de mannelijke kracht 

van mijn spel en de buitenge
wone vingervlugheid. De com
ponist MacDowell heeft zijn 
Tweede Pianoconcert aan mij 
opgedragen. Zelf schreef ik 
meer dan veertig composities, 
vooral concertstukken voor 
piano, een strijkkwartet en 
een hymne ter herdenking 
van Simon Bolivar, waarvan ik 
een achternicht ben. Mijn 
dochter Teresita werd ook 
een bekend pianiste. 

2 1 . URSULA SCHRODER 
Levend persoon op postzegel 
Op de zegel van Luxemburg 
sta ik afgebeeld in de rol van 
Euridice in Gluck's opera Or-
feo ed Euridice, tijdens een 
voorstelling in 1965 in het 
openluchttheater in Wiltz. 

22.ViaORIA,QUEENOF 
ENGUND 
Portret op de eerste postzegel 
Mijn portret is in 1840 afge
beeld op de oudste en tevens 
beroemdste postzegel ter we
reld, de Penny Black. Mijn 
moeder die haar leven vooral 
aan het Hof doorbracht, was 
een van de meest enthousiaste 
en vruchtbare koninklijke 
componistes van de negen
tiende eeuw. Voor elke feeste
lijke gelegenheid werd weer 
een nieuw werk geschreven. 
Later had ik zelf ook diep
gaande muzikale belangstel
ling. Als talentvol zangeres 
moedigde ik eigentijdse musi
ci aan. Ik gaf geregeld concer
ten op Buckingham Palace en 
koesterde een grote bewonde
ring voor Mendelssohn. 

23. WILHELMINA SCHRÖDER 
Dochter van Sophie Schröder 
Ik ben vooral bekend als ta-
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Voor het afdrukken van de bladmuziek op deze en voorgaan
de pagina's werd toestemming verkregen van Mei Boy Publica
tions, Fnc ('Great Women Composers /MB96008) 

lentvol operazangeres onder 
mijn latere naam Wilhelmine 
SchröderDevrient. Ik heb 
toch ook aardig wat composi
ties geschreven. Mijn drie go
den waren Beethoven, Mozart 
en Wagner. Mijn debuut 
maakte ik in Wenen in 1821 
als Pamina in Mozarts opera 
Die Zauberflöte. Vervolgens 
zong ik Leonore in de opera 
Fidehovan Beethoven. Daarna 
volgden rollen in opera's van 
Wagner's. Ik hoorde bij de 
eerste groep van beschermers 
van Richard Wagner. 

24. X'AVANTED'AVANTGARDE 
De grote onbekende 'X' 
Wie van de huidige generatie 
vrouwelijke componistes en 
uitvoerenden zal aandacht 
krijgen bij volgende uitgiften 
van postzegels, gewijd aan het 
thema muziek in de ruimste 
zin van het woord? Het kan in
teressant zijn een relevante 
greep te doen uit de voorhoe
de. We doen dat van A tot Z, 
onder de toepasselijke naam 
X' avante d 'Avantgarde, ge
deeltelijk ontleend aan recen
te concerten in het kader van 
het Festival Nieuwe Muziek in 
Middelburg: 
Annette Schlünz, Barbara 
Monk Feldman, Camilla Lied
bergius, Diamanda Galas, Eli
bieta Sikova, Florence Price, 
Galina Ustvolskaja, Huba de 
Greeff, lanka Szymerka, Jin 
Hi Kim, Kay Gardner, Lorre 
Lynn Trytten, Mayke Nass, 
Natasja Bokojevich, Odette 
Gautenlaub, Pepita Llunell 
Sanahuja, Q'Adrianne Rohla, 
Rebecca Saunders, Sofia Goe
baidoelina, Tera de Marez Oy
ens, Ulrike Heider, Vera Vin
gerhoeds, Wynanda Zeevaar

der, Xenia Nonym, Younghi 
Pagh Paan en Zeula Miller 
Carson. 

25.YOKOONO 
Een breuk met de traditie 
Aanvankelijk was ik bekend 
als de partner en vrouw van 
John Lennon. Nu heb ik als 
zangeres en componiste van 
modern werk gebroken met 
de zangtraditie. Het is een ver
nieuwende manier van zin
gen, een veelvuldig gebruik 
van in hoge mate expressieve 
en emotionele woordloze ui
tingen. 

26. ZERLINA DE MOLINA 
Personage uit Don Giovanni' 
De Spaanse monnik Tirso de 
Molina schreef het toneelstuk 
Don Juan, waarop Mozart later 
zijn opera Don Giovanni ba
seerde. Operarollen worden 
door ontelbare zangeressen 
gezongen. Eén van hen staat 
hier als vertegenwoordigster 
van de vele duizenden uitvoe
rende kunstenaars in de rol 
van Zerlina; het is de bekende 
zangeres Marcella Sembrich. 

Rechtsonder is een bon afge
drukt. Plaats achter de daarin 
afgedrukte cijfers (correspon
derend met de kleine, genum
merde biografieën op deze 
pagina's) de letters van de bij
behorende zegels. Knip de 
bon uit (kopiëren mag na
tuurlijk ook) en stuur uw op
lossing uiterlijk 31 oktober a.s. 
per voldoende gefrankeerde 
brief of briefkaart aan: 

'Vrouwen en muziek' 
Redactie Philatelie 
Klipper 2 
1276 BP Huizen 

Onder de inzenders van een 
fouüoze oplossing wordt een 
aantal mooie prijzen verloot. 

Er zijn vijf eerstepnjzen, be
staande uit de dubbelCD 
Samts (BMG Classics, 
CD05472 77320 2, prijs 
f47.90). Op deze CD staan 
werken van Hildegard von 
Bingen. De muziek wordt uit
gevoerd door het Ensemble 
voor Middeleeuwse muziek 
Sequentia, dat onder leiding 
staat van Barbara Thornton 
en Benjamin Bagby. De zang 
komt voor rekening van het 
gelijknamige vrouwenvocaal 
ensemble onder leiding van 
Barbara Thornton. 

De vijf dubbelCD's zijn ter be
schikking gesteld door platen
maatschappij BMG Classics, 
Postbus 752,1200 AT Hilver

Bovendien zijn ook nog eens 
tien exemplaren van het in
formatieve boekje Filatelie van 
A tot Zyan mr A. van der Flier 
als prijs beschikbaar. In dit 
boekje worden honderden Ti
latelistische vaktermen' ver
klaard. 

De namen van de prijswin
naars worden bekend ge
maakt in het decembernum
mer van 'Philatelie'. 
We wensen u veel succes! 
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POSTZEGELVERENIGING HEERLEN E.O. 
VIERT ONGEWOON JUBILEUM 

Op 2 juni jl. vierde de 
postzegelvereniginq 
Heerlen en Omstreken 
haar 75-jarig bestaan. 
Een belangri|ke mijlpaal 
weliswaar maar - gelet 
op het aantal verenigin
gen met een veel eerdere 
oprichtingsdatum - geen 
unicum. Het ongewone 

d . , 1 .1 ^ I 
it jubileum was riet 

feit dat ook drie be
stuursleden iets te vieren 
hadden. Zo was de voor
zitter, drs H.M.M. Kuy-
pers, 25 jaar voorzitter, 
de heer F.M. Schoenma
kers 30 jaar bestuurslid 
en hetzelfde gold voor 
mevrouw W.E.A. Matze-
van Hal. 
Laatstgenoemde ontwik

kelt - ondanks het feit dat 
zij de leeftijdsgrens von 
de zeer sterken al lang 
heeft overschreden -
sinds jaar en dag een 
veelheid aan activiteiten. 
Zo stelt zij tweemaal per 
jaar veilinglijsten van 
zo'n 1.500 kavels sa
men, assisteert ze bij het 
liquideren van verzame-
lingen van overleden le
den en is ze zeer actief 
in het jeugdwerk! Haar 
optreden werkte zo aan
stekelijk, dat haar drie 
kinderen en vijf kleinkin
deren nu actieve fliatelis-
ten zijn. Een prestatie 
van tormaat! 
De heer Kuypers was on
der andere medebe

stuurslid tijdens de ten
toonstelling bij het 50-ja-
rig bestaan en penning
meester van de nationale 
tentoonstelling Heerlen-
KerkracJe-Siftard in 
1989. 
De heer Schoenmakers 
verrichtte eveneens een 
scala aan fi latei istische 
en organisatorische acti
viteiten, waaronder die 
van voorzitter van het 
tentoonstellingsbestuur in 
1983. Tijdens de leden
vergadering op 2 juni 
bevond hij zich in Lour-
des, waar hij een zieke 
begeleidde. 
Namens het Bondsbe-
stuur sprak Bondsvoorzit
ter Gerard Geerts woor
den van waardering. Hij 
onderscheidde de voor
zitter met de Bondsspeld 
in goud, terwijl de beide 

andere bestuursleden de 
Bondsspeld in zilver ont
vingen. De onderschei
ding voor de heer 
Schoenmakers werd 
door de heer Kuypers in 
ontvangst genomen. De 
heer Kuypers bood ver
volgens de voorzitter van 
de Bond een fles wijn 
aan als compensatie 
voor de lange treinreis 
die deze had moeten 
maken om de Bondsspel-
den persoonlijk te kun
nen uitreiken. 
De aanwezigen ver
klaarden tenslotte, dat 
hoewel de leeftijd begint 
mee te spelen, zij hun ju
bilarissen niet zouden 
willen missen. Ook dat is 
een compliment aan het 
adres van de decorandi. 
Proficiat! 

Bondsvoorzitter Gerard Geerts speldt mevrouw W.E.A. Motze-von 
Hol de Bondsspeld in zilver op 

Wie verre reizen doet kan soms iets ophalen: Bondsvoorzitter Geerts 
krijgt een fraaie fles wijn uitgereikt door drs. H.M.M. Kuypers 

THE STAMP SHOW 
2000 IN LONDEN 

Van 22 tot 28 mei 2000 
wordtl in Londen The 
Stamp Show 2000 ge
houden. Met deze ten
toonstelling wil men het 
nieuwe miflennium filate-
listisch op grootse wijze 

vieren. De expositie staat 
onder Fl P-patronaat en 
omvat alle klassen. 
Nadere informatie kunt 
aanvragen bij de com
missaris voor deze ten
toonstelling, de heer C.B. 
van Nugteren, Wester-
zicht 620, 4385 BW 
Vlissingen, telefoon 
0118-463711. 

VACATURE BIJ 
SERVICE-AFDELING 

De directeur van de Ser
vice-afdeling van de 
Bond, de heer H.H. van 
Megen, is helaas door 
ziekte genoodzaakt om 
zijn functie per 1 januari 
1999 neer te leggen. Het 
bestuur van de Bond 
zoekt daarom op korte 
termijn een opvolger of 
opvolgster. De heer van 
Megen is bereid om de 
nieuwe directeur volledig 
in te werken. Leden die 

belangstelling hebben 
voor deze functie wor
den gevraagd om con
tact op te nemen met een 
van de bestuursleden of 
met het Bondsbureau, te
lefoon 030-2894290. 

BEKERTOERNOOI TRADITIONELE FILATELIE 
TIJDENS FILATELIEBEURS 1999 

Het Bondsbestuur over
weegt om tijdens de ko
mende Filateliebeurs 
weer een Bekertoernooi 
Traditionele Filatelie te 
organiseren. De beurs 
wordt van 29 tot en met 
31 januari 1999 in de 
Pandahallen in Nieuw-
Loosdrecht gehouden. 
Het Bekertoernooi kan 
bij voldoende deelname 
gehouden worden op 
zondag 31 januari. De 
voordrachten moeten 
dienen tot het bevorde

ren van het verzamelen 
van postwaarden en 
moeten bij voorkeur van 
wetenschappelijke aard 
zijn. Zij mogen een tijds
duur van 20 minuten niet 
overschrijden (zie Bonds
vademecum, 101.08). 
Belangstellenden die wil
len deelnemen aan het 
toernooi kunnen zich tot 
uiterlijk 1 december a.s. 
schriftelijk opgeven bij 
het Bondssecretariaat, 
onder vermelding van de _ 
titel van hun voordracht. 

COMMISSARIS BENOEMD VOOR 
BULGARIA'99 IN SOFIA 

Van 5 tot 10 oktober 
1999 wordt in Sofia, de 
hoofdstad van Bulgarije, 
de internationale postze
geltentoonstelling Bulga

ria 99 gehouden. Deze 
expositie, met ondersteu
ning van de FIP, omvat 
alle klassen. 
Voor nadere inlichtingen 

kunt u contact opnemen 
met de Nederlandse 
commissaris voor deze 
tentoonstelling, de heer 
H.V^/.M. Hopman, 
Sweelinckplein 174, 
2402 VL Alphen a / d 
Rijn; telefoon 0172-
444826. 

http://www.nbfv.nl
mailto:nbfv@nbfv.d6mon.nl


VOORJAARSVERZAMELAARSBEURS OP 
28 EN 29 MAART 1999 IN UTRECHT 

Tijdens de Voorjaarsver
zamelaarsbeurs in de 
Jaarbeursgebouwen in 
Utrecht op 28 en 29 
maart 1999 wordt ook 
een groot filatelistisch 
evenement gehouden. 

Op initiatief en onder lei
ding van de Gezamelijke 
Stuurgroep Evenementen 
(GSE), waarin de Bond, 
de PTT en de NVPH ziin 
vertegenwoordigd, zal in 
hal 9 van het Jaarbeurs

complex de filatelie op 
grootse wijze worden 
gepresenteerd. Behalve 
een aantal bijzondere at
tracties, zal ook een 
groot aantal verzamelin
gen in ruim 200 kaders 
worden tentoongesteld. 
We houden op u op de 
hoogte! 

BONDSREIS NAAR WERELDTENTOONSTELLING 1BRA 99 ' IN 
NEURENBERG: AANMELDEN KAN NOG TOT 1 DECEMBER! 

Van 27 april tot en met 4 
mei 1999 wordt in Neu
renberg (Duitsland) de 
wereldtentoon stel I i ng 
/ßRA 99 gehouden. De 
expositie zal ca. 3.000 
kaders omvatten. In Neu
renberg zijn veel buiten
landse postadministraties 
vertegenwoordigd en ui
teraard zijn er ook veel 
erkende handelaren. 
U mag dit evenement ei
genlijk niet missen; be
lalve 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 99 organiseren. 
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

'^^'■9. . . , . f 
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 Muntendam of bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
fax 0302800128. 

INTERNATIOMALE 
BRIEFMARKEN 
WELTAUSSTELLUNG 
NÜRNBERG 27.4.4.5.99 

VOORZITTERSVERGADERING 1999 
WORDT OP 16 JANUARI GEHOUDEN 

De besturen van de bij 
de Bond aangesloten 
verenigingen worden er 
op attent gemaakt dat de 
eerstvolgende voorzit
tersvergadering zal wor
den gehouden op 

1 6 j a n u a r i 1 9 9 9 

in 't Veerhuis in Niewe

gein. Behalve het Bonds

bestuur zal ook een aan
tal gastsprekers de bestu
ren van de vereniging^en 
informeren over een di
verse belangrijke zaken 
en ontwikkelingen in de 
filatelie. De officiële uit
nodigingen en de agen
da voor deze vergade
ring worden zo spoedig 
mogelijk verzonden. 

VERKOOPADRESSEN SPECIALE ENVELOP 
'DAG VAN DE POSTZEGEL 1998' 

'S 
Op 1 o oktober, de Dag 
van de Postzegel 1998, 
zal een speciale enveloi 
verschijnen, nummer 3' 
in de serie. De envelop 
en het bijbehorende bij
zondere stempel beste
den aandacht aan twee 
jubilea die dit jaar wor
den gevierd; het negen
tigjarig bestaan van de 
Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
en het zeventigjarig be
staan van de Nederland
sche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (zie 
ook de bijlage ter gele
genheid van de Vijfde 

NTPHPostzegelshow). 
De envelop is vanaf za
terdag 10 oktober te 
koop bij de stand van de 
Serviceafdeling van de 
Bond op de Vijfde 
NVPHPostzegelsbow; 
de prijs is f 2.25. Als u 
f 3.25 overmaakt op één 
van de drie hieronder 
genoemde Postbankreke
ningen wordt de envelop 
u franco toegezonden: 

201S960 t.n.v. NBFV Serviieoldeling in 
Utrecht; 1543700 t.n.v. Comité Oog van 
de Postzegel Rotterdam in Oosterhout (A. 
Berkhoudt, Lodewijk Napoleonloon 57, 
4904 LG Oosterhoul); 4 8 8 2 7 0 9 t.n.v. Dag 
van de Postzegel Amsterdam/ M.Kley, Voor
dewind 9,1034 KS Amsterdam). 

Postzegelhandel P A R N A S S U S dé specialist voor NEDERLAND & O.G. 
NEDERLANDNED. INDIE: Grote stock WESTEUROPAISRAEL 
HalfrondRondPuntKleinrondLangKortebalk en Langebalkstempels. 
Alle tandingen! Onze voorraad Porten is zéér uitgebreid. 

Wij zijn 8 t/m 11 oktober 
op de NVPH show 

standnr. 53B 

PARNASSUS v.o.f. Roelof Hartstraat 34 AmsterdamZ Tel. & Fax {020)6752372 

FINLAND schriftelijke veiling herfst '98 
Zeer veel goede kavels Finland, Aland, Estonia etc. 

Tekst ook in het engels. 

Gratis catalogus van actieve kopers 

Karel ia Stamps 
FIN81720 LIEKSAFINLAND 

Fax int. +358 13 541123 • Email: kareiiastamps@iname.com 
Internet: http://tietol<onemuseo.utu.net/l<areliastamps 

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

Postzege ls in luxe kwal i te i t , 
pos t f r i s of ges tempe ld (geen fdc 's ) . 

Pr i js l i js t gra t is op aanv raag . 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180621428 

TELEFOON 19.0022.30 EN IN HET WEEKEND: 0180619743 GEEN WINKEL 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzege lhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

DuitslarK 
DDR Pnjzen in HFL. 

Jaar 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

• * 
39,00 
43,00 
38,00 
42,00 
44,00 
54,00 
47,00 
55,00 
52,00 
51,00 
53,00 
47,00 
38,00 
43,00 
32,00 
36,00 
37,00 
58,00 

© 
35,00 
43,00 
37,00 
41,00 
42,00 
62,00 
47,00 
52,00 
46,00 
46,00 
47,00 
37,00 
48,00 
44,00 
34,00 
36,00 
45,00 
65,00 

[ complete Jaargangen volgei 
Berlijn Pnizen in HFL 

Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

«» 
600,00 

7600,00 
360,00 
465,00 
296,00 
310,00 
257,00 
65,00 

112,00 
27,20 

3,30 
19,20 
3,80 

15,20 
6,00 
0,60 

13,50 
7ß5 

0 
3500,00 
7100,00 

260,00 
502,00 
174,00 
440,00 
12400 
88,00 

104,00 
36,50 

495 
25,50 

7,75 
30,00 

7,50 
0,55 

14,95 
8,70 

re Michel 
BRD Pnjzen in HFL 

Jaar 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 ^ 2 
1963 
1964 
1965 
1966 

• • 
606,00 
203,00 

4460,00 
420,00 
456,00 
537,00 
248,00 
102,(M 
105,00 
46,00 
67,00 
19,80 
6,80 
6,90 
8,90 

23,60 
6,40 

38,00 

© 
536,00 
158,00 
594,00 
315,00 
335,00 
110,00 
165,00 
98,00 
61,00 
63,00 
93,00 
22,00 

9,00 
10,30 
12,20 
32,00 

8,00 
17,50 

Edith van der Linden, Postfacli 185515, 45205 Essen, Germany. Fax: 0049 2054971886 
Bij vooruitbetaling op Postbankrekening (NL); 6846172 Korting = 5% + Hfl. 8,00 (porto). 
Benodiadtieden, literatuur en mancoliistservice. Oost & WestEuropa. Pnisliisten gratis. 

mailto:kareiiastamps@iname.com
http://tietol%3conemuseo.utu.net/l%3careliastamps


HEI SPEL EN DE KNIKKERS 
FiMktische smi-harukJmrs en hun wëmm stuMm 
PAUL VAN DER GRIJP, NIJMEGEN 

694 

Binnen de filatelie wordt de semi-handei een steeds 

belangrijker verschijnsel. Toch is dit schemergebied tussen ruil 

voor de hobby en professionele commercie voor het geld, 

tussen otium (vrije tijd) en negotium (werk), nog niet eerder 

op systematische wijze onder de loep genomen. Dit artikel, 

dat een eerste aanzet geeft, kan onder meer licht werpen op 

de vraag hoe bepaalde filatelisten in staat zijn imposante 

collecties op te bouwen, zonder dat ze nou direct over een 

riant vast inkomen beschikken en zonder dat ze daar in hun 

overig uitgavepatroon zichtbaar onder lijden. 

In mei 1998 verscheen in 
Frankrijk de eerste oplage van 
een boek over historische, ty
pologische en economische 
aspecten van de filatelie, geti
teld La Philatelie: Collections et 
placements. De auteurs zijn een 
hoogleraar in de economie en 
twee journalisten van het 
maandblad Le Monde des Phi-
latélistes, dat direct gelieerd is 
aan het bekende dagblad Le 
Monde. In het overigens uit
stekende tweede deel, dat dui
delijk geschreven is door de 
econoom van het gezelschap, 
Roland Granier (werkzaam 
aan de Université de Provence), 
verwondert deze zich over het 
schemergebied van de semi-
handel'^. Deze wat hij noemt 
'ondergrondse economie' is 
niet per se illegaal, maar als 
econoom blijkt Granier daar 
geen toegang toe te hebben 
omdat er geen statistieken 
over bestaan. 
Een econoom, afhankelijk als 
hij met zijn kwantitatieve be
nadering is van - al dan niet 
officieel - cijfermateriaal, 
heeft kennelijk weinig over de 
'ondergrondse' maar daarom 
niet minder reële economie 
van de filatelistische semi-han-
del te zeggen ( 'phénomène 
curieux pour l'économiste'). 
In de hier volgende artikelen
serie, waarvan dit de eerste af
levering is, zullen we deze 'on
dergrondse economie' via een 
kwalitatieve benadering (on
der andere met behulp van 
uitvoerige case studies) in kaart 
proberen te brengen. Wat 
zijn, om maar meteen de 
hoofdlijnen aan te geven, de 

belangrijkste kenmerken van 
een semi-handelaar? 
Een semi-handelaar in de fila
telie is amateur in de dubbele 
betekenis van het woord: èn 
liefhebber èn niet-professio-
neel. Hij (of zij, er zitten ook 
enkele vrouwen tussen) is in 
de eerste plaats verzamelaar 
en pas in de tweede hande
laar. Een beroepshandelaar 
kan eventueel ook wel verza
melaar zijn, maar dan altijd 
pas in laatste instantie. Een 
semi-handelaar zal een be
langrijk deel van de winst in 
de aankoop van stukken (los
se zegels of brieven) voor de 
eigen verzameling stoppen en 

een ander deel in nieuwe par
tijen voor de handel. 
In onderscheid met de be
roeps heeft de semi-handelaar 
een andere basisbron van in
komsten dan de filatelie. Deze 
kan variëren van een betaalde 
baan tot en met een uitkering 
of pensioen. De semi-hande
laar hoeft dus niet van de han
del te leven, waardoor alle in
komsten met aftrek van de 
kosten 'extra-inkomsten' zijn. 
Voorts heeft de semi-hande
laar geen winkel of ander 
apart bedrijfspand (bijvoor
beeld voor verzending of vei
ling), waardoor de kosten 
hoofdzakelijk beperkt blijven 
tot inkoop, vervoer en (op 
veel beurzen) tafelgeld. 
Dikwijls wordt op veilingen 
een kavel gekocht met meer
dere stukken, waaronder 
slechts één interessant stuk 
voor de eigen collectie, terwijl 
de rest via de handel wordt 
doorgeschoven. Het zeldzame 
stuk voor de eigen collectie 
wordt dan als 'gratis' be
schouwd, terwijl men via de 
handel bovendien nog enige 
winst kan maken met het oog 
op toekomstige aankopen. 
Tenslotte zijn de meeste semi-
handelaars slechts parttime 
met de handel bezig en gaan 
zij voor de verkoop vooral 
's avonds en in de weekends 
de deur uit. Waar semi-hande-

laren van 'beurzen' spreken, 
bedoelen zij doorgaans al die 
filatelistische evenementen 
waarop zij hun waar uitstallen: 
verenigingsbi jeenkomsten, 
speciale ruilavonden, filatelis
tische tentoonstellingen, etc.' 
Hieronder wordt de handels
wijze van twee succesvolle 
semi-handelaren onderzocht, 
te beginnen met twee beknop
te biografieën. In het slot kij
ken we nogmaals naar de ver
houding met de beroeps**. 

PRIJSVERSCHIL 
Zoals zovelen begon Mathieu 
Grasso rond zijn achtste te ver
zamelen. Hij weekte de zegels 
van de vele post die zijn vader 
ontving en kocht in een win
kel postzegels en eerstedagen-
veloppen van Nederland en 
West-Duitsland. Nadat hij zelf 
feitelijk al was opgehouden 
met verzamelen - hij was toen 
net twintig - ontplooide hij 
zijn eerste amateuristische 
handelsactiviteit. Hij stuurde 
zijn negen jaar jongere broer 
langs de deuren om naar post-
zegelverzamelingen te vragen. 
Als zijn broer er dan een op
gespoord had, ging Mathieu 
's avonds samen met hem de 
collectie keuren en deed hij 
een bod. Zo kon hij tot drie 
keer toe een verzameling voor 
300 gulden bemachtigen. Die 
verkocht hij dan voor het dub-

- iing _ . _ . . . . . .__ _ 
handelaars kan men dit soort brieven zonder al te veel moeite aantreffen 

periode was 10 cent het speciale tarief voor brieven m ge-
' ' liet van gisteren is, wordt de enkelfrankering met 10 

zaam beschouwd. Ook bij de beter gesorteerde semi-



Een van de vele filatelistische markten in de open lucht, ergens in Europa. De solitaire heren staan versteend in hun eeuwige stand 
met het hoofd gebogen over curieus materiaal, waartussen wellicht die ene vondst. Foto: Paul van der Grijp 

bele bedrag. De winst deelde 
hij met zijn broer. 
Op zijn 42ste haalde Mathieu 
zijn jeugdverzameling weer 
uit de kast. Aanleiding was 
een gezondheidsprobleem, 
waardoor hij minder tijd aan 
zijn favoriete sport kon beste
den, het hardlopen ('Ik doe 
het liefst dingen die ik alleen 
kan doen. Dat geldt ook voor 
de filatelie.'). Aanvankelijk be
stond zijn verzameling uit de 
gebruikte postzegels van Ne
derland. Na drie jaar had hij 
alle catalogusnummers bij el
kaar, met uitzondering van de 
kostbare roltanding nummer 
32, en vond hij het tijd om er 
iets speciaals aan toe te voe
gen. Dat werden Nederlandse 
brieven vanaf 1852 en post
waardestukken. 
Aan het eind van zijn beroeps
leven bekleedde hij een direc
tiefunctie in het bedrijfsleven. 
Toen zijn bedrijf vijf jaar gele
den met een ander fuseerde, 
hij was pas 54, kreeg hij een 
gouden handdruk en kon hij 
de bedrijfspoort voor het 
laatst achter zich sluiten en 
ich zoveel als hij wilde op de 

filatelie en bijbehorende han
del storten. Zijn kinderen 
woonden inmiddels elders en 
Mathieu bleef met zijn vrouw 
ver. 

Mathieus eigen collectie om
zat nu alle gebruikte zegels 
/an Nederland met afwijkin
gen zoals plaat en drukfou
;en, los en op brief. Van Ne
ierland nummer 1 bezit hij 
3ok alle plaatnummers. Om
iat hij een hekel heeft aan 
'oordrukalbums, maakt hij 
:ijn eigen albumbladen, met 
echts de losse zegels in hun 

verschillende varianten en 
links diezelfde zegels op brief. 
Op het ogenblik is hij zich aan 
het inlezen in een nieuw on
derwerp, de geschiedenis van 
het Suezkanaal: 'Op één be
paald moment werden Egypti

sche postzegels voorzien van 
Engelse, Franse èn Turkse op)
drukken. Dat fascineert me.' 

KOFFERS VOL BRIEVEN 
Onze tweede beknopte bio
grafie gaat over Karel Pothast. 

Vlak voor de onafhankelijk
heid van Indonesië, eind ja
ren 40, was hij als soldaat gele
gerd in NederlandsIndië. Op 
verzoek van een kennis stuur
de hij toen postzegels van de 
Japanse bezetting naar Neder
land, waardoor hij zelf ook op 
een idee werd gebracht. Bij 
zijn terugkeer in Nederland 
wilde hij zich specialiseren in 
de Japanse bezetting van Ne
derlandsIndië. Zijn verzamel
genot werd echter al snel ver
gald door de vele vervalsin
gen. Zijn tweede ondeirverp, 
Luxemburg, was evenmin een 
succes omdat daar te gemak
kelijk aan te komen was en 
ook daarvan vele vervalsingen 
in omloop waren. Hij moest 
voor zijn werk naar Duitsland, 
waar hij achttien jaar zou blij
ven. 
Postzegels van de oude Duitse 
staten, zijn volgende onder
werp, waren weliswaar minder 
ruim voorhanden, maar ook 
daaronder circuleerden vele 
vervalsingen. Vervolgens richt
te hij zich op de DDR. Na zes 
jaar had hij die landenverza
meling compleet en zocht hij 
een nieuwe impuls. Vroeger 
zat hij nog weleens achter een 
grote wasteil en weekte hij da
genlang postzegels af om die 
in rondzendboekjes te plak
ken. Toen hij erachter kwam 
dat de filatelie meer dan post

(£M^ 
ir> 

Franse brief verstuurd op 25 juli 1917. De frankering met 50 centimes komt in de desbetreffende periode (19171920) overeen met 
het binnenlandse tarief voor gev/ichtsklosse 2 (dat wil zeggen 20 tot 50 grom) incluis 25 centimes voor het aantekenen. De letters GC 

I 1 I ■■ . n _ .. . I ^ ide Consommaf/on (groot verbruik) en verv/iizen naar een inferieure papier
fit van en tot kort na de Ee ' * " ' ' ' 

op de velrand zijn een afkorting van de woorden GrandëTlonsommation , 
soort, waarop de Franse PTT uit zuinigheidsoverwegingen in de tweede hel t van en tot kort na de Eerste Wereldoorlog (van novem
ber 1916 tot maart 1920) postzegels van het type Semeuse drukte. De broodnodige zuinigheid in deze tijd blijkt ook uit het herge
bruik van de envelop. Een eerder gebruikte envelop werd binnenstebuiten gekeerd en opnieuw verzonden. Op deze foto is zichtbaar 
dot de vertikale zijden van de envelop (die na het hergebruik alleen aan de bovenkant werd tosgesneden) niet precies parallel lopen, 
wat een gevolg is van het handmatige plakken van de enveloppe. Gebruikte postzegels met de vermelding GC op de velrand zijn 
schaars. Een echt gelopen en mooi gestempelde briefomslag met de vermelding G C o p de velrand van twee verschillende waarden 
zal men bij de semihandel niet vlug aantreffen. Maar op een goede dag, na vele jaren speuren, kon men weleens geluk hebben. 

Ml 



Onbekende filatelist, altijd op zoek naar zeldzame stukken. Foto: Paul van der Grijp 

m 

zegels alleen omvat en hij 
brieven als verzamelobject 
ontdekte, hield hij daar me
teen mee op. Ook verzamelde 
hij ooit Nederlandse stempels: 
kleinrond-, grootrond- en 
langstempels. Die verzameling 
evenwel kon hij niet compleet 
krijgen en dat ging hem op 
den duur vervelen. Ook heeft 
hij omvangrijke collecties 
scheepspost en luchtpost ge
had. We hebben het hier dus 
over iemand die al een halve 
eeuw zonder onderbreking 
verzamelt en vele mogelijkhe
den van de filatelie heeft uit
geprobeerd. Op zijn 55ste 
ging hij met vervroegd pen
sioen. Inmiddels is hij zestien 
jaar verder. 
Karel was met de handel be
gonnen in 1953, toen zijn eer
ste kind geboren werd. In 
Duitsland kon hij van een ken
nis voor 500 mark per stuk 
koffers vol met brieven kopen. 
Daartussen zaten enkele brie
ven die voor zijn eigen collec
tie van belang waren, de rest 
stopte hij in de rondzendin-
gen van een plaatselijke filate
listenvereniging of verkocht 
hij aan collega's. In zijn be
roepsgroep zaten veel verza
melaars. 

UIT DE HAND GELOPEN HOBBY 
Terug naar Mathieu. Bij de 
uitbreiding van zijn verzame
ling werd Mathieu zich hoe 
langer hoe meer bewust van 
het prijsverschil tussen veilin
gen en ruilbeurzen. Op een 
veiling had hij een groot kavel 
gekocht waar een mooi stuk 
voor zijn eigen collectie inzat. 
Dat haalde hij eruit en de rest 

verkocht hij door op een re
gionale ruilbeurs. Zo kreeg hij 
de smaak van de handel te 
pakken. Hij investeerde een 
bedrag van 5.000 gulden in 
zijn beginnende handel dat 
hij er na eenjaar weer uit had. 
Sindsdien handelt hij alleen 
nog maar met geld dat hij eer
der via de filatelie verdiende. 
Mathieu koopt zijn meeste 
handelswaar bij grote Neder
landse veilinghuizen en een 
enkele keer in Duitsland. Dit 
geldt ook voor de beste stuk
ken uit zijn eigen collectie. 
Voorts heeft hij een aantal 
speciale bronnen, zoals een 
man die oud papier ophaalt. 
Die haalt daar voor hem de 
poststukken uit. En Mathieu 
kent iemand die in een bejaar
dentehuis werkt. Als mensen 
van een bejaardentehuis naar 
een verzorgingshuis verhui
zen, moeten ze afstand doen 
van een groot deel van hun 
spullen. Daar zitten vaak oude 
poststukken tussen, waar hij 
dan een 'leuk bod' op kan 
doen. Zijn strategie is goedko
pe inkoop: 'Op veilingen pro
beer ik altijd datgene te kopen 
waar klandizie voor is. Neem 
nou die eerstedagenveloppen 
uit de jaren '70 en '80. Dat is 
afschuwelijk maakwerk, maar 
ze zijn goedkoop in de in
koop. Omdat ik ze dan zelf 
ook weer ver onder de catalo
guswaarde kan aanbieden, 
vliegen ze als zoete broodjes 
over de tafel.' Een ander as
pect is omzetsnelheid: 'Wat ik 
inkoop, probeer ik zo snel 
mogelijk met winst te verko
pen. Snelle handel is goede 
handel.' 

Mathieus handelswaar be
stond eerst uit zegels van Ne
derland en Duitsland, later 
kwamen daar brieven en post-
waardestukken bij. Inmiddels 
omschrijft hij zijn handel als 
een uit de hand gelopen hob
by: 'Het is nu nog een ratjetoe 
van losse zegels, brieven en 
postwaardestukken. Ik zou me 
op één van deze categorieën 
moeten concentreren.' In to
taal weegt zijn handelswaar 
200 kilo, waarvan hij meestal 
de helft meeneemt. Mathieus 
handel heeft altijd wel positief 
gedraaid. Soms evenwel haalt 
hij zepers en denkt hij later: 
'Dat had ik niet moeten 
doen.' Ook over de verkoop 
heeft hij achteraf weleens 
spijt: 'Een groot aantal stuk
ken heb ik veel te goedkoop 
verkocht. Maar daar kwam ik 
pas later achter. Mijn leer
school was een harde. Ik ben 
door schade en schande wijs 
geworden.' 
Ook Karel betrekt de meeste 
handelswaar van commerciële 
veilinghuizen en in mindere 
mate van beurzen: 'Op beur
zen krijg ik van alles aangebo
den en als de prijs en kwaliteit 
me bevallen, koop ik het.' 
Evenals Mathieu koopt Karel 
gericht in met het oog op de 
verzamelgebieden van bepaal
de klanten, zij het dat Karel 
daarbij in de eerste plaats indi
viduele verzamelaars voor 
ogen heeft. Hij specialiseert 
zich nu in gelopen brieven en 
postwaardestukken uit de hele 
wereld. Bij eofilatelistische 
stukken laat hij zich door col
lega's adviseren. Het totale ge
wicht van Karels handelswaar 
is ongeveer 120 kilo. Dat was 
ooit twee keer zoveel, maar 
onlangs hield hij 'grote 

schoonmaak' en liet hij de 
helft van zijn materiaal veilen. 

STEEDS DEZELFDE MENSEN 
Jaarlijks slaat Mathieu op veer
tig kleine en middelgrote 
beurzen tot een afstand van 
40 kilometer van zijn woon
plaats. Maar als hij het kan 
combineren met een familie
bezoek wil hij ook weleens aan 
de andere kant van Neder
land zijn waar uitstallen: 'Het 
voordeel is dan dat ik daar an
dere mensen tref voor wie 
mijn spullen nog nieuw zijn. 
Hier in de omgeving krijg ik 
natuurlijk toch steeds dezelf
de mensen aan mijn tafel die 
al eens eerder door mijn spul
len zijn gegaan. Die heb ik 
vaak niets meer te bieden.' 
Een beurs is voor hem nooit te 
klein, wel zijn bepaalde beur
zen te groot: 'Op die grote 
beurzen in Loosdrecht, 
Gouda en Antwerpen heb ik 
te weinig te bieden in vergelij
king met andere handelaren. 
Bovendien is het staangeld 
daar te duur.' Hij heeft ook 
weleens in het buitenland ge
staan, vlak over de grens. Per 
jaar rijdt hij ongeveer vierdui
zend kilometer alleen voor 
zijn handel. 

Een belangrijk aspect aan 
beurzen is dat hij geïnteres
seerde verzamelaars kan uit
nodigen bij hem thuis verder 
naar stukken te zoeken: 'Als 
die je thuis opzoeken, komen 
ze ook echt om iets te kopen, 
dan hebben ze het geld al in 
hun zak. Dat hebben ze na
tuurlijk ook als ze naar een 
beurs toegaan, maar daar kun
nen ze hun geld aan iedereen 
kwijt en bij jou thuis alleen 
aan jou. Thuis is het contact 
veel persoonlijker en kweekje 

DE FISCUS EN HET GROTE GELD 
Toen hij zijn tijd volledig aan de filatelistische semi-handel 
wilde gaan wijden, schreef hij zich in bij de Kamer van Koop
handel. Aan het eind van het jaar maakte hij een exacte be
rekening van kosten en inkomsten. Zo berekende hij zijn ki
lometervergoeding naar de officiële richtprijs en bracht hij 
5.000 gulden administratiekosten in rekening voor zijn echt
genote, het maximum dat zij onbelastbaar mocht bijverdie
nen. Als resultaat kwam hij uit op een negatief inkomen. De 
belasting evenwel accepteerde dit niet. Sindsdien werkt hij 
met een andere constructie. 
Nu is hij 'een verzamelaar die koopt en verkoopt' en alleen 
belasting betaalt op de aanwas van zijn vermogen. Dat wil 
zeggen: hij betaalt belasting op de groei van zijn handelska
pitaal, hetgeen hij nauwkeurig bijhoudt in een kasboek. In 
de eerste jaren van zijn handel zette hij jaarlijks 3.000 gulden 
om, waarvan de helft winst was. Gemiddeld, zo legt hij het 
verschil tussen in- en verkoopprijs uit, 'gaat alles één keer 
over de kop'. 
In 1997 was zijn jaaromzet gegroeid tot maar liefst 80.000 
gulden. Het verschil tussen in- en verkoop, nog zonder de 
verrekening van de gemaakte kilometers en de geïnvesteer
de tijd, was 42.000 gulden, de groei van het handelskapitaal 
10.000 en de groei van de eigen verzameling in 
(veiling)waarde 5.000 gulden. In het voorafgaande jaar, 
1996, was de omzet hoger, omdat hij toen meer tijd in zijn 
handel stak en bovendien een aantal gunstige toevalstreffers 
had. 
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vlugger een vertrouwensrela
tie. Maar ik wil niet zomaar ie
dere snuiter bij mij over de 
vloer hebben. Aan een wild
vreemde op een beurs geef ik 
altijd eerst alleen mijn tele
foonnummer. Tijdens een te
lefoongesprek kan ik nog
maals peilen of het een serieu
ze verzamelaar is en dan geef 
ik eventueel pas mijn adres.' 
Bij zijn handel laat Mathieu 
zich nooit door familieleden 
of vrienden assisteren. Wel 
werkt hij op bepaalde beurzen 
samen met een collega semi
handelaar uit een naburige 
stad. Die staat dan met zijn 
handel precies achter hem. 
Bij het laden en lossen of als 
een van beiden even weg wil, 
past de ander op de handel. 
Soms haalt Mathieu hem met 
de auto op om samen naar 
een beurs te gaan. Een van de 
problemen op de grotere 
beurzen is diefstal. Mathieu 
schat dat in de afgelopen vijf 
jaar voor 10.000 gulden aan 
handelswaar bij hem is gesto
len. Maar hij wil op beurzen 
beslist alleen achter zijn 
kraam blijven staan en daar
om huurt hij nooit meer dan 
tweeeneenhalve meter tafel. 
Er zijn ook enkele beroeps die 
bij hem inkopen: 'Er is bij
voorbeeld een Duitse hande
laar die elk jaar op een regio
nale beurs bij mij voor dui

:end gulden aan Duitse veld
post inkoopt.' 
Eenderde van zijn omzet ver
koopt Mathieu via veilingen. 
Nadeel zijn de hoge kosten 
die een commercieel veiling
huis in rekening brengt maar, 
o relativeert Mathieu met

een, 'kosten heb ik op een 
beurs ook.' Het voordeel van 
een veiling is: 'Ik krijg mijn 
geld meteen.' In de toekomst 
wil Mathieu op minder beur
zen staan, en dan liefst alleen 
de wat grotere. Nu wil hij zich 
gaan specialiseren in de bete
re brieven op gebieden waar 
specifieke kennis voor nodig 
is. Hij heeft niet altijd zin om 
naar een beurs te gaan: 'yVls 
het mooi weer is, blijf ik soms 
gewoon thuis. Ik hóef immers 
niet.' 

STEEKWAGENTJE 
Net als Mathieu besteedt ook 
Karel 30 tot 40 uur per week 
aan de handel. Naar algeme
ne verenigingsavonden neemt 
hij alleen wat kratten met brie
ven mee, die hij daar op een 
tafel leegkiepert. De cluble
den kunnen dan uit de grote 
hoop voor een gulden per 
stuk hun keuze maken: 'Dan 
zie je pas hoe graaierig bepaal
de mensen zijn.' Naar bijeen
komsten van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars 
(Po & Po) neemt hij alleen 
Nederlandse brieven mee, en 
naar gewone beurzen een kilo 
of tachtig 'met van alles wat': 
landen en thema's op post
stuk. Met een steekwagentje 
vervoert hij zijn waar van en 
naar zijn auto. De maximale 
afstand die Karel naar beur
zen aflegt is 400 kilometer re
tour. Hij staat geregeld op 
beurzen in België en Duits
land en koopt daar ook op vei
lingen in. Per jaar rijdt hij 
zo'n 15.000 kilometer alleen 
voor de handel. 

Voor Karel duurt een goede 
beurs van negen tot vijf. Kort
durende beursjes, bijvoor
beeld op zondagochtend van 
10 tot 1 uur, interesseren hem 
niet: 'Dan sjouw je j e rot en als 
je net uitgepakt hebt, kun je 
weer met inpakken beginnen, 
dan is het alweer afgelopen.' 
Ook naar beurzen die te duur 
zijn, gaat hij niet. Op de jaar
lijkse brievenbeurs in Loos
drecht bijvoorbeeld, vraagt 
men 700 gulden staangeld 
voor tweeeneenhalve dag. 
Dat vindt Karel teveel. En op 
de NVPHbeurzen wordt hij 
als nietaangesloten handelaar 
geweigerd. 

In het begin waren Karels 
winstmarges kleiner. Destijds 
verkocht hij hoofdzakelijk bin
nen een specialistische vereni
ging tegen een bescheiden ta
rief, maar inmiddels zijn ook 
daar de prijzen opgeschroefd. 
Karel benadrukt het vertrou
wen dat hij binnen zijn vaste 
klantenkring heeft weten te 
winnen. Als een klant bij na
der inzien niet tevreden is 
over de aankoop van een stuk 
en daar binnen een maand 
bij hem mee terugkomt, 
koopt hij dat zonder proble
men voor hetzelfde geld te
rug: 'Op de korte termijn le
vert dat natuurlijk geen winst 
op, maar op de lange duur 
wel. Die klanten blijven terug
komen, die vertrouwen je 
dan.' 
Karel verkoopt vooral op 
beurzen en soms thuis. Goede 
bekenden en bepaalde be
roepshandelaren die ook op 
de grote beurzen staan, ko
men een of twee keer per jaar 
bij hem thuis om een hele dag 
naar goede stukken voor hun 
handel te zoeken. Ze kopen 
dan voor een fiks bedrag met 
10 tot 20 procent korting op 
zijn (altijd op de stukken aan
gegeven) vraagprijs. Veel ma
teriaal verkoopt Karel ook bin
nen de drie verenigingen 
waarvan hij lid is. Hij heeft er 
geen enkel probleem mee om 
dure stukken aan medecluble
den te verkopen, dat levert 
geen scheve ogen op. Hij 
geeft immers zijn teruggavega
rantie. Sommige klanten pro
beren weleens af te dingen. 
Dan rondt hij de prijs eventu
eel wat naar beneden af. Mciar 
hij wijkt nooit echt veel af van 
zijn vraagprijs, zoals die op al 
zijn poststukken staat aange
geven. Van gespecialiseerde 
verzamelaars krijgt hij ook 

DE HOOGSTE BIEDER OP DE VEILING 
Bij verenigingsveilingen zit de semihandelaar graag, vaak en 
langdurig met zijn hand omhoog. Dan ziet hij andere verza
melaars denken: 'Oh, die is er ook weer.' Als hij zijn hand 
eenmaal omhoog heeft om te bieden, laat hij die niet meer 
zakken tot hij zijn kavel heeft. Soms hoort men achter de 
koffietafel de retorische roddelvraag: 'Wat moet die rare 
nou met al die rommel?' Zij die hem kennen, weten het ant
woord. 
Het gebeurt ook wel dat iemand de semihandelaar dwars wil 
zitten  of omgekeerd, want semihandelaren zijn ook geen 
heiligen. Met bevriende verzamelaars of handelaars maakt 
hij tevoren de afspraak niet tegen elkaar op te bieden. Van 
anderen daarentegen vindt hij dat ze bepaalde kavels niet te 
goedkoop mogen krijgen en steekt hij af en toe zijn hand 
omhoog om de prijs wat op te schroeven en ze een beetje te 
sarren: 'Het principe van een veiling is gebaseerd op heb
zucht. En ik vind dat leuk, daar kom ik rond voor uit.' 
Potentiële bieders haken vaak bij voorbaat af, omdat ze we
ten dat ze het toch niet van de semihandelaar kunnen win
nen. Incidenteel komt het ook wel voor dat een tegenbieder 
ophoudt met bieden en hetzelfde kavel na afloop voor iets 
meer dan de verkoopprijs van de semihandelaar koopt. 
Maar, zoals een semihandelaar het samenvat: 'Voor mijn 
handel zijn de clubveilingen peanuts vergeleken bij die van 
de grote veilinghuizen.' 
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weleens complimenten omdat 
hij duidelijk goedkoper is dan 
de professionele handel 

GOOCHELAAR EET KONIJN 
Mathieu besteedt het verdien
de geld aan uitbreiding van de 
handelsvoorraad en de eigen 
collectie, aanschaf van filate-
listische tijdschriften, catalogi 
en historische studies Hij 
waarschuwt dat men niet alle 
winst m de eigen verzameling 
moet stoppen, een neiging 
die beginnende semi-handela-
ren hebben 'Dan word je een 
goochelaar die zijn eigen ko
nijn opee t ' Het stuk in zijn ei
gen collectie waaraan Mathieu 
nog het meeste geld uitgaf, 
10 000 gulden, is naar zijn ge
voel tevens zijn zeldzaamste 
stuk HIJ acht het niet uitgeslo
ten dat hij nog duurdere stuk
ken zal kopen, maar wil dat 
geld dan wel eerst via zijn han
del hebben verdiend De vei-
lingwaarde van zijn verzame
ling /OU nu meer dan een ton 
bedragen De duurste stukken 
liggen nu in een bankkluis 
Voorlopig houdt hij er nog 
niet mee op zijn collectie ver
der uit te breiden 
Zijn vrouw reageert 'prima' 
op zijn filatelistische activitei
ten, ofschoon ze er weinig 
zicht op heeft wat hij nou ei
genlijk allemaal doet Het in
teresseert haar niet echt en hij 
vindt dat wel best Het plezier 
van de filatelie bestaat voor 
Mathieu uit een combinatie 

van factoren (1) iets interes
sants willen bezitten, (2) ken
nis van (een stukje) geschie
denis ontwikkelen, het bezit 
van bepaalde filatelistische 
stukken bevestigt die kennis, 
en (3) het is leuk om te han
delen Het geheim van de 
handel is voor hem 'dat je 
meer weet dan een ander' 
Mathieu denkt niet dat men 
echt rijk kan worden van dit 
soort handel 'Ik zou er wel 
meer geld mee kunnen ma
ken als dat nodig was Maar 
dan zou ik het anders moeten 
aanpakken, meer adverteren 
bijvoorbeeld, en niet zo lang 
op vakantie gaan ' 
Ook Karel stak het verdiende 
geld tot voor kort vooral in de 
uitbreiding van zijn eigen ver
zameling Die aankopen kon 
hij toen overigens met alleen 
uit zijn handelswinst betalen 
Daar moest nog geld bij Het 
hoogste bedrag dat Karel ooit 
voor een brief voor zijn eigen 
collectie uitgaf, was 4 000 gul
den Toch beschouwt hij dat 
niet als zijn beste stuk Echt 
mooie stukken vindt hij 'klei
ne damesbriefjes met een ver
zorgd handschrift' Maar het 
ultieme genoegen in de filate
lie IS voor hem met esthetisch 
van aard 'Zeldzaamheid en fi
latelistische waarde hebben 
met andere factoren van 
doen ' 

Heel af en toe koopt Karel 
nog wel eens wat 'Laatst bij
voorbeeld liep ik nog tegen 

il 

DE ZELDZAME VONDST 
Aan de vooravond van een grote beurs ergens in Duitsland 
zag een semi-handelaar in een cafe een man met een doos 
vol poststukken Hij snuffelde wat in die doos, waarin ook 
een mooie eofilatelistische brief zat, per courier verzonden 
en ondertekend door ene Guillaume 
'Wat moet die doos kosten-"', vroeg de semi-handelaar 
'De hele doos ' ' 
'Ja, de hele doos ' 
'Daar zou ik over moeten nadenken, want normaal verkoop 
ik die brieven per stuk ' 
'Als ik je honderd mark geef voor de hele doos, is dat dan 
o k ' ' 
'Ja, dat lijkt me wel o k ' 
De deal werd gesloten De brief was gedateerd rond 1830 
De afzender, de genoemde Guillaume, was prins Willem van 
Oranje, en de brief was gericht aan zijn neef prins van Wal-
deck-Pyrmont m Duitsland Willem van Oranje schreef dat 
hl] koning van Nederland zou worden en Due (Graaf) van 
I uxemburg De semi-handelaar lijstte de brief in en hing 
hem thuis aan de muur De overige brieven uit de doos stop
te hij m zijn handel 
De vrouw van zijn verenigingsvoorzitter hoorde van de brief 
en wilde hem kopen, maar deed een onaannemelijk laag 
bod Via haar evenwel kwamen medewerkers van een Neder
lands museum te weten dat hij die bnef bezat Met zijn 
drieën zochten ze hem thuis op de conservator, een histori
cus en een handschriftkundige De brief bleek met, zoals 
destijds meestal gebeurde, door een secretaris te zijn ge
schreven, maar door de prins zelf In de volgende weken 
kon overeenstemming over de pnjs worden bereikt, een fors 
bedrag met vele nullen dat waarschijnlijk toch nog ver bene
den een internationale veilingopbrengst lag Daarom hangt 
de brief nu m dat museum met de tekst Geschonken aan het 
museum door met daarachter de naam van de trotse semi-
handelaar 

een brief aan gefrankeerd met 
twee keer Nederland nummer 
drie naar een lange-afstands-
bestemming in Latijns-Ameri-
ka Dat is een uiterst zeldzaam 
stuk ' Inmiddels, op zijn 71ste, 
IS Karel op een punt aangeko
men dat hij zijn eigen verza
meling bijna met meer uit
breidt Hij besteedt het geld 
nu aan zijn lange tropische va
kanties in de Gordel van Sma
ragd Ofschoon hij binnen de 
handel toch nog zeer actief is, 
heeft hij zijn twee dochters nu 
van een machtiging voorzien 
om te zijner tijd zijn kluis leeg 
te halen en de inhoud te laten 
veilen Die dochters zouden 
daar dan 'een aardig huis' van 
kunnen kopen 
Mathieu en Karel hebben 
nooit serieus overwogen be
roepshandelaar te worden, in 
de eerste plaats omdat zij dat 
voor een geregeld inkomen 
ook met nodig hebben Ma
thieu 'Als je zelf geen verza
melaar bent, moetje met aan 
dit soort handel beginnen Als 
je veel geld wilt verdienen, 
kun je beter gaan speculeren 
op de beurs Handel is alleen 
interessant om je eigen collec
tie uit te bouwen ' 
Karel denkt er soms wel over 
om met zijn handel te stop
pen, maar zo'n gedachte 
duurt nooit lang 'Wat zou ik 
anders met mijn tijd moeten 
doen-"' Mocht hij ooit beslui
ten op te houden, dan zou hij 
zijn hele handel in een keer 
naar een groot Nederlands 
veilinghuis brengen, 'en die 
zullen dan wel uitmaken hoe 
ze dat verder verkavelen ' 
Vooralsnog is dat nog met aan 
de orde Voorlopig wil hij, zo
als hij het uitdrukt, 'lekker 
doormodderen' 'Ik wil bezig 
blijven, dat is zinvol voor mij, 
ik heb die spanning van de 
handel nodig ' 

Voor Karel, die sinds enkele 
jaren alleen woont, levert de 
handel ook vrienden op 'Je 
bent nooit echt concurrent 
van elkaar omdat je een ver
schillend niveau in materiaal 
hebt en verschillende klanten ' 
Het plezier van de handel zit 
hem in het contact met aller
lei mensen De 'kick' van de 
handel, zo zegt Karel, is de 
aankoop van grote partijen, 
bijvoorbeeld een kavel van 
1 000 brieven 'Ik weet dan 
met wat er precies in zo'n ka
vel zit, maar vermoed wel dat 
het meer opbrengt dan de 
kostprijs Het komt weleens 
\ oor dat hij een stuk voor een 
tientje koopt en voor het tien-
of zelfs honderdvoudige door
verkoopt Maar dat zijn echt 
witte raven 

SEMI-HANDEL EN BEROEPS 
Veel vroegere ruilers zijn nu 
kleine handelaars geworden 
Zo neemt de semi-handel een 

aanzienlijk deel van markt van 
de beroepshandel over Zoals 
gezegd verschilt een semi-han
delaar van een beroeps m het 
basisgegeven dat de semi-han
delaar er niet van hoeft te le
ven en dat men in de eerste 
plaats verzamelaar is Een 
semi-handelaar kan goedko
per werken omdat hij minder 
onkosten heeft Andere verza
melaars merken dat aan de 
pnjs In een postzegelwinkel 
betalen klanten voor postze
gels 80 tot 100 procent van de 
cataloguswaarde, bij de semi-
handel slechts 30 tot 50 pro
cent Bovendien verkopen de 
meeste winkeliers geen post
stukken 
Sommige beroepshandelaren 
die op grote beurzen staan, 
beschikken wel over een be
hoorlijk assortiment poststuk
ken, waar de semi-handel met 
aan kan tippen Die beroeps 
vragen daar echter wel een 
schrikbarend hoge pnjs voor, 
schrikbarend m de letterlijke 
zin dat het de meeste verza
melaars afschrikt Die bekij
ken dat een keer en, hever 
dan nogmaals oog in oog met 
die dure stukken te staan, lo
pen ze vervolgens met een 
grote boog om de beroeps
handelaar heen Zo'n beroeps 
staat voor hen vervaarlijk ach 
ter zijn duur geprijsde stuk
ken als een veldheer achter 
zijn zwaar bewapende leger 
De semi-handel eist een steeds 
groter deel van de totale han
del op en vormt in dat opzicht 
voor de beroeps een groeien
de bedreiging De beroeps 
heeft echter ook een duidelijk 
voordeel bij de semi-handel 
die houdt de filatelie op gang 
Op een regionale beurs bij
voorbeeld staan doorgaans 
maar een paar beroeps en 
tientallen semi-handelaars 
Deze laatsten maken de beurs 
wel mogelijk 
Naast de uitzonderlijke verza
melaars die bereid zijn finan 
cieel te bloeden voor echt 
zeldzame stukken is er nog 
een andere categorie die wel 
voordeel heeft bij de beroeps 
Dat zijn verzamelaars die te 
weinig tijd hebben of willen 
vrijmaken om naar beurzen te 
gaan en die op zaterdagmid
dag tussen de andere bood
schappen door gewoon een 
postzegelwinkel binnenstap
pen om daar vlug een aantal 
nummers uit de catalogus te 
kopen BIJ dit risicoloze koop
gedrag betaalt men ook nave
nant De meeste bezoekers 
van filatelistische beurzen ma
ken overigens geen onder
scheid tussen beroeps- en 
semi-handelaren Ze zijn zich 
met of nauwelijks van zo'n on
derscheid bewust Voor de ge
middelde klant staan op eer 
beurs aanbieders van postze 
gels en poststukken Hei 



maakt zo'n klant meestal mets 
uit of het om een semi-hande-
laar of beroeps gaat Waar 
men op let zijn prijs en kwali
teit 
Als regel liggen de prijzen op 
beurzen beduidend lager dan 
in een winkel, en zijn de prij
zen van semi-handelaars zoals 
gezegd lager dan die van de 
beroeps Op deze regel be
staan echter uitzonderingen 
De laagste prijzen vindt men 
op veilingen, maar tevens ook 
de hoogste, omdat daar het 
competitie-element (het op
bieden) een rol speelt Vereni-
gingsveilingen zijn meestal 
goedkoper dan commerciële 
veilingen Bij commerciële 
veilinghuizen betaalt men per 
kavel enkele guldens tafelgeld 
plus - in sommige gevallen -
opgeld (oplopend tot 20 pro
cent) en - in ieder geval -
17 65 procent BTW Bij ver-
emgingsveilingen betaalt men 
alleen een percentage van de 
kavelpnjs (doorgaans 10 pro
cent) als bijdrage aan de ver-
emgmgskas - en met eens in 
alle gevallen 
Dit laatste type veilingen 
vormt, samen met de rond-
zendmgen, voor duizenden fi
latelisten voldoende reden 
om zich aan te sluiten bij een 
of meer verenigingen De 
zeldzaamste en meest waarde

volle stukken komen uiteinde
lijk vrijwel altijd terecht bij de 
grote, internationaal opere
rende commerciële veiling
huizen Het vergt de nodige 
kennis en ervaring, vooral ook 
vanwege de vele uitzonderin
gen op bovengenoemde re
gels, om in dit filatelistische 
landschap vol verlokkingen de 
weg te vinden 

VOLKSVREUGD 
Een succesvolle semi-hande-
laar is in staat een omvangrij
ke en kostbare filatelistische 
collectie met goede en soms 
dure stukken op te bouwen 
zonder al te pijnlijke extra 
geldsinvestering Althans, dat 
IS het ideaal Niet iedereen 
heeft de gave een goede - of 
slimme, of gewiekste, hoe 
men dat ook zou willen noe
men - handelaar te zijn en het 
beoogde ideaal te realiseren 
(m een bijdrage aan het vol
gende nummer neem ik het 
bekende fenomeen van de 
dubbeltjesboeken onder de 
loep) Maar er zijn ook semi-
handelaren, zoals de twee 
voorbeelden in dit artikel, die 
veel succes hebben 
Ofschoon men eraan kan twij
felen of ze per uur een hoog 
inkomen hebben, wanneer 
men de geïnvesteerde tijd zou 
doorberekenen De meeste 

semi-handelaren tellen hun 
tijd niet, ze doen het immers 
voor hun plezier Dat plezier 
zit hem in het zeldzame stuk 
dat men voor de eigen collec
tie verwerft, en het geldt bij 
uitbreiding ook voor de han
delsactiviteiten eromheen 
Daaronder zitten relatief saaie 
handelingen zoals het eeuwi
ge sorteren van het materiaal 
en het eindeloze geblader in 
catalogi En het omvat ook het 
gezeul met zware dozen en 
kratten vol handelswaar naar 
de steeds weer verschillende 
locaties, soms ver van huis 
En toch, als men het virus van 
de verkoop eenmaal te pak
ken heeft, gaat men vaak 
door Het is een vicieuze cir
kel om succes te hebben in de 
handel moet een semi-hande-
laar een behoorlijke voorraad 
accumuleren En als hij die 
eenmaal heeft, moet hij blij
ven kopen en verkopen om 
het zaakje draaiend te hou
den In dit opzicht lijkt het 
handelsvirus op dat wat bij de 
zogenaamde 'vrije markten' 
overal in den lande rondwaart 
en op de commerciële volks
vreugd op Koninginnedag 
een minimum aan regels en 
m ieder geval geen belasting-
gedoe Maar de semi-hande-
laar in de filatelie heeft nog 
een extra motief de eigen col

lectie Het gaat hem met al
leen om het spel, maar vooral 
ook om de knikkers Het te 
verdienen geld is geen doel 
op zich, maar een middel bij 
de aanschaf van de zo begeer
de zeldzame filatelistische 
stukken 
Paul van der Grijp, Nijmegen 

Noten: 
' Dominique Buffier Roland Gra 
nier en Pierre Jullien / a philatelic, 
collections et placements, Parijs, Pres
ses Universitaires de France Dit 
boek maakt als volume SS87 deel 
uit van de imposante encyclopedi
sche reeks Que saisje^ 
2 Het boek bestaat uit twee delen, 
waarbij nitt afzonderlijk wordt ver
meld wie van de drie auteurs wat 
heeft geschreven Maar deel 2 is 
wel geschreven in de eerste per
soon enkelvoud door een econo 
misch goed onderlegde auteur (p 
97e v) 
^ Dit taalgebruik zou nog uit de ja
ren /estig van de negentiende 
eeuw dateren toen een aantal Eu
ropese postyegelmarkten in de 
open lucht analoog aan de Franse 
aandelenmarkt als beurs' werden 
aangeduid Zie Steven M Gelber 
Free Market Metaphor The Historical 
Dynamics of Stamp Collecting, Com
parative Studies in Society and His
tory S4( 1992) 742-769 
* Tenville van hun privacy zijn zij 
aangeduid met pseudoniemen 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

. ^ ^ ^ 
iMfSjSf^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

HH^ 
ßi^B^f^ 
\~-^^Sm 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346 550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

Te koop gevraoqd Nederland vellen van 10 voor uw BRIEF 10 voor uw KAART 10 
voor uw VAKANTIE 10 voor YOUR FRIENDS verbuisvel 20 x 70 et etc etc Nul cent 
postzegels uit PTT postcatalogus postzegelcollectie van de hele wereld Ned muntenen 
onsicbtKoarten 
Bied aan: Ned Overzee + Zwitserland + Motief DIEREN Indonesië 
Offerfes aon 
Postzegel en Muntenhandel D e G l o b e ' * 
Nieuwstraat 6 2 7311 BS Apeldoorn Tel 0555213708 

IVtotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 - 61 03 34 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 21 november 1998 
haar 98e openbare veiling 

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

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inlichtingen: 

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

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



Postzegel Partijen Centrale 

l l , £ i l l B ^ ^ B ^ ^ ^ M.. . .. —... ^ ^ ^ ^ arii ■■'■* JIBkWÉÉ^,^^kiiJWJiMLjaM^^M^^Hf** 

n I ii^bmniiiggiippil 

■ r 1 » a " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ jJÉMliliyilIiMI 1 
Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Zeestraat op de eerste verdieping. 

Ti» 

Kom ook tijdens de grote postzegelbeurs langs bij P.P.C.! 
Van 8 tot en met 11 oktober wordt er een grote postzegelbeurs in Den Haag gehouden. Misschien is dit 

voor u een reden om eens bij de Postzegel Partijen Centrale langs te komen 
om zelf te kijken wat wij aan partijen aan te bieden hebben. 

De eerste 200 bezoekers die in oktober ons kantoor bezoeken en onderstaande bon ingevuld meenemen 
krijgen, of men koopt of niet, een 8bladig (16zijdig) insteekboek cadeau ! 
Tevens krijgt u dan onze maandelijkse partijenlijst gratis en geheel vrijblijvend 

eenjaar lang thuis gestuurd. 

Wij hebben plaats voor 20 è 25 personen die onder het genot van een kopje koffie of iets fris 
op hun gemak onze partijen kunnen bekijken. 

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: 7331882. 

ons motto : 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn' 
Meer dan 600 kavels,variërend in prijs van F100, tot F 5000.
Meer dan 500 'koopjes' in de prijsklasse van F10, tot F100,
Ruim 10.000 FDC 's voor Fl, per stuk, waarbij veel motief' 

Nieuwe en 2e hands insteekboeken. 
Inruil en inkoop postzegels. 

Naam : Telefoon : Ph9. 
Adres : Postcode/Plaats; 
Interessegebieden: 



Postzegel Partiien Centrale 
Dit is een kleine selectie van onze partijen 

2218 IERLAND in insteekboek,pfr/gebr 
1922-1990 Goed gevuld boek Iets dubbel verza
meld Veel motief 

2224 ENGELAND in map.vnl pfr 
1955-1970 

2225 ITALIË in Schaubek album,pfr/ongebr/gebr 
1945-1980 Goed gevulde verzameling 

2227 ZWEDEN in insteekboek.gebr 
Merendeels oud matenaal Leuk om uit te zoeken 

2231 OOSTENRIJK in doos.gebr 
±1960-1993 Acht dikke, zeer volle insteekboeken 
Met vele duizenden zegels Zeer geschikt voor de 
rondzending Veel grootformaat 

2240 WERELD in doos,pfr/ongebr/gebr 
In kleine insteekboekjes en zakjes Zeer veel 
zegels Vele avonden uitzoek plezier gegarandeerd 

2243 EUROPA in doos.vnl gebr 
In zakjes Meest oud matenaal Veel Oostenrijk 
Leuk om uit te zoeken DUIZENDEN ZEGELS 

2245 FINLAND in album,pfr/ongebr/gebr 
1933-1990 Zeer uitgebreide collectie Veel dubbel 
verzameld Met veel topsenes 

2253 NORFOLK EIL inalbum.gebr 
1947-1974 Vrijwel kompleet Met iets doubletten 

2254 MOTIEF BLOEMEN in 3 albums en 1 insteekboek,pfr/ 
Uitgebreide verzameling Met veel komplete senes 
Een leuk geheel 

^2bU ROEMENIE in 3 insteekboeken,ongebr/gebr 
Stock van ±1900-1940 
Met zeer veel zegels en senes 
Zeer hoge cataloguswaarde 

2262 AUSTRALIË in doos 
In luxe jaarboeken met uitgebreide omschrijving 
1981-1989 9 stuks 

2275 THAILAND in doosje,pfr/ongebr/gebr 
Een leuk, iets wat rommelig, doch interessant ge
heel Leuk om uit te zoeken Vondsten mogelijk 

2286 LIECHTENSTEIN in map,pfr/ongebr 
Verzameling op albumbladen 1912-1943 
Cataloguswaarde ruim fr 9000,-

2287 ZIMBABWE in album,vnl pfr 
Waarbij veel blokken van vier Met veel motief 
Cat waarde fr 4800,-

2288 GROENLAND in Lindner album,pfr/ongebr/gebr 
Zeer uitgebreide collectie van 1915-1992 
Met veel Pakke-porio Een mooi object met een 
cataloguswaarde van fr 23 000,- +++ 

7289 DEENS WEST INDIE in map,pfr/ongebr/gebr 
Zeer uitgebreide collectie op albumbladen 
Met veel extra's en veel postfris 
Een uniek object Cat waarde fr 20 000,- +++ 

2290 DENEMARKEN in dne Lindner albums,pfr/ongebr/gebr 
1851-1992 Zeer uitgebreide verzameling met heel 
veel klassiek Een uniek object met veel zeldzame 
zegels Uitgezocht op tanding type etc 

2291 ENGELAND in insteekboek,gebr 
Moderne tussen waarde ±650 stuks 
waarbij doubletten Cat waarde fr ± 4000,-

2292 OOST EUROPA in insteekboek,pfr 
Blokken, waarbij betere 

2293 WERELD in doosje.pfr 
Postzegelboekjes, waarbij Kanaal Eilanden 

F 450,00 

F 160,00 

F 250.00 

F 365,00 

F 1000,00 

F 400,00 

F 400,00 

F 800,00 

F 425,00 

F 700,00 

F 550,00 

F 300,00 

F 475,00 

F 650,00 

F 275,00 

F 2 000,00 

F 2 000,00 

F 6 250,00 

F 175.00 

F 90,00 

F 90,00 

2296 

2297 

2298 

2300 

2312 

2314 

2323 

2324 

2330 

2331 

2332 

2334 

2336 

2338 

2339 

2340 

2343 

2347 

2351 

2352 

± 60 stuks 
FINLAND in doosje,vnl gebr 
Oud materiaal met vele duizenden zegels 
Zeer interessant voor stempels, plaatfouten etc 
VERENIGD EUROPA in kleine doos 
FDC's van kleibogen en enkele blokken oost 
meelopers Meest betere 60 stuks 
VERENIGD EUROPA in kleine doos,pfr/ongebr/gebr 
Meelopers en voorlopers Waarbij doubletten 
Zeer geschikt voor handel en rondzenddienst 
OOST DUITSLAND in map,gebr 
Verzameling op albumbladen 1948-1970 
TSJECHO-SLOWAKIJE in doosje,pfr/ongebr/gebr 
Op speciale bladen ±1940-1970 
Met vele betere senes en blokken 
MOTIEF WWF in twee speciale albums.pfr 
Een mooi geheel met circa 30 series 
ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN in 6 kl doosjes. 
Duizenden zakjes met zegels Van a tot z en van 
oud tot nieuw Door ons met uitgezocht, dus 
vele avonden plezier gegarandeerd 
AMERIKA (U S A) in doos,vnl pfr 
Een leuke uitzoekdoos Met oa plate-blocks, iets 
plakzegels en heel veel meer Een mooi geheel 
met veel nominaal en veel betere zegels 
VERENIGD EUROPA in insteekboek,vnl gebr 
1956-1983 Goed gevulde verzameling met enkele 
betere senes 
LIBIË in Scott album,vnl pfr 
±1935-1985 Uitgebreide verzameling met veel 
motief. Een uniek geheel wat zelden wordt 
aangeboden 
ISRAEL in album,vnl pfr 
1948-1971 Na 1953 vrijwel kompleet, meest met 
tab 
TSJAAD in album,vnl pfr 
1922-1988 Een verzameling met zeer veel motief 
FRANKRIJK in Scott album,pfr/ongebr/gebr 
1850-1972 Een leuke beginners-verzameling. 
waar ook enkele betere senes en zegels in zitten 
KANAAL EIL in 10 albums 
FDC's, vrijwel kompleet tot en met 1994 
Een uniek object dat zelden wordt aangeboden 
OOSTENRIJK in doos,vnl gebr 
Een gigantische partij in zakjes met vele 
DUIZENDEN ZEGELS Een mooie partij om uit te 
zoeken op alles wat maar denkbaar is 
HONGARIJE in doos,vnl gebr 
Zakjes met zegels Meest ouder matenaal. Leuk om 
uit te zoeken 
MOTIEF KERSTZEGELS in doos,pfr/ongebr 
Een verzameling met merendeels ouder matenaal 
Met veel betere senes 
MOTIEF RODE KRUIS in album,vnl pfr 
Meest jaren 60 Veel zegels, waarbij betere, zoals 
omnibus Engelse kolomen 
MOTIEF ROOSEVELT in album,pfr 
Eleanor Roosevelt Uitgebreide verzameling in 
speciaal album 
MOTIEF 1 T U in album,pfr 
Uitgebreide verzameling in speciaal album 
Met veel extra's, zoals ongetand 

Kavels zijn schriftelijk,telefonisch of per fax te bestellen 
Openingstijden . do/vr 09 00-17.00u , za 10 00-16 OOu en na telefonische afspraak 

Besteltijden: ma/vr 9.00-17 OOu ; za 10.00-16.00u 
Leveringen 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 375,00 

F 290,00 

F 450,00 

F 100.00 

F 300,00 

F 150,00 

F 1 325,00 

F 1650.00 

F 375.00 

F 600,00 

F 425,00 

F 300,00 

F 365,00 

F 1900,00 

F 650.00 

F 175,00 

F 725.00 

F 250,00 

F 75,00 

F 400,00 

http://10.00-16.00u


32e Internationale Postzegelveiling 
12 t/m 14 november 1998 

Het meest vooraanstoonde postzegelveilingtiuis in 
Noordduitsland presenteert sensationele rariteiten en 
verzamelingen van alle gebieden van de Philatelie... 

♦ ♦ Oudduitse staten met als zwaartepunt Helgoland ♦ ♦ Duitse Rijk met een groot 
aanbod rariteiten Keizerrijken Inflatie ♦ ♦ Duitse Rijksamendrukken, postzegelboekjes

vellen en MHbladen, een fantastische offerte ♦ ♦ Duitse Veldpost  unieke 
verzamelingen van Noord Afrika tot Atlantische vestingen ♦ ♦ DAP en koloniën 

verkoop van een speciaalverzameling met vele postfrisse stukken ♦ ♦ Danzig 

rariteiten uit de Germania en inflatietijd ♦ ♦ Saargebied  de Neunkirchenvoorraad 
met speciaalverzameling van de Germania opdrukken en afwijkingen, een super 
voorraad brieven met SaarMadonna in blokken van vier ♦ ♦ Sudetenland  speciale 
aanbieding van Asch tot Rumburg met zeldzame blokken ♦ ♦ Duitsland na 1945 

groot programma van alle gebieden ♦ ♦ SBZ  de Torgauverzameling, een van de 
grootste en waardevolste verzamelingen, wordt geveild ♦ ♦ CSSR  de fantastische 
Neumann nalatenschap ♦ ♦ Verzamelingen en nalatenschappen ter waarde van 
4.000.000,DM : Overzee, Europa en Duitsland, landenverzamelingen en partijen, 
tevens de verkoop van vier grote, zeer oude winkelvoorraden, een fenomenale 
aanbieding en een van de mooiste aankoopmogelijkheden voor de handel. 

Onze veilingcatalogus verschijnt 
midden oktober. U kunt een gratis 

exemplaar besteilen 
schriftelijk, telefonisch of per fax ! 

U kunt reeds inzenden voor de voorfaarsveUing 7999. 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Wendenstr. 4 • D20097 Hamburg • Postfach 10 30 07 • D20020 Hamburg 
Tel. 040 / 23 34 35 • Fax 040 / 23 04 45 

BESTELBON voor: 

□ Veilingcatalogus lierfst 1998 
□ informatiebrocliure 
□ Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Plaats 

>ê 
z 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Stand 34 tijdens de 5e NVPH Postzegelshow 
in het Nederlands Congrescentrum te 
den Haag, 8 t/m 11 oktober 1998. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, 
Palestina en Israël. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o.: 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Israël nagenoeg compleet uit voorraad te leveren. 
Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, Palestina. 

Een selectie uit onze voorraad Nederland: 

1 r^xr r^ Tl» nr 2, pi X, dik papier, pos 46/48 
ƒ 1 275,-

A*^ 

Complete vouwbnef verzonden vanuit Abergavenny (GB), gedateerd 23-01-1913, 
naar de administrateur der manne te Texel, met op a z "Déb 118/ Texel" ƒ 2 775,-

nr l,plIII, 
pos 27 
ƒ225,-

nr 3b, pos 81 
ƒ 775,-

nr 13A* 
ƒ 5 250 (C) 

nr 2, pi IX, 
pos 42 
ƒ 450,-

nr 3b, pos.33 
ƒ 275,-

nr 18A0 
ƒ 925,- (C) 

nr 37, punt© 
238 

ƒ 250,-

nr 35, punt© 
147 

ƒ 2 475,- (C) 

nr 32E, kl rond© 
Leiden-Woerd 

ƒ 290,-

nr 31, kl rond© 
Alfen (Gld) 

ƒ 225,-

nr 35, kl rond© 
Alem 
ƒ95 , -

nr 60, kl rond© 
Oude Schild 

ƒ 225,-

Nieuw adres per 1 oktober 1998: 
Messchaertstraat 12, NL-1077 WS AMSTERDAM 
Telefoon: (020)-679.59.52 - Fax: (020)-679.47.80, email: bouscher@xs4all.nl 

mailto:bouscher@xs4all.nl


RONALD BOUSCHER 
Nieuw adres per 1 oktober 1998: 

Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 

Nederlands-Indie 

flfK Z-» \ ^ ^ -:- ./-i> 
X7 

R-envelop, verzonden vanuit Solok via Padang-Pandjang, dd 12-05-1907, naar Nikolsburg (A), 
gefrankeerd met Ix nr 8, 2x nr 9 en Ix nr 13, afgestempeld met puntstempel 68 (Padang-Pandjang) 

ƒ 1 675,-

nr l,ONgdwie 
ƒ 575,-

nr2* 
ƒ 2 250,- (C) 

nr 8, halfrond 0 
Anjer 

ƒ 600,-

^ Curafao" 

nr 135 ta** in randstnp van 7 ex 
ƒ 2 675,-

nr3EO 
ƒ 3 500,- (C) 

nr 4H** 
ƒ 375,-

nr7E0 
ƒ 3 500,- (C) 

nr 11F0 
ƒ 275,-

nr 25 (*) 
ƒ 300,-

Port nr 2TII(*) 
ƒ 375,-



Nieuw adres per 1 oktober 1998: 
Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 

RONALD BOUSCHER 

Cura9ao* Onderstaande pakketkaart is afgebeeld op 90% van de ware grootte 

STROOK. 
Coupon. 

(Kan door den geadresscertle 
w irden bclioui. en ) 
(? t tl duatl 111 

L Icbti latai L ) 

Stöiiipol van htt 
kil I, Ol \ia atiVidmg 
r 11 lit d i i ureau d or t,int 

!Naam en woonplaats 
vnn den afzentïer 

/"*■ ^OIll et doraic Ie de 
[ 1 expediteur , 

0ÜEA9 

P A K K E T F 
ïalfiir JficI 

'C/DES Q^LIS^OSTAUX 

■ ^ .  ^ ^ i 
H lerneven 

Cl joint 
Verzekerde \\ aan! 

"̂ î vuu CAi<S«U p ^ 

Octal der dommovi 
Nonib e des déclar 

Aan 
A 

Strook aanw^jZ 
^ van het k 

Etiquette m 
M. du 

Ulruk vm V PiiimßiUifnWi'Ustemtamg 
het regü \aarmede \ , "»ii« , ,._..__^... 

het pft' t g( felüton IS 
Em f du cacl et 
<iui j t a fermer y 

Lieu et pa}s de destmatio i 

Straat , 

^ ' y Frankfurt f Main ii» 
Pakketkaart verzonden vanuit Curagao naar Napels (I), gefrankeerd met Cur lOD en 12B, voorzien van paarse 
Valeur Declarée strook Vertrekstempel Cur 08121903, transitstempels Emmerich (D), Frankfurt (D), Bazel 
(CH) en Chiasso (I), 19011904 ƒ 4 775,-

Sunname' 

BEIEFKAART uit d^kolonie SURINA] 
(Garte postale dê.^ ctjfmie Ac Sunnam "> 

ALGEMEENE POSTVEREENIßlNß' (ÖNpN POSTALE U, 
Adre<!zijde (Cóte rései ve a Va 

Oé^!^^^ 

\ — ™ Ï ^ CC -tl 

Briefkaart (beeldzijde "Groet uit Coronie") verzonden vanuit Coronie, dd 10-07-1903 (Riddell 
type 3b), gefrankeerd met Sur 46 naar den Haag Transitstempel Paramaribo 11-07-1903, route
stempel "Suriname via Plymouth" en aankomststempel 's-Gravenhage 03-08-1903 ƒ 725 , -

nr 10aD(*) 
ƒ 725,-

nr21A(*) 
ƒ 625,- (C) 

10 
CENT 

M«*«««*i 
nr 32ab(-^) 

ƒ 1 125,-(C) 

70S 

file:///aarmede


RONALD BOUSCHER Nieuw adres per 1 oktober 1998: 
Messchaertstraat 12 

1077 WS Amsterdam 

Motief: 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION i 

ijjL\ b' X j ..i».j]^ Jj 

ó y ^y J fc 

v'iticli 

W 
1—( 

Q 

c/D 

O 

H 
U AMSTERDAM 
I Centraalstation 
H'  Asd.C.S. , , ^ , ^ 

■ 

\.,,''i f! .rt"»" VI 

JX . X x^. J  T I K 

Rluchtpostbrief, verzonden vanuit Amsterdam naar Reykjavik (IS), aankomstempel a.z.05071933, gefran

keerd met nr 99 en nr 103 per "Transatlantische Vlucht/ van Italiaansche Vliegtuigen 1933". Cat.De Vliegende 
Hollander 109a. ƒ4.250,-

Ned.nr217A* 
ƒ 275,-

Cur.L.Rnr 17'** 
ƒ 87,50 

LUCHTPOST1 

ilOlSIJBINAMESl 
Boerenoorlog: Briefkaart met zegelafdruk Vzd. van Oranje Vrij Staat met bijfrankering 
V2d., verstuurd vanaf de ambulancetrein geschonken door het Ned. Roode Kruis, naar 
Huizen (N.H.). ƒ1.700,-

Sur.L.Rnr 24fa** 
ƒ 600,- (C) 



KIENHORST 
PAKT UIT 

\̂ ^ 

Uit de Kienhorst-lnsulinde winkels 
komen de mooiste koopjes naar Den Haag 

^^^A. 
''^Or.%. '0/ 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541 -520302 
E-mail: kienhorst@wxs.nl 

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

ienhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 

I Fax 050-3131316 
E-mail: l<ientiorst@freemail.nl 

Ook op de beurs 
kopen wij alles 

OKTOBER-AANBIEDING 

NEDERLAND 
In perfecte kwaliteit 

Postfris Gestempeld 
106 
141-43 
169-76 
224 
350-55 
568-72 
583-87 
592-95 
655-59 
681-82 

ƒ 9,00 
ƒ 37,50 
ƒ 19,50 
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Testapparatuur 
ilnllfi Signoscope T l en T2 
de ee rs te opt ische e lec t r ische w a t e r m e r k z o e k e r 
+ tes tappara tuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope, het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat 

Naast watermerken, kunt u papier-
onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken 

Tl 
Tl 
T2 
T2 

Signoscope 
adapter 
Signoscope 
adapter 

385,— 
9887 29,50 
9875 155,— 

22,50 

l i l PERPOtron/c ̂ u A/OQ ^%/.Z.^^ 
het e e r s t e precis ie apparaa t voor het m e t e n 
van postzegel tanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronische weg 

een absoluut zeker meetresultaat 
Voor de postzegels zonder eén 
enkel gevaar, daar de zegel door 
het apparaat slechts optisch 
wordt bekeken 

PERFOTRONIC 
nr. 9850 4 5 9 , -

Foldermateriaal en bovenstaande testapparatuur verkrijgbaar 
bij uw val<handelaar (5e NVPH show Den IHaag Stand 1) 
of bij: SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt. 

Botersloot 20,3011 HG ROTTERDAM 
Tel. 010-4143077 Fax 010-4149499 

mailto:kienhorst@wxs.nl
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194b1 Wo: VUFHG JAAR'DUI15h MARK' 
MuntpMm na ämk Tweede Wereldoorlog M A VAN DER FLIER, 'SGRAVENHAGE 

Op 19 juni van dit jaar verscheen in Duitsland een zegel van 

110 Pfennig. Aanleiding was het gouden jubileum van de 

nationale Duitse munt, de Deutsche Mark. Voor de auteur van 

het nu volgende artikel een reden temeer om aandacht te 

besteden aan de perikelen die de ingrijpende geldsanering in 

het in 1948 nog verdeelde Duitsland met zich meebracht. 

Het is wel zeker dat de Russi
sche dreiging  Stalin zou zich 
eens hebben laten ontvallen 
dat de paarden van de kozak
ken ooit het water van de Rijn 
zouden drinken  de westelij
ke geallieerden er mede toe 
aanzette om Duitsland zo snel 
mogelijk weer op de been te 
helpen. Een sanering van het 
muntwezen was daartoe een 
eerste vereiste. In feite was de 
circulatie aan het einde van 
de oorlog al inflatoir en daar 
kwam dan nog een grote voor
raad 'bezettingsgeld' bij: siga
retten en greenbacks (Ameri
kaanse dollars) waren op de 
zwarte markt meer in trek dan 
Rijksmarkbiljetten. 
Op 1 maart 1948 werd in de 
Amerikaans/Britse zone de 
Bank deutscher Länder opge
richt. Deze instelling zou voor 
een nieuw betaalmiddel moe
ten zorgen. De westelijke geal
lieerden wilden zo spoedig 
mogelijk een geldsanering, de 
Russen waren ' tegen'. Maar in 
juni 1948 werd die geldsane
ring toch in het westen door
gevoerd. Om te vermijden dat 
alle niet meer geldige 'Rijks
mark'biljetten naar het oos
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Met deze Duitse postzegel, die op 19 |uni 
aan de loketten kwam, herdacht Deutsche 
Post AC het vi|ftig|arig bestaan van de 
Duitse Mark 

Er is een oude Nederlandse 
uitdrukking: Het bezit van de 
zaak IS het einde van het vermaak. 
In zeker opzicht geldt dit ook 
voor de Tweede Wereldoor
log. Toen het doel  de 'on
voorwaardelijke overgave' 
{unconditional surrender) van 
het Derde Rijk bereikt was be
tekende dit eigenlijk ook al 
meteen een begin van wrijving 
tussen de bondgenoten die sa
men tegen Duitsland gevoch
ten hadden. 
In maart 1946 hield de Engel
se oppositieleider Winston 
Churchill in Fulton (Verenig
de Staten) een rede waarin hij 
voor het eerst  althans, voor 
zover mij bekend  de term Ij
zeren Gordijn gebruikte, niet 
bepaald een vriendelijke be
oordeling over de Russische 
bezetting van OostEuropa. 
In Duitsland zelf was de situ
atie na de verloren oorlog niet 
bepaald rooskleurig. Er circu
leerde een aangepaste versie 
van het  inmiddels verboden 
 Horst Wessellied: 

Die Preise hoch, die Zonen fest 
geschlossen. 
Die Kaloneen sinken Schritt um 
Schritt. 
Es hungern immer noch du 
deutschen Volksgenossen. 
Die andern hungern nur im 
Geiste mit. 

ten zouden verdwijnen en 
daar de economie nog verder 
zouden ontwrichten moesten 
de Russen in hun zone toen 
ook wel tot geldsanering over
gaan. Het resultaat was dat 
Duitsland nu economisch ge
splitst werd, met twee soorten 
valuta: de 'Westmark' en de 
'Oostmark'. De waarde van 
deze twee muntsoorten was ei
genlijk meteen al verschil
lend. De grootste problemen 
gaf dit in Berlijn, dat aan alle 
zijden door de Russische be
zettingszone was ingesloten, 
maar waar wel  als een gevolg 
van de Conferentie van Pots
dam  de westelijke geallieer
den ook ieder hun eigen 
'zone' hadden. We zullen 
daarom de filatelistische gevol
gen van deze geldsanering per 
zone afzonderlijk bekijken. 

DE AMERIKAANS/BRITSE ZONE 
In de zone die door de Ameri
kanen en de Britten werd ge
controleerd werd de 'Duitse 
Mark' op 21 juni 1948 inge
voerd. De oude zegels in 
'Rijksmarken' mochten nog 
twee dagen opgebruikt wor
den voor ééntiende van hun 
nominale waarde. Dit leverde 
de zogenoemde Zehnfachfran
katuren op (afbeelding 1). 
Er werden snel nieuwe zegels 
gemaakt, opdrukken  in de 
typen Band en Teppich  op 
Pfennigwaarden van de twee
de Kontrollratserie. (in de wan
deling de 'arbeiderszegels' ge
noemd). Maar per vergis
sing(?) werden ook zegels van 
de eerste Kontrollratserie (de 
cijferzegcls) van een opdruk 

CSSOiAiTUOH 

Hans P. Laumen 
@ Adeisheim (Baden) 
Hauptifrcße 147  Telefon 115 
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1 Zehnfachfronkatur ^an 25 |uni 1 948 m de Amerikoans/Bntse zone Met het oog op 
de geallieerde censuur was de vermelding van de taal [German] en de aanduiding Pn 
vof of Geschäftlich verplicht 

2 Markwaarde van de 'ci|ferzegels' met 
repp/c/7opdruk, tegen de voorschriften in 
vervaardigd en niet door de posteri|en 
'erkend' 

voorzien, en van die serie zelfs 
ook nog de Markwaarde (af
beelding 2). Een deel van deze 
opdrukken is later nog 'er
kend' en sommige zijn zelfs 
helemaal niet zeldzaam; een 
deel ervan is echter in feite 'il
legaal'. Alle van een opdruk 
voorziene cijferzegels worden 
in de Michelcatalogus wel ge
noteerd, soms met zeer hoge 
catalogusprijzen. Maar omdat 
de nieuwe zegels niet overal in 
voldoende mate beschikbaar 
waren werd in 1948 opnieuw 
op grote schaal gebruik ge
maakt van baarfrankering (af
beelding 3). 

DE FRANSE ZONE 
Ook in de Franse zone was 21 
juni 1948 de ingangsdatum 
van de Duitse Mark. Maar in 
tegenstelling tot de Ameri
kaans/Britse zone werd hier 
uiteindelijk geen Zehnfachfran
katur toegestaan. Desalniette
min bestaan dergelijke franke
ringen toch: ze werden oog
luikend toegestaan en ze heb
ben in hoofdzaak een filatelis
tische oorsprong. De nieuwe 
zegels  ze lieten de al eerder 
gebruikte afbeeldingen zien, 
maar dan met een nieuwe 
waardeaanduiding  waren 
spoedig beschikbaar, maar 
ook hier vindt men veel baar
frankering. Bij het ontwerpen 
van de nieuwe zegels werd ook 
nog een fout gemaakt door de 
aanduiding D.Pf. te gebrui
ken; de Duitse Mark is ge
woon verdeeld in honderd 
Pfennig, dus die D hoorde er 
niet bij. Toen gaf men maar 
nieuwe series uit die in het ge
heel geen muntsoort vermeld
den (afbeelding 4). 

DE RUSSISCHE ZONE 
De Russische zone  we schre



Walter 
7). 

Ulbricht' {afleelding 

3 'Baarfronkering' uit september 1948, toen er nog steeds een tekort aan frankeerze-
gels kon optreden. 

ven het hiervoor al - moest 
wel volgen. Op 24 juni 1948 
werd ook hier een nieuwe 
'Duitse Mark' ingevoerd. In 
deze zone werden de Zehnfach
frankaturen veel langer toege
laten, namelijk tot 31 juli 
1948. 
Maar het interessantst waren 
de 'handstempelopdrukken' 
{afbeelding 5). Eigenlijk is dit 
een raar woord, want met een 
handstempel kan men geen 
'drukwerk' maken, maar het is 
een nu eenmaal ingeburgerde 
term. Er werd gestempeld met 
een in de interne dienst ge
bruikt Bezirksstempel, dat de 
aanwezige zegels in 'Rijksmar-
ken' converteerde in zegels in 
'Duitse Marken'. Ook hier 
zouden officieel uitsluitend de 
arbeiderszegels' voor de op

drukken gebruikt worden, 
maar in de praktijk werden 
ook de cijferzegels, de Mark
waarden en zelfs verschillende 
gelegenheidszegels op deze 
wij/.e geherwaardeerd. Dit 
mocht gebeuren tot en met 2 
juli 1948, want op 3 juli zou
den de 'echte' opdrukzegels 
met de tekst Sowjetische Besat
zungszone in gebruik komen, 
(ieldig waren de 'handstempel
opdrukken' tot lOjuli 1948. U 
begrijpt wel dat dit een heel in
teressant, maar ook bijzonder 
moeilijk verzamelgebied ge
worden is. Het staat vast dat er 
ook na 2 juli nog het een en 
ander is overgestempeld; bo
vendien is vervalsing nu ook 
weer niet zo heel moeilijk. Van 
wat hiervan destijds in Neder
land in de handel kwam is het 
grootste gedeelte niet zuiver 
op de graat. 
Nog één bijzonderheid moet 

WEST-BERLIJN 
Het was de bedoeling van de 
Russische bevelhebbers dat de 
geldsanering die voor hun 
zone werd ingevoerd ook zou 
gelden voor de westelijke zo
nes van het afzonderlijk door 
de vier toen nog samenwer
kende bezetters geadminis
treerde Berlijn. De westelijke 
geallieerden waren het daar 
echter niet mee eens en toen 
zat - om het populair uit te 
drukken - de kat in de gordij
nen. Op 25 juni 1948 werd 
door de westelijke geallieer
den een afzonderlijke geldsa

nering voor West-Berlijn vol
trokken. 
Maar aanvankelijk bleven in 
dit stadsgedeelte de beide 
soorten ook als betaalmiddel 
erkend. Deze 'dualistische' 
toestand zou tot 20 maart 
1949 blijven bestaan; daarna 
was in West-Berlijn alleen nog 
de 'Westmark' geldig. Het zal 
duidelijk zijn dat er weinig in 
Westmark betaald werd voor 
zegels die ook met Oostmar
ken gekocht konden worden! 
Deze geldsanering leidde ook 
tot de blokkade van West-Ber
lijn door de Russen, met als 
gevolg dat de noodzakelijke 
levensbehoeften per 'lucht
brug' moesten worden aange-

5. Russische zone- a. (linksboven) handstempelopdruk 20 - Ortrand op een cijferzegel op pakketkaart; b. jrechtsbover 
lopdruk 14 Dresden A19 ongebruikt, gekeurd; c. (linksonder) handstempelopdruk 57 Schwerin met 2.- Mk. als Zehnfüi.iniuiii>.uiui, 
totale frankering dus 80 Pfennig, op pakketkaart; d. (rechtsonder) Markwaarden met handstempelopdruk 41 Wolkenstein op pakket-

loven) handstempe-
^achfrankatur, 

l . Franse Zone, Rheinland-Pfalz; zegel 
'an 8 Pfennig met de onjuiste muntaan-
Juiding D.Pr(links) en daarnaast zonder 

untaanduiding. 

kaart 

over de zegels in 'Oost-Mark' 
worden vermeld. Terwijl in 
het westen de 'Duitse Mark' 
als zodanig nog steeds be
staat, vinden we in het oosten 
maar liefst drie verschillende 
benamingen. Eerst was het 
gewoon 'DM', maar op 1 au
gustus 1964 werd de naam 
MDN {Mark der deutschen No
tenbank) ingevoerd. In januari 
1968 werd het 'Mark' (voluit 
de Mark der Deutschen Demokra
tischen Republik). We vinden 
deze benamingen niet alleen 
terug in de Inschriften van de 
verschillende in de loop van 
de tijd uitgegeven Mark-waar
den {afbeelding 6), maar ook 
op de velranden van de lage 
waarden met de beeltenis van 

Mr ŝ  ^ ^ 
Categüiie 

Zehnfach
frankatur 

Handstempel
opdrukken 

Band-en Teppich-
opdrukken 

ßfRLiVopdrukken 
in zwart 

ßfißUVopdrukken 
in rood 

Opdrukken 
Sowjetische 
Besatzungszone 

Veikiijg-
baar in 

Oost-
Berlijn 

West-
Berlijn 

West-
Berlijn 

West-
Berlijn 

Oost-
Berlijn 

Te koop 
tegen 

Oostmark 

West- en 
Oostmark 

West- en 
Oostmark 

alleen 
Westmark 

alleen 
Oostmark 

In V\ est-Bei liji 
geldig tot 

31-07-1948 

02-07-1948 

19-09-1948 

31-03-1949 

31-01-1950 

08-02-1949 
20-03-1949 

Ie gebrui
ken naar 1 

geheel 
Duitsland 

geheel Duitsland 
Duitsland 

alleen West-
Duitsland 

alleen West-
Duitsland 

alleen West-
Duitsland 

geheel Duitsland 
alleen Oost-
Duitsland 
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6 Mark-waarden van de DDR met achtereenvolgens waarde-aanduidingen in DM, 
MDNenM 

West-Berlijnse post betreft alle 
uitgegeven zegels voor alle be
stemmingen geldig waren. 

Het probleem met de Band
en Teppichropdrukken was dat 
wie ze tegen Oostmarken 
kocht en ze daarna naar de 
westelijke zones van Duitsland 
stuurde, er op die manier 
Westmarken van maakte. Dat 
was de reden dat er met zwar
te inkt gedrukte Berlmop-
drukken verschenen (afieel-
ding 8); deze zegels waren in 
de westelijke zones van Duits
land niet geldig. En daardoor 
valt ook te verklaren waarom 
de Band- en Teppichropdruk
ken maar heel kort geldig wa
ren - nog geen drie maanden. 
In de herfst van 1948 waren ze 
in Duitsland voor minder dan 
de postprijs te koop. Maar de 
West-Berlijnse posterijen, die 

8 Briefkaart met de (zwarte) opdruk BERLIN 

7 Pfennig-waarden van de Ulbricht-ze-
gels met op de bovenvelrand waarde-
aanduidingen in DM, MDN en M 

voerd. Bovendien ontstond er 
een 'postoorlog' doordat in 
Oost-Europa, inclusief de Soiü-
jetische Zone van Duitsland vele 
zegels van Duitsland en in het 
bijzonder van West-Berlijn 
niet geaccepteerd werden. Dit 
valt echter buiten het bestek 
van dit artikel over de 'Duitse 
Mark'. In feite kunnen we het 
volgende schema opstellen 
(zie tabel A), waarbij we moe
ten opmerken dat waar het de 

Charles T. Oaddooê<,,___^ té-" 
Ihe Hun School of frnnoeton 
Box 271 
PRINCETON, N.J. 
n. S. A. 

9 Brief uit BeHi[n naar de Verenigde Staten, gefrankeerd met zegels van West-Berli|n 
en van de Duitse Bondsrepubliek 

de salarissen voor driekwart in 
Oostmarken en een kwart in 
Westmarken betaalden, leden 
natuurlijk zwaar verlies. Te
meer ook omdat de alleen in 
Oost-Berlijn verkochte hand-

710 

stempelopdrukken - en later 
de opdrukken Sowjetische Besat
zungszone- nog een tijdlang in 
West-Berlijn voor frankering 
gebruikt mochten worden. 
Wie uit West-Berlijn een brief 
naar de Russische zone wilde 
versturen moest daarvoor dan 
eerst in het oostelijke stads
deel postzegels kopen. De 
'muur' was er toen nog niet, 
dus verkeer binnen Berlijn 
was nog mogelijk. De daar
voor nodige Oost-Mark was in 
West-Berlijn gemakkelijk te 
krijgen. Omgekeerd was het 
moeilijker: in Oost-Berlijn was 
het bezit van West-Mark een 
'strafbaar feit'. 
Vanaf 27 oktober 1949 waren 
ook de in West-Duitsland gel
dige zegels - inclusief die van 
de Franse bezettingszone - in 
West-Berlijn toegelaten, ter
wijl omgekeerd van 20 januari 
1950 af de toen geldige zegels 
van West-Berlijn ook in de in
middels tot stand gekomen 
Duitse Bondsrepubliek geldig 
waren (apeelding 9). Deson
danks had Berlijn tot het ein
de toe (1990) eigen postze
gels; de 'Duitse Mark' gold ge
lijkelijk in Berlijn en in de 
Bondsrepubliek. 

Noot: 
' /ie ook Over de oostgrens door mr. 
\ van der Flier, Nederlandsch 
Mddiidblad voor Philatelie van sep 
lember 1974, pagina 474 e.v. 
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NEDERLAND 
Het gebeurt ook nu nog 
dot een boekjesautomaat 
de klant verrast met een 
opzienbarende afwij
king. Het overkwam al
thans kortgeleden de 
heer Hoppener te Rotter
dam. In plaats van een 
normaal boekje met vijf 
postzegels van 80 c. 
(boekje 43d), ontving hij 
een boekje met vier fiele 
en vier 'halve' zegels! De 
afwijking kon ontstoan 
doordat de papierbaan 
dubbel gevouwen was 
voordat net geheel tot 
boekjes werd gesneden, 
vermoedelijk bij het op
starten van de productie. 
Andere boekjes met een 
soortgelijke afwijking 
kenden we in Nederland 
nog niet. Bij Amerikaan
se boekjes kunnen we dit 
soort boekjes of zegelvel
letjes nog wel eens aan
treffen. 

Op het bewuste boekje is 
inmiddels al een bod uit
gebracht: een liefhebber 
wil er maar liefst 6.300 
gulden voor op tafel leg
gen. 

dertig vlagzegels krijgen 
een nieuw jasje. Op de 
nieuwe kaft zijn de vlag
gen wat prominenter af
gebeeld. Een uitgifteda
tum is niet gegeven 

De Canadese boek|es met de 
vlagzegels m het kleinere for 
maat hebben nu ook een nieu 
we kafttekening 

Spontane kunst 
Vijftig jaar geleden 
kwam een aantal gepas
sioneerde schilders in 
Montreal met een mani
fest. Daarin stelden zij de 
bevoogding en intellectu
ele repressie aan de 
kaak, ze braken ook een 
lans voor het recht op 
persoonlijke vrijheid in 
culturele en spirituele ui
tingen. De groep noem-

manifest Refus Global \e 
zien is. De zegels heb
ben elk een frankeer-
waarde van 45 c. 

Denemarken 
Veetentoonstelling 
Denemarken koos dit 
jaar bij zijn Europaze
gels, die als thema natio
nale feestdagen hebben, 
voor twee motieven: een 
Deense veetentoonstel
ling en de feestweek te 
Aarhus 
De eerste van beide, met 
een paard op z'n paas-
best, is ook in een post
zegelboekje te koop. 
Het boekje bevat tien 
van deze zegels van 
3.75 k. 
Naar ik meen zijn er in 
Nederland zogenaamde 
paasveetentoonstellin-
gen: een mengeling van 
wedstrijden en volksfees
ten met een lange tradi
tie. Al generaties lang 
vormen ze een hoogte
punt in het jaar van me
nige boerenfamilie. In 
Denemarken worden ze 
op verscheidene plaatsen 
gehouden. 

Voor vragen over al uw postzaken, 
bel PTT Post Klantenservice 
06-0417 (gratis) 

Een uniek Nederlands postzegelboek|e door een vouw in de papierbaan heeft het boek|e een extra 
inhoudl 

P08S 

de Falkland Eilanden 
voor het laatste boekjes 
werden uitgegeven. Kort 
geleden echter nam men 
de draad weer op met 
de uitgifte van twee post
zegelboekjes met daarin 
postzegels waarop on
gewone trekvogels te 
zien zijn. Het ene boekje 
bevat acht postzegels 
van 17 p. (Australische 
parkiet), twee van 9 p. 
(rozekleurige lepelaar) 
en twee labels (Congra
tulations en Happy Birth
day]. Het andere bevat 
alleen zes zegels van 
35 p. (Amerikaanse to
renvalk). 

Frankrijk 
Philexfrance 
Het bekende Franse au
tomaatboekje met tien 
zelfklevende postzegels 
zonder waarde-aandui
ding is sinds 14 septem
ber verkrijgbaar met een 
witte kaft waarop de ten
toonstelling 
Philexfrance 99 wordt 
aangekondigd. 

Afgebeeld staan een 
aantal beroemdheden 
van het witte doek: Louis 
de Funès, Jean Gabin, 
Bernard Blier, Lino Ven
tura, Simone Signoret en 
Romy Schneider. 
Het Rode Kruis-boekje 
komt op 5 november uit. 
Nadere gegevens vol
gen. 

Gibraltar 
Nelson - De slag bij de 

In mei 1798 vertrok ad
miraal Nelson uit Gibral
tar met een aantal oor
logsschepen om Napole
on de voet dwars te zet
ten. Deze had namelijk 
zijn zinnen op Egypte 
gezet als springplank 
naar India en een aantal 
andere Engelse gebie
den. De beslissende Slag 
bij de Nijl werd in au
gustus 1 / 9 8 door Nels
on gewonnen. 
De postdienst van Gi
braltar zag in dit feit vol
doende aanleiding om 
op 1 augustus met een 
vijf waarden tellende 

Het boekje is tevens ver
sneden. Het spreekt van
zelf dat de heer Hoppe-

~ ner na zijn vondst niet 
o. meteen fluitend naar huis 
~ ging. Verder werp-en 
^ trekwerk leverde nog een 
^ aantal D-versnijdingen 
^ van boekje 43a op. Ook 
<= deze versnijding is 
ïï nieuw In de nieuwe 
^ NVPH-catalogus staan 
2 wel D-versnijdingen van 
= boekje 43b en 43c. 

]m NIEUWE UITGIFTEN 
11£ Canada 

Nieuwe kaft 
De begin dit jaar ver
schenen Canadese post
zegelboekjes met tien en 

de zich Les Automa-
tistes'. Op 7 augustus 
kwam Canada Post 
daarom met een postze
gelboekje met daarin 
zeven zelfklevende post
zegels waarop fraaie 
schilderijen van zeven 
automatistes zijn afge
beeld. Een gouden ka
dertje om elke zegel be
nadrukt de periode van 
vijftig jaar 
Op de kaft van het boek
je is eveneens een schil
derij afgebeeld.,Jo/e la-
custre wan Paul-Emile 
Borduas, de leider van 
de groep, terwijl aan de 
binnenzijde van de kaft 
een foto van het bewuste 

Hoewel de postzegels in het Deense boekie een paard afbeelden, 
koos men voor de omslag voor een zwartbonte Deense melkkoe op 
weg naar haar beoordelaar 

Falkland Eilanden 
Trekvogels 
Het was al weer acht 
jaar geleden dat er op 

De vi|f postzegels die ook een aantal malen m het postzegelboek|e te 
vinden zi|n 

postzegelserie te komen. 
Tegelijk verscheen ook 
een postzegelboekje van 

Griekenland 
Europa 
De Griekse Europazegels 
zijn sinds jaar en dag 
ook in boekjes verkrijg
baar. Zo OOK dit jaar. Ze 
verschenen op 29 mei en 
bevatten twee postzegels 
van 140 d. (cultureel fes
tival in theater, Epidau-
ros) en 500 d. (cultureel 
festival in Odeon te 
Athene). De velzegels 
zijn - uiteraard - vierzij-
dig getand, die uit de 
boekjes tweezijdig. 

Beroemde personen 
Deze maand verschijnt 
ook het jaarlijkse boekje 
met bekende personen. 



M o p o r Henry Segrave (in witte |as} ki|kt toe hoe zi|n Sunbeam wordt voorbereid voor zqn recordpogmg 
te Southport, maart 1 926 
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Een Hongaars boek|e ter gelegenheid van het gouden |ubileum van 
de kmderspoorliin 

as} ki|kt toe hoe zi|n Sunbeam wordt voorbereid voor zqn recordpogmg 

Voorziide van het Noord-Koreoanse boek|es met afbeeldingen van 
|onge dieren 

Griekse burchten 
Op 15 juli verscheen 
een nieuwe serie perma
nente zegels met afbeel
dingen van Griekse 
burchten. Het goot om 
tien zegels' 30 (lerape-
tra), 50 (Corfu), 70 (My-
rina, Limnos), 100 (Arg
es), 150 (Heraklion. 
Kreta), 170 (Nafpaktos), 
200 (lonnina), 400 (Pla-
tamoncs), 550 (Korytai-
na) en 600 d. (Frango-
kastello, Kreta). 
Een klein gedeelte ervan 
is gedrukt in vellen van 
50 zegels. Het meren
deel echter in boek|es 
met elk 100 zegelsl Die 
pakjes, zoals de Griekse 
post ze noemt, bevatten 
20 strips van vijf zegels. 
Als boekjesverzamelaar 
v/ord je daar wel stil 
van: de tien boekjes 
compleet hebben een 
nominale waarde van 
zo'n 1570 Nederlandse 
guldens! 

We kennen dit soort uit
gaven echter al langer. 
Het merendeel van de 
verzamelaars stelt zich 
tevreden met één van de 
boekjes, de laagste 
waarde bij voorkeur. En 
dat is nog te betalen. 

Groot-Brittannië 
Promotieboekjes 
Op 3 augustus versche
nen vier postzegelboek
jes (tienmaal 1 e klas, 
tienmaal 1 e klas wensze-
gels, viermaal 30 p. en 
viermaal 37 p.j met een 
aktie 'Maak zelf een 
kaart' De aktie speelt 
zich alleen af in de Mid
lands. Pas vanaf 7 sep
tember waren ze ook 
verkrijgbaar bij de filate-
listiscne dienst. Intussen 
(sinds 27 augustus) zijn 
de comcorc/er-boekjes 
van 1 juli algemeen ver
krijgbaar. 

Nieuwe tekst 
Een boekje met tien eer-
ste-klaszegels, gedrukt 
bij de firma Questa, is 
met een gewijzigde kaft-
tekst sinds 7 september 
verkrijgbaar. 

Snelheidsrecords 
Postzegels van de op 29 
septerriber uitgekomen 
serie 'snelheidszegels' 
zijn ook te vinden in een 
op 13 oktober te ver
schijnen grootformaat-
boekje De zegels mar
keren de vijftigste sterf
dag van snelheidsduivel 
Sir Malcolm Campbell. 
Zij laten klassieke re-
cordauto's zien van Mal
colm Campbell, Sir Hen
ry Segrave, John G. Par

ry Thomas, John R. Cobb 
en Donald Campbell (de 
zoon van Malcolm). 

Hongarije 
Kinderspooriijn 
In de Hongaarse hoofd
stad bestaat al vijftig jaar 
een spoorlijn die gerund 
wordt door kinderen. Jon
geren van tien tot veertien 
jaar doen er dienst als 
spoorwegbeambten, wis-
selwachters, lokettisten en 
conducteurs Het gouden 
jubileum van deze toeris
tische trekpleister op de 
Szechenyi heuvel is door 
de Hongaarse PTT aan
gegrepen om er een spe
ciale postzegel aan te 
wijden. Die verscheen op 
31 juli. Dezegels van 
24 f. zijn ook per tien in 
een postzegelboekie ver
krijgbaar Het boekje is in 
een oplage van ongeveer 
30 000 stuks gedrukt. 

Korea (Noord) 
Dieren 
Op 10 juli gaf de post 
van Noord-Korea een 
boekje uit met tweemaal 
vier postzegels met af
beeldingen van jonge 
dieren- 10 j tijgerjong, 
50 j . ezelveulen, 1.60 w. 
olifantje en 2 w leeu-
wenwelpjes 

Korea (Zuid) 
Late meldingen 
De Zuid-Koreaanse post
dienst is niet meer één 
van de snelste, althans 
wat het verstrekken van 
informatie aan de media 
betreft. Over de boekjes 
die uitgegeven worden 
door het Philatelic Center 
wordt bovendien vrijwel 

nooit gerept, zodat je als 
redacteur van dit blad 
moet wachten tot je ze 
zelf in handen hebt. 
Daarom nu wat late mel
dingen. Op 3 november 
van het vorig jaarver-
scheen een boekje met 
acht zegels van 170 w. 
Op de zegels staan mo
tieven van traditionele 
kledij afgebeeld Men 
valt voor dit boekje weer 
terug op de oude uitvoe
ring' op de kaft is een op 
de eerste dag van uitgifte 
gestempelde strip van de 
vier verschillende zegels 
geplakt. Op 18 novem
ber volgde een boekje 
met tien zegels van 
170 w. ter gelegenheid 
van de Week van de Fi
latelie. Met dezelfde in
houd kwamen op 1 de
cember twee nieuwjaars
boekjes (Jaar van de Tij
ger) uit, op 1 2 december 

gevolgd door twee boek
jes uit de serie Literatuur. 

Het actueelste dat ik kan 
melden is een boekje van 
26 januari van dit jaar 
De zegels staan in net te
ken van 100 jaar electri-
citeitals krachtbron. 

Marshall Eilanden 
Nicolaas II, tsaar van 
alle Russen 
Ter gelegenheid van het 
overbrengen van de stof
felijke resten van tsaar 
Nicolaas II, zijn vrouw 
en zijn kinderen naar de 
Petrus- en Poulus-kathe-
draal in Sint-Petersburg 
- op 17 juli dit jaar - ga
ven de Marshall Eilan
den een postzegelboekje 
uit met zeven postzegels, 
waarop belangrijke mo
menten uit het Teven van 
de tsaar staan afge
beeld. Het gaat om zes 
zegels van 60 c. plus een 
minivelletje met een on-

?etande zegel van 
3 00. 

De zegelontwerpen zijn 
van de Russiche kunste
naar Gherman Komlev. 

Nieuw-Zeeland 
Kerstboekje 
Nieuw-Zeeland geeft al 
kerstzegels uit sinds 
1960. In 1988 waren ze 
voor het eerst ook in een 
boekje verkrijgbaar Op 
2 september (ja, dit land 
is er altijd uitermate 
vroeg bij) verscheen er 
weer een boekje met 
kerstzegels Het bevat 
tien zelfklevende zegels 
van 40 c met een af
beelding van Maria en 
het Kina De kerstzegels 
laten dit jaar afbeel
dingen van miniaturen 
van oude schilderijen 
zien. 

Voorzijde en inhoud van 
Nieuw Zeelonds kerstboek|e 
van dit |aar 

Verenigde Staten 
Tariefverhoging 
Beslissingen over tarief
verhogingen gaan in 



Amerika over heel wat 
schijven. De definitieve 
vaststelling heeft dan ook 
steeds veel voeten in aar
de. Op dit moment lijkt 
het erop dot het basista
rief op 10 januari van 
het komend jaar van 
32 c. naar 33 c. gaat. 
Er zou daarom aid i t 
jaar sprake zijn van de 
uitgifte van twee auto
maatboekjes: vijftien
maal 33 c. en twintig
maal 33 c. Op de zegels 
staan bessen afgebeeld. 

Zuid-Afrika 
Anf;7open 
Op 29 april verscheen in 
Zuid-Afrika een tweede 

boekje ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van 
het Kruger National 
Park. Het bevat tien post
zegels met vijf familiele
den van de antilope: het 
blauwe wildebeest, de 
eland-antilope, de kudu, 
de impala en de water-
bok. De zegels zijn zon
der waarde-aanduiding 
en zijn bestemd voor het 
standaardtarief (1.10 r.). 

Zuid-Afrikaanse roofvo
gels 
Tien verschillende roof
vogels zijn te vinden op 
een velletje dat op 16 
augustus verscheen. Een 
bonte mengeling, waar-

Ook het kaft|e van het Zuid-Afrikaanse boek|e beeldt enkele 
antilopen af. 

van ik bii gebrek aan 
voldoende ornithologi-
sche kennis gemakshalve 
de fraaie Zuid-Afrikaan
se namen vermeld: 
bleeksingvalk, rooibors-
jakkalsvoël, edelvalk, 
baardaasvoël (ook be
kend als lammergeier), 
witkruispaddavreter 
(swart-vleivalk), kran-
saasvoël, berghaan 
(stompsterarend), gevlek
te ooruil, witkop-aasvoël 
en visarend. Alle zijn 
weer bestemd voor het 
standaardtarief. 
De tien zegels zijn ook 
tweemaal te vinden in 
een grootformaat postze-
gelboekje, nummer 4 in 
de vorig jaar gestarte 
reeks. Het boekje bevat 
bovendien enkele voor
gefrankeerde postkaar
ten. Verder wordt in het 
boekje nog aandacht ge
schonken aan vier ande
re roofvogels: de wit-
kruisarend, rooinekvalk, 
gebande sperwer en 
Bredkoparend. 

Zweden 
Toerisfenboekjes 
Sinds 1995 zijn er in 
Zweden toeristenboekjes: 
boekjes met twaalf fran-

keerzegels zonder waar
de-aanduiding die in be
kende vakantielanden 
zoals Spanje en Grieken
land verkocht worden 
aan Scandinavische toe
risten. Ze kunnen er hun 
vakantiegroeten mee be
plakken, de kaarten ver
volgens inleveren bij ho
tel of reisorganisatie, 
waarna hun groeten met 
gezwinde spoed (met te
rugkerende charters) 
naar het thuisfront vlo
gen. In eerste instantie 
trouwens naar Stock
holm, waar de firma 
Noraic Mail (oorspron
kelijk eigendom van de 
Zweedse postdienst) ze 
in de normale post-
stroom brengt. De 
Spaanse post trachtte dit 
tevergeefs te verhinde
ren, tevergeefs omdat 
haar monopolie alleen 
voor brieven bleek te gel
den. 

Intussen verschenen dit 
jaar op 18 maart weder
om twee boekjes. Een 
boekje bevat zegels 
waarop de logo s van 
bekende hotels staan af
gebeeld; hetzelfde als 
vorig jaar, maar nu met 
doffe gom. En een ander 

boekje laat zegels zien 
waarop een vliegtuig is 
afgebeeld en de afkor
ting TP (funsfPorfo). Er 
staan bovendien aanwij
zingen in in het Zweeds, 
Engels, Fins en Duits. 
Voor het eerst kunnen dit 
jaar ook Duitse en Engels 
toeristen gebruik maken 
van deze verzendmoge-
lijkheid. 
Boekjesspecialist Wulf 
Horst uit Hannover heeft 
het dit jaar al gepro
beerd: zijn kaarten kwa
men na vijf dagen aan 
(ondanks de omweg via 
Stockholm), terwijl met 
de normale post verzon
den kaarten er tenminste 
zeven dagen langer over 
deden! Maar dat wist 
menig lezer van dit stukje 
allang! De service is ove
rigens wel wat duurder: 
een met Griekse zegels 
gefrankeerde kaart komt 
op ongeveer 95 cent, 
een TuristPorto-zegel 
kost bijna 20 cent meer. 
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KLM 
Er kunnen nog enkele 
gegevens over de eerste 
KLM-vlucht naar Bergen 
(Noorwegen) worden 
vermeld. Het vluchtnum
mer was KL-1185, er 
werd gevlogen met een 
toestefmet het registra
tieteken PH-KZH (gezag
voerder: B. Nixon). 
De gegevens voor de re
tourvlucht zijn gelijk aan 
die van de heenvlucht; 
alleen het vluchtnummer 
was uiteraard anders: 
KL-1186. 
Ten aanzien van de win
terdienstregeling, die op 
25 oktober a.s. ingaat, is 
bekend gemaakt dat de 
KLM weer gaat vliegen 
op Doha in Qatar. 
Vluchtnummer KL-0439 
vertrekt op 26 oktober 
a.s.- de retourvlucht 
(Doha-Dahran-Amster-
dam) zal onder nummer 
KL-0440 worden ge
maakt. 

CSA 
Zoals eerder in deze ru

briek werd gemeld was 
erop 29 april jl. een 
herinneringsvlucht van 
CSA van Praag naar 
Amsterdam. V/e druk
ken hierbij een poststuk 
af met het speciale stem
pel (in groen) dat voor 

deze vlucht in gebruik 
was. 

CONCORDE 
Het is hier al eerder ge
constateerd: het superso
nisch burgerluchtvaart-
toestel Concorde blijft 

maar zoeken naar aller
lei 'nieuwe' bestem
mingen. 
Zo werd er op 16 mei jl. 
een vlucht gemaakt van 
Parijs naar Marseille en 
weer terug. 
Op 28 mei was New 

York (Verenigde Staten) 
als bestemming uitgeko
zen. 
Op 30 mei ging het van 
de Franse hoofdstad 
naar St.John's (New
foundland, Canada); op 
1 juni werd de terug
vlucht gemaakt. 
Op 21 juni werd het tra
ject Parijs-Dóle Tavaux 
(Frankrijk) afgelegd; nog 
dezelfde dag werd de te
rugreis aanvaard. 
Op 26 juni was er een 
Vol Concorde Spécial 
van Rio de Janeiro (Bra
zilië) naar Parijs. Het 
toestel vervoerde sup
porters van het Brazili
aanse voetbalelftal, op 
weg naar de achtste-fi
nalewedstrijd Chili-Bra-
zilië. 
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veel postzegels en brieven 
tijdens de show, ook collecties en 

partijen in iedere prijsklasse. 
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DE BRIEFKAARIEN VAN DE ZUID-
AFRIKAANSCHE REPUBUEK 
De YürtMm-hmpmrt van 1885 en 
desp()Oïm^M£f^^ van 1891 L.M.A. GRANDEL, HEEMSKERK 

Deze maand wordt voor het eerst sinds vele jaren weer een 

internationale postzegeltentoonstelling in Zuid-Afrika 

gehouden: //sqpex 98. Ter gelegenheid hiervan besteden we in 

deze editie van 'Philatelie' aandacht aan een interessant 

verzamelgebied: de briefkaarten van de Zuid-Afrikaansche 

Republiek. 

1 Ontwerp van J Vurtheim Sr voor de 
ingedrukte zegel op de eerste Zuid-Afri-
kaanse briefkaart (collectie-Crandel) 

DE 'VURTHEIM' BRIEFKAART 
VAN 1885 
In 1883 besluit de Zuid-Afri-
kaansche Republiek (afgekort 

ZAR) tot het uitgeven van 
nieuwe postzegels. Eenjaar la
ter valt ook het besluit tot de 
uitgifte van een briefkaart. 
Viajhr. mr. G.J.Th. Beelaerts 
van Blokland, ambassadeur 
van de Zuid-Afrikaansche Re
publiek in Nederland, wordt 
in de zomer van 1883 drukke
rij Joh. Enschedé & Zonen in 
Haarlem benaderd voor het 

B R I E F K A A R T 
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2 Van boven naar beneden de kaarten uit het archief van het PTT Museum met de 
nummers 1, 3 (tweede van boven), 4 en 5 (collectie PTT Museum, Den Haag) 

drukken van de postzegels, 
een jaar later gevolgd door 
het verzoek ook een brief
kaart te drukken. Zowel voor 
de postzegels als voor de 
briefkaart gebruikt Joh. En
schedé een ontwerp van de 
heer J. Vurtheim Sr. uit Rot
terdam (aßeelding 1). 

Productie 
Voor de productie van zowel 
de postzegels als de briefkaart 
worden eerst de nodige proe
ven gemaakt. Deze proeven 
worden voorgelegd aan de Di
rectie der P&T in Den Haag. 
Deze stuurt de proeven via de 
ambassade van de Zuid-Afri
kaansche Republiek naar Pre
toria. Nd goedkeuring door 
de postadministratie in Preto
ria kan Joh. Enschedé met het 
drukken beginnen. 
In het archief van het PTT 
Museum in Den Haag vinden 
we een aantal proeven van 
deze briefkaarten. De kaarten 
zijn genummerd 1, 3, 4 en 5. 
De kaarten met de nummers 
3, 4 en 5 zijn interessant van
wege de zeer decoratieve let
ter Z. linksboven (aßeelding 
2). De postzegel op de kaar
ten is de bekende Viirtheim-
zegel. 

Kaart nummer 1 lijkt al veel 
op de later gedrukte kaart. 
Kaart nummer 2, het op 21 
november 1884 goedgekeur
de ontwerp, bevindt zich in 
het archief van Enschedé. In 
het begeleidende schrijven 
staat: Bneßaart No. 2 gekozen, 
opschrift in zwart. 
Op 17 januari 1885 stuurt En
schedé aan de Directeur Ge

neraal een 5 tal proeven van 
bneßaarten te drukken op geel 
karton, ab de Nederlandsche brief
kaart, m rood van de zegel van 1 
penny. Op 22 januari 1885 
schrijft de Directeur Gene
raal: Opdracht te drukken m het
zelfde formaat als de Nederland
sche briefkaarten. Kleur als zegel. 
Van deze proef is in het ar
chief van Enschedé ook een 
zeer interessant, zogenoemd 
'werkexemplaar' te vinden 
(niet in het formaat van de 
Nederlandse briefkaart, maar 
groter, namelijk 138 bij 
92 mm). We kunnen nu pre
cies zien hoe men in 1884 de 
letters heeft gezet (aßeelding 
3). 
Toch is Enschedé nog niet ze
ker van zijn zaak. Op 26 janu
ari 1885 schrijft de drukker 
aan de Directeur Generaal 
dat ze onverwijld een aanvang 
hebben gemaakt met de uitvoe
ring van de opdracht. Enschedé 
stuurt één model dat geheel 
is gedrukt in de kleur van de 
zegel alsmede één model met 
de tekst in zwart en de zegel 
in rood. De kaart heeft de af
meting van de Nederlandse 
briefkaart. Het bedrijf vraagt 
welke kaart gedrukt moet 
worden. 
Al op 29 januari komt het ant
woord van de Directeur Gene
raal: te drukken m hetzelfde for
maat ab de Nederlandsche brief
kaarten. Kleur ab de zegel. Aan 
het Nederlandse formaat 
heeft Enschedé zich echter 
niet gehouden (afbeelding4). 
De afmetingen van de tekst
elementen ZUm-AFR. REPU 
BLIEK en BRIEFKAART ko
men niet overeen met die van 
het het uiteindelijke product 
Maar het belangrijkste ver 
schil is toch wel de stand var 
het woord BRIEFKAART ter 
opzichte van de ingedruktd 
zegel. Bij de proefkaarter 
staat BRIEFKAART 1 mm èoi 
ven de onderzijde van de zegel 
en bij de afgeleverde kaarter 
is dat 1 mm onder de onderzijl 
de van de zegel. 
In het PTT Museum vinder! 
we nog het volgende: 



Vccc 

t^,„,vi f-iii-<r1 <:" ii^'y. 

BRIEFKAART 

c'iCt/t 

.nx 

IK. ^^[ 

B R I E F K A A R T 

Fotocopie van proeven van de eerste Zuid-Afrikaanse briefkaart; op de onderste 
proef IS goed te zien lioe de letters van het licht gebogen tekstelement ZUID-AFRIK. 
REPUBLIEK in de juiste stond werden geplaatst (orchief-Enschedé). 

een vel karton met daarop 
drie brieftaarten (BRIEF
KAART 1 mm boven de on
derzijde van de zegel), te we
ten: 

1 kaart in het formaat 121 
bij 85 mm; niet gekozen 
kleurproef (tekst in zwart 
en zegel in karmijn); 
1 kaart in het formaat 121 
bij 85 mm; gekozen kleur
proef (tekst en zegel in 
karmijn); 
1 kaart in het formaat 
137.5 bij 92 mm (tekst en 
zegel in karmijn). 

1 kaart met de tekst in zwart 
n de zegel in karmijn (BRIEF

KAART 1 mm boven de on-
lerzijde van de zegel; 

1 kaart met de tekst en de ze
el in karmijn (BRIEFKAART 
)ngeveer gelijk met de onder-
iijde van de zegel!). 

ehalve de genoemde kaarten 
)evinden zich in het archief 
an Joh. Enschedé & Zonen 
)ehalve de hiervoor genoem-
le kaart nummer 2 en het 
/erkexemplaar ook nog (op 
arton, genummerd 4): 

1 kaart in het formaat 121.5 
ij 86.5 mm met de tekst in 

zwart en de zegel in karmijn; 
- 1 kaart in het formaat 121.5 
bij 85 mm met de tekst en de 
zegel in karmijn. 

Boven deze laatste twee kaar
ten staat de volgende tekst: 

De briefliaarten van 1 penny 
(1885) 
Brief van 21 Mei 1885, No. 10 = 
gekozen kleuren. 

In de correspondentie vinden 
we nog zes kaarten (afmeting 
122 bij 85 mm, BRIEFKAART 
1 mm boven de onderzijde 
van de zegel), namelijk drie 
kaarten met de tekst en de ze
gel in karmijn en drie kaarten 
met de tekst in zwart en de ze
gel in karmijn. 
Verder zijn nog enkele proe
ven bekend die zich in parti-

BRIEFKAART 

BRIEFKAART 

/ . 

4. Voor- en achterzijde van een van de proeven van de eerste Zuid-Afrikoonse brief
kaart; aan de ene ziide van de kaart zijn de tekst en de zegel in zwart gedrukt, aan de 
andere zijde is de tekst in zwart en de zegel in karmijn gedrukt. (coilectie-Crandel) 

culiere verzamelingen bevin
den: 

- kaart, tekst en zegel in zwart 
en op de achterzijde tekst in 
zwart en zegel in karmijn; 
- kaart, tête-bêche bedrukt, tekst 
in zwart en zegel in karmijn. 

Hoeveelheden afgeleverde 
kaarten 
In december 1884 worden 
30.000 briefkaarten besteld en 
in april 1885 begint Enschedé 
met het drukken van deze 
kaarten (aßeelding5). Zoals ge
zegd is het uiteindelijke pro
duct niet helemaal gelijk aan 
de proeven. De eerste twee af
geleverde partijen kaarten zijn 
gedrukt in vellen van vijftien, 
de laatste drie partijen in vel
len van twintig kaarten (afme
ting van de kaarten: ongeveer 
138 bij 92 mm). Voor een 
overzicht van de afleveringen 
verwijs ik naar tabel A. 
De op 17 april 1893 gedrukte 
partij van 20.000 kaarten arri
veert op 17 augustus in Preto
ria. In Pretoria is men ver
baasd dat de op 11 januari be
stelde briefkaarten nog niet 

de afbeelding van de nieuwe 
zegel (de dubbele disselboom 
van 1894) hebben. Later, in 
december, wordt zelfs nóg 
een partij van 30.000 Vürt-
heim-kaarten verzonden. Het 
restant, 2.092 kaarten, stuurt 
Enschedé gelijk met de dub-
bele-disselboombriefkaarten 
in april 1894 naar Pretoria. 

Kleuren 
Wat opvalt bij de kleuren is 
dat de eerste oplagen een veel 
donkerder karmijn, respectie
velijk rood laten zien dan bij 
de latere oplagen het geval is. 

Dikte van het karton 
Ten aanzien van de dikte van 
het karton kan het volgende 
worden opgemerkt. Op 5 no
vember 1888 schrijft En
schedé aan de Hoofd Directie 
der P&T: Het karton gebruikt 
voor Luxemburg was te dun; we 
gebruiken nu ander karton. Mis
schien is dit ook iets voor de 
Z.A.R Er worden twee brief
kaarten, gedrukt op het nieu
we karton, bijgesloten. De kos
ten van het dikkere karton val
len wel hoger uit: vijfhonderd 

Tabel A 
Overzicht van de hoeveelheden gedrukte en verzonden Vürtlieim-brießaarten 
Besteldata Bestelde 

kaarten 

20-12-1884 30.000 
08-12-1887 50.000 
08-06-1889 60.000 
11-01-189.S 20.000 
19-10-1893 30.000 

Drukdata 
kaarten 

17-04-1885 
01-06-1888 
09-09-1889 
17-04-1893 
11-11-1893 

Kaarten Balans 
gedrukt 

30.368 
52.350 368 
59.760 2.718 
19.773 2.478 
29.841 2.251 

Datum 
verzending 

juli 1888 

juli 1893 
05-12-1893 
14-04-1894 

Verzonden 

30.000 
50.000 
60.000 
20.000 
30.000 

2.092 

Restant 

368 
2.718 
2.478 
2.251 
2.092 

717 



BRIEFKAART 

5 De eerste Zuid-Afrikaanse briefkaart zoals die uiteindeli|k aan de loketten kwam 
(collectie-Crandel) 

vel kost f 17.10, hetgeen neer
komt op f2.28 per duizend 
briefkaarten. 
Op 24 januari 1889 beant
woordt de heer Hofstede, Di
recteur-Generaal der P&T, de 
brief van Enschedé: Naar aan
leiding van schrijven d.d. 
5/ll/'88 deel ik u mede dat de 
Z.A.R. wenst gebruik te maken 

voor haar briefltaarten van het 
nieuwe karton thans voor de 
Luxemburgsche kaarten aangeno-

Verkoop van de kaarten 
De kaarten werden vanaf 1 no
vember 1885 voor 2'/2 penny 
per 2 kaarten op de postkan
toren verkocht. 

Gebruik 
De kaarten waren bestemd 
voor het binnenlands verkeer. 
Het posttarief voor binnen
lands verkeer bedroeg van 
1885 tot eind 1895 één pen
ny. De briefkaarten konden 
in de beginperiode ook voor 
1 penny verstuurd worden 
naar andere staten in Zuide
lijk Afrika: de Oranje Vrij 
Staat (een zelfstandige repu
bliek) en de Kaapkolonie. Op 
1 januari 1886 kwam daar Na-
tal bij. 

DE SPOORWEGBRIEFKAARTEN 
VAN 1891 
De op 21 juni 1887 opgerichte 
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche 
Spoorweg Maatschappij 
(NZASM) - later Zuid-Afn-
kaansche Spoorweg Maatschappij 
(ZASM) - was een particuliere 
maatschappij die de toen nog 
schaarse spoorlijnen in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek 
beheerde. Deze NZASM be
stelt in 1891 speciale Bericht 
van Aanfeom^i-briefkaarten bij 

Joh. Enschedé & Zonen in 
Haarlem. 

Productie 
De spoorwegbriefkaarten wor
den in tweezijdig bedrukte vel
len van twintig stuks door En
schedé vervaardigd. De voor 
het briefkaartgedeelte ge
bruikte drukplaten zijn dezelf
de als die in 1885 waren ge
bruikt voor de kaarten van 1 
penny die voor de postadmini-
stratie van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek werden ver
vaardigd. 
De achterzijde van de spoor
wegbriefkaarten worden be
drukt met een Bericht van Aan
komst. Om misverstanden uit 
te sluiten: Enschedé gebruikte 
dus niet de al voor de Zuid-
Afrikaanse gedrukte briefkaar
ten; er zijn voor deze spoor
wegbriefkaarten compleet 
nieuwe oplagen gedraaid. 
Van de kaarten worden eerst 
proeven gedrukt. In het PTT 
Museum te Den Haag is één 
zo'n 'proefkaart' te vinden: 

M 
ZUID A F S i H A I I S G H E SPOORWEG fflAÄISGHAPPIJ. 

station 
Jk'richt van aankomst van goederen aan liet 

Ifi^p/onden doot 

Ie 

Aantjl , soort, gewiilit en mer ien . 

Ivo {('11 

De 

^^r, „„,!„,„„). , , . l „.,,l„ JoKllccnfuiP 

adres van: 

" gemachtigde v.m den ^eadies&ecidrt 
klaart de op deze bnefkaait vermelde üjoederen te hebben 
m ontvangst aenomeii en daarvoor mitsdien 

den 

NB. Oe hierop gemelda goederen worden alleen legen 
onderteekend bericht van aankomst afgegeven. 

10.000 Juh imi. 

te kwiteeren. 

189 . 

overgave van hei 

Model N° 72. 

ZUID AFRIKAANSGHE SPOORWEG MAATSGHAPPtJ. 
S t a t i o n : 
Bericht van aankomst j«rtigffederen aan het adres van: 

A i i Ä n W ^ ^ ^ E ; ^ : ^ ^ ^ ^ 

f 
Aantal, soort, gewicht en merken. 

Kosten: 

De J^^^-'i^"^ / 

De ondergeteekende gendreŝ eeido 
^eaiaehtigde \.\\\ den geadiê seeiUe 

klaart de op de/e briefkaart vermelde goederen te hebl)en 
UI outTangst genomen en daarvoor mitsdien te 

den 
Meeren. 

NB. De hierop gemelde goederen v»orden alleen tegen overl 
onderteekend bericht van aankomst afgegeven. 

10.000 Jan. 189d Mndel N 

10.000 Jan. 1893. 
6 De twee verschillende achterzi|den van de spoorwegbriefkaart in het type-Vurtheim, links met tekst 10 000 Juli 1891, rechts met 10 000 Jan 1893 (colleche-Crandel) 



Tabel B 

Besteldata 

14081891 
07031893 
19101893 

Bestelde 
kaarten 

10.000 
10.000 
25.000 

Gedrukte 
kaarten 

10.751 
10.013 
27.656 

Balans 

751 
764 

Datum 
verzending 

21091891 
17041893 
05121893 

\ t i/onck'ii 

10.000 
10.000 
25.000 

Rcsunt 

751 
764 

3.420 

kaart met ingedrukte zegel 
in karmijn op bruinachtig kar
ton, met een tekst in zwart, lui
dend 10.000 Juli 1891, model 
72. 
Verder beschikt het PTT Mu
seum over een definitieve 
kaart: 

kaart zoals uitgegeven, ge
heel gedrukt in karmijn, dus 
ook het Bericht van Aankomst 
in karmijn. 
Bij Enschedé zijn geen proe
ven aanwezig; wel is er in het 
archief een karton nummer 5 
te vinden met het opschrift 
ZuidAfr. Republiek. Brießaart 1 
pennij (achterzijde bedrukt) voor 
de Z. Afrik. SpoorwegMaatschij.: 

kaart zoals uitgegeven, met 

de tekst 10.000Juli 1891, model 
72; op deze briefkaart staat ge
schreven Order 14 Aug. 91 
No. 302 HB. 
Deze in de archieven aanwezi
ge Bericht van Aankomstkaar
ten zijn identiek aan de uitge
geven 'gewone' briefkaarten, 
dat wil zeggen het woord 
BRIEFKAART staat 1 mm on
der de onderste zegelrand. 
Voor een overzicht van de 
hoeveelheden gedrukte en 
verzonden Vürtheimspoor
wegbriefkaarten verwijs ik 
naar tabel B. 
Er zijn voor de eerste bestel
ling elfduizend kaarten ge
drukt, waarvan er 249 bescha
digd bleken te zijn. 

Deze eerste druk is, zo blijkt 
uit archiefstukken van En
schedé, later van de persen ge
rold dan (zoals diverse bron
nen beweren) januari 1891. 
De eerste zending is op 21 sep
tember met het S.S. Nubian 
(kapitein: G.M. Molony) van 
Rotterdam naar Port Natal 
(Durban) verstuurd. 
In het archief van de PTT be
vindt zich een opgave aan de 
Directeur Generaal, voorzien 
van de titel Post en Inkomstze
gels, alsmede Brießaarten geleverd 
ten dienste der ZuidAfrikaansche 
Republiek in 1890, 1891 en 1892. 
1891  Soort of waarde: Brief
kaarten == / Penny == Aantallen 
stuks: 10.000 

Het kan bij deze tienduizend 
kaarten alleen om de spoor
wegbriefkaarten gaan! 

Onderaan op de achterzijde 
van de spoorwegbriefkaarten 
(zie afbeelding 6) staat de vol
gende tekst: 
10.000Juli 1891 Model N. 72 
lO.OOOJan. 1893ModelN. 72 

Waarom er op de kaarten van 
de derde druk niet staat 
25.000 Nov. 1893 is niet duide
lijk; we mogen aannemen dat 
het om een fout gaat bij Joh. 
Enschedé. Men zal de plaat 
van de vorige druk gebruikt 
hebben zonder op de tekst te 
letten. 

« j . * «X .X tel. 00 49 69 234131 
Rudol f S t e l t z e r fax oo 49 69 233370 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 1317 
60327 Frankfurt /Main 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

L^NDIJSU\NDFINU\ND en ALAND postfris en gebruikt. 
^>^<.ic n.iiciii..«. o,» »»n..>n»« Postbus 23 6950 AA Dieren 
Gratis prijslijst op aanvraag. ^3, 0313419041 (geen winkel) 

Faxnr. 0313413295 
Email: pzhronh@bart.nl 

Internet: hnp://pzhrDnh.filasoft.nl PZH RON HERSCHEIT 

Voor veel particulieren is de markt 
van financiële producten (spaarplan

nen, lijfrentes etc.) zeer onoverzich

telijk, met allemaal "uitstekende" 
aanbiedingen. Finale Consultancy 

Group helpt u bij het selecteren van 
de juiste constructies en producten. 
Een team van fiscalisten en financial 
researchers onderzoekt voor u de 

financiële markt.Wilt u een 
levenslang uitkerende lijfrente of een 
tijdelijke lijfrente? Of wordt het toch 

een verlenging van uv̂  huidige 
lijfrenteverzekering? Bij deze 

vragen horen oplossingen die 
rekening houden met factoren die 
voor u van belang zijn. Wij zoeken 

voor u een oplossing die inspeelt op 
uw huidige financiële situatie en uw 
I persoonlijke wensen. 

De oplossing 
voor uw vrijkomend 
lijfrentekapitaal 
♦ heeft u binnenkort of in de nabije toekomst vrijkomend 

kapitaal uit lijfrenteverzekeringen? 

♦ kiest u voor een uitkerende lijfrente of toch voor een 
verlenging van uw huidige lijfrenteverzekering? 

iiv 

Schuttersweg 73,7314 LD Apeldoorn 

♦ welke maatschappij biedt u de beste constructie en tarieven? 

♦ de oplossing....? ~ , ^ * 

Vraag nu de checklist aan en profiteer van een op maat gesneden vrijblijvend advies. 
Finale Consultancy Group Tel. 0553555242 

consultancy group 

FINANCIAL PLANNING 
FISCAAL & JURIDISCHE ADVISERING 

113 

mailto:pzhronh@bart.nl


Opgaven voor deze rubriek in 
het decembernummer 1998 
moeten uiterlijk op 1 novem

ber aonstaanoe in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi

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

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
hoor opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Ver
der is het mogelijk dot post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonploats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 
• 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
stroot 55. Openingstijden: op 
2/10 van 14 tot 21.30 uur en op 
3/10 van 9.30 tot 16.30 uur. Toe
gong gratis. Inlichtingen: H. Ste
ijgerwolt, Voorwoortsveld 75, 
4142 DE Leerdam, telefoon 0345
619473. 
• 3 en 4 oktober: 
Nijmegen. Propagondotentoon
steiling 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, 
telefoon 0243221596. 
• 3 en 4 oktober: 
De IWeern. Propaaandotentoon

~ stelling ter gelegenneid van bet 
^ 30jarig bestaan van de postzegel

vereniging 'Postfris 68' in Vleuten
Z De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
^ 10. Openingstijden: op beide do
^ genvon10tot16uur. Inlichtin
= gen: More Hulshof, telefoon 030
 6775423. 
^ « 5 t / m 12 oktober: 
2 Barcelona (Spanje). Exfiina 98, 
= nationale tentoonstelling von 

^^ Spanje, georganiseerd door Fecafil 
■Jflfl (Cotalonié) en feso/i'(Spaanse 
1 1 " Bond). Plaats: onbekend. Informa

tie: J.P. Dekker, Moresme 233, 
Premia de Mor (Spanje). 
• 8 t / m 11 oktober: 
'sGravenhage. W/WeWl'P// 

Postzegelshow, grote postzegel
beurs annex tentoonstelling, ge
organiseerd door de Nederland
sche Vereeniging van Postzegel
handelaren (NVPH) in samenwer
king met PTT Post en de Neder
landse Bond van FilatelistenVer
enigingen. Nederlands Congresge
bouw. Openingstijden: op 8/10 
van13tot17uur(strip(iag), op 
9/10 von 10 tot 17 uur ('Sterren 
stralen overal'), op 10/10 van 10 
tot 17 uur (Dog van de Postzegel) 
en op 11/10 van 10 tot 17 uur 
(fomiliedog). Toegang f 10.; cata
logus en waardebonnen gratis. Zie 
uitvoerige informatie elders in dit 
nummer van 'Philotelie'. 
• 10 en 11 oktober: 
Hont. Limphilex XXIX 
Maashorst, tentoonstelling (cate
gorie 3) ter gelegenheid van de 
Limburgse Pnilotelistendog en het 
20jarig bestaan von filotelisten
vereniginp De Moosdorpen. The
mo: filatelie en religie. De Riet, 
Weitersweide 22. Openingstijden: 
op 10/10 van 12 tot 21 uur en op 
11/10van10tot17uur.lnlich
tingen: Postbus 8566,5970 AB 
Grubbenvorst, telefoon 077
3661282. 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Ilsapex 98, internationale postze
geltentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
tHm(SAPDA). Gallagher's Estote 
Exhibition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie van koningin Eliza
beth II von Engeland. Stands van 
diverse postaciministraties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei
nestraot 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 en 24 oktober: 
Boskoop. Boskofila V, propogon
dotentoonstelling ter gelegenheid 
van het 65jarig bestaan van de 
afdeling Boskoop van de NVPV. 
Thema: Postgeschiedenis van Bo
skoop. Groencollege, Zijde 105. 
Co. 100 kaders. Openingstijden: 
op 23/10 van 10 tot 22 uur en op 
24/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: D. Koelewijn, telefoon 
0182612757. 
• 23 oktober1 november: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste Ita
lians en de Federation of Italian 

Philatelic 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
vlietbol, Jan Salwoplein 1. Ca 800 
kaders. Openingstijden: op 6/11 
van 12 tot 20 uur, op 7/11 van 
10 tot 18 uur en op 8/1 Ivan 10 
tot 16 uur. Inlichtingen: W.J. van 
Bovel, Van Ruusbroecloon 34, 
9602 BG Hoogezond, telefoon 
0598326250 (na 19 uur). 
• 14en 15 november: 
Den Hoog. Helvetia 30, propa
gondatentoonstellinq van de Stu
diegroep Zwitserland. PTT Muse
um, Zeestraat 82. Openingstijden: 
op 14/11 van 10 tot 17 uur en op 
15/11 van 12 tot 16 uur. Inlich
tingen: W. Jocobi, Postbus 95, 
3970 AB Driebergen, telefoon 
0343518303. 
UIvenhout. Zegel en Beeld fre
a//e ,̂ propagondatentoonstellinq 
georganiseerd door de Postzegel
vereniging Breda. De Pekhoeve. 
Ca. 30 kaders. Combinatie van 
postzegeltentoonstelling en kunst
expositie. Openingstijden: op bei
de dogen van 10 tot 17 uur. 

1999 

• 1 9 t / m 2 6 m a o r t : 
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 (Duitslond). 
IBRA 99, wereldpostzegeltentoon
stelling georgoniseerd door de 
Bund Deutscher Philatelisten. 
Beurscomplex Neurenberg. Inlich
tingen: IBRA Philatelie GmbH, Äus
sere Nürnberger Strosse 1,D
91301 Forchheim (Duitsland). 
• 2 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour Is Dével
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 

hol I.Ca. 3.600kaders;CO.300 
stands van postodminstroties, han
delaren, uitgevers en organisaties. 
Inlichtingen: Commissariat Gener
al, 11, boulevard Brune, F75685 
Paris Cedex 14 (Frankrijk). Email: 
philexfrance99@laposte.fr, Inter
net: www.philexfrance99.com. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 3 oktober: 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,1017. Telefoon 
0172613475. 
Groningen. Martinihal, 1016. 
Telefoon 0505712929. 
Heeze. De Volk, Jan Deckers
stroot 53,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1017. Tele
foon 0742919591 (na 20 uur). 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
1016. Telefoon 0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,1016. Telefoon 0528
275629 (no 20 uur). 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloon 2,13.1516.30. Tele
foon 0341256163. 
Spijkenisse. Stichting Zuidwes
ter, P.J. Bliekstraat 1,1016. Tele
foon 0181215575. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil
derdijkhof 1,1015. Telefoon 
0297286886. 
Utrecht. Ons Eiland, Morco Polo
loon 2,1016. Telefoon 030
6063944. 
Veenendaal. CSG Veenendaal, 
Boompjesgoed 14,916. Telefoon 
0318557061. 
• 4 oktober: 
Asten. Jan Hoek, Markt 12, 
9.3012.30. Telefoon 0493
319063. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1017. Tele
foon 0742919591 (na 20 uur). 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,1013. 
Telefoon 0736138485. 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruïneweq/Hoek 
Muntweg, 1017. Telefoon 024
3221596. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1016. Telefoon 0246414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplontsoen 14,11 16. Telefoon 
0343573649. 
• 7 oktober: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
voorouderen. De Wieken, Wosse
noorsestroat, 13.3017. Telefoon 
0713614198. 
• 1 0 oktober: 
Doetinchem. Ketz, Houtkomp
stroot 64,10.3015.30. 
Drenten. De Open Hof, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 

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

Horst. De Riet, Weitersweide 22, 
1221. Telefoon 0773661282. 
Leeuwarden. De Schakel, Hovin
gostate 7,1016.30. Telefoon 
058266932. 
Maassluis. De Koningshof, Ui
verlaan 20,1216. Telefoon 010
5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend
orflaon, 1016. Telefoon 072
5337739. 
• 11 oktober: 
Aarschot (België). Het Gasthuis, 
Demervollei, 917. Inlichtingen: J. 
Jadot, Spoorwegstraat 17,83200 
Aarschot (België). 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10.3013. 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie
stroot 2,1116. Telefoon 0343
563069. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.3012.30. Telefoon 0493
319063. 
Eindhoven. De Tongelreeo, A. 
Coolenloan 5,1016. Telefoon 
0306063944. 
Den Helder, 't Middenschip, 
Bernhardplein 76,1017. Tele
foon 0223612544. 
Horst. De Riet, Weitersweide 22, 
1221. Telefoon 0773661282. 
SintNikloos (België). Poststuk
ken. Stodszolen, Leopold Hloon, 
917. Inlichtingen: R. Ingels, Ho
genokkerstroot 134,89100 Sint
Niklaas (België). 
• 1 3 oktober: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Roe
lants. Keldermansstraat 43a, 14
16.30. Telefoon 0402119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hend
rikloon 18a, 1921.30. Telefoon 
0348471326. 
• 17 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo
menstroat 70,1016. Telefoon 
0297321656. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,1016. Telefoon 
0504092874. 
Beverwijk. De Nieuwe Slof, 
Kerkstraat 146,1016. Telefoon 
0251237108. 
Culemborg. Geologie en mijn

bouwfilatelisten. De Open Hof, 
Beetbovenlaon 2,1017. Telefoon 
0299425078. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,1317. 
Telefoon 0736138485. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

mailto:philexfrance99@laposte.fr
http://www.philexfrance99.com


weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
5305354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. flaarlaan 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Popendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 
Sassenheim. De Wasbeek, Van 
Alkemadeloan 12,10-17. Tele
foon 0252-215972. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 

18 oktober: 
Serkel-Enschot. De Schalm, Ei-
(enbosch 1,10-13. Telefoon 013-
5332058. 
Deneicamp. De Timp, Van der 
Heijdenstroat 22,10-16. 
Kaoiheide-Kerkrade. De Jreets, 
Kaalheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
Nijmegen. Dukenburg, Meijhorst 
7039,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
{otterdam. Groothandelsge-
)ouw, Stationsplein 45,10-16. Te-
efoon 030-6063944. 
St. Moartensbrug. De Uitkijk, 
kaarten Breestraat 1,10-16. Te-
efoon 0224-214489. 
• 24 oktober: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van lennep-
straat, 10-17. Telefoon 0172-
421332. 
Bergambacht. De Waard, Mei
doornstraat 7,13-16. Telefoon 
0172-216239. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebodweg 3, 
10-17. Telefoon 0596-622496. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
5305354. 
Kamerik. De Schulenburch, Over
stek 2,10-16.30. Telefoon 0297-
283318. 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanen
burgstraat 62,10-16. Telefoon 
071-4024717. 
Zevenoor. Ons Huis, Dr. Honig-
;traat 7,10.30-15.30. Telefoon 
3316-529241. 
> 25 oktober: 
(Amsterdam. Ondernemerscolle-
|e, Karel Klinkenbergstraat 1,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
)iemen. De Schakel, Burgemees-
er Bickerstroat 46a, 10-16. Tele
foon 020-6907434. 
xht. St. Joris, Cypresstraat 58, 
.30-13. Telefoon 0475-483630. 
iindhoven. V.T.A. Henriette Roe-
ants, Keldermansstraat 43a, 10-
6. Telefoon 040-2416358. 
luissen. De Brink, Brink 8,11-
6. Telefoon 026-3271979. 
Ksterwijk. De Coppele, Willem 
e Zwijgerlaan 61,10-13. Tele-
oon 013-5284806. 
omeren. Prinsenhof, Boerkamp-
ion 169,9.30-12.30. Telefoon 
493-319063. 
^enlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
0-13. Telefoon 077-3517700. 
26 oktober: 

lijmegen. De Klokketoren, Slo-
imoker de Bruïneweg 272, 
9.30-22. Telefoon 026-
340331. 

• 31 oktober: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van Lennep-
straat, 10-17. 
Drachten.'t Fallaet, Dollardll 9, 
10-16. Telefoon 0513-688296. 
Enschede. Lindenhof, Van Leeu
wenhoekstraat 215,10-16. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Tolmastroot 9,10-17. Tele
foon 0184-616635. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 10-17. Telefoon 035-
5305354. 
Nieuw-Vennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 20 
uur). 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraot 15f, 
13-16. Telefoon 0475-4995899. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 1 november: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Asten. Jan Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Berg en Dal. Hotel Erica, Molen-
bosweg 17,10-17. Telefoon 024-
3220393. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,10-13. 
Telefoon 073-6138485. 
Winterswijk. Wamelink, Woold-
seweg 71,10-16. Telefoon 0543-
515408. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 024-6413608. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wafplontsoen 14,11-16. Telefoon 
0343-573649. 
• 4 november: 
Noordwijk-Binnen. 5penW 
voor ouderen. De Wieken, Wosse-
naarsestraat, 13.30-17. Telefoon 
071-3614198. 
• 6 november: 
Veendam. Sorghvliethal, Jan Sal-
waplein 1,12-20. Telefoon 0598-
326250 (na 19 uur). 
• 7 november: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, Ie 
Wormenseweg 494 (Zuiderpark), 
10.30-16. Telefoon 055-3669823 
(tussen 17 en 19 uur). 
Dieren. Ontmoetingskerk, Admi
raal Helfrichlaan, 10-16. Telefoon 
0313-421220. 
Eist. Het Wapen van Eist, Dorps
straat 28,10-17. Telefoon 0488-
451980. 
Goor. Ontmoetingskerk, Van Kol-
loan, 10-17. Telefoon 0547-
272876. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
5305354. 
Leiden. Chr. Lyceum dr W.A. 't 
Hooft, Kagerstraot 1,10-16. Tele
foon 071-5762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. Telefoon 0528-
275629 (na 20 uur). 

Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,13.15-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
Veendam. Sorghvliethal, Jan Sal-
waplein 1,10-18. Telefoon 0598-
326250 (na 19 uur). 
Vlissingen. Mensa Campus De 
Ruyter, Van Hogendorpweg 58A, 
10-17. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend-
orfloon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• 8 november: 
Alkmaar. Sporthal Hoornsevaart, 
Hertog Aelbrechtweg 4,10-17. Te
lefoon 072-5124435. 
Arnhem. Stadsschouwburg, Vel-
perbuitensingel 25,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Helmond. De Kamenij, Jeroen 
Boschstroot 19,10-16. Telefoon 
0492-538224. 
Veendam. Sorghvliethal, Jan Sal-
waplein 1,10-16. Telefoon 0598-
326250 (na 19 uur). 
• 10 november: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Roe-
lonts. Keldermansstraat 43a, 14-
16.30. Telefoon 040-2119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hend
riklaan 18a, 19-21.30. Telefoon 
0348-471326. 
• 14 november: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. 
Gouda. Het Anker, Emmostraat 
49,10-16. Telefoon 0182-
631858. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
5305354. 
Haaksbergen. De Veldmaot, 
Veldmaterstraat 59,10-17. Tele
foon 0547-363000. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 8 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). 
D.D. Edwards Collection, luchtpost. 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot-Brittan
nië). 
• 15 oktober: 
Londen (Groot-Brlttannië). 
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, tele
foon 0182-572030, fax 0182-
572070, e-mail rene_hillesum 
©compuserve.com 
• 25 oktober: 
Gouda, fiiatelistische literatuur. 
Boekenlond, Postbus 337,2800 
AH Gouda, telefoon 0182-

572030, fax 0182-572070,0-
mail rene_hillesum@compu-
serve.com 
• 12 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld. Spink & Son, King 
Street, St James's, London SW1Y 
6QS, Groot-Brittannië. 
• 11 t / m 14 november: 
Hamburg (Duitsland). Hanse
atische Briefmarkenauktionen, 
Wendenstrasse 4,0-20097 Hom
burg (Duitsland). 
• 13en 14 november: 
Apeldoorn. Congrescentrum Or
pheus. 150ste veiling. Overijsselse 
Postzegelveiling, Hengelosestraat 
76-78,7514 AJ Enschede, tele
foon 053-4335500, telefax 053-
4341094. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

6 oktober: 
Stripoostzegels. Velletje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd aan de 
Nederlandse striptekenaar Jon 
Kruys ('Jan, Jans en de Kinde
ren'). Verder een velletje van 10 
zegels van 80 cent. 
11 november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder
feesten'. Drie zegels van 
80-f40 cent. Verder een velletje 
van zes zegels van 80-1-40 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze
gels. Waarde: nog onbekend. 

Aruba 

22 oktober: 
Kinderzegels. Drie zegels (50-f25, 
80-f40enl00-f50cent). 

Nederlandse Antillen 

28 oktober: 
Kinderzegels. Vier zegels (40-fl 5, 
75-f25,110-1-45 en 
225-HlOOcent). 
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: 
NWH-show in Den Haag. Onbe
kend aantal zegels en een blokje, 
f l l . - . 
1 november: 
Kerstpostzegels. Vijf zegels en een 
blokje, f 8.50. 
4 december: 
Kinderzegels (schilderijen). Zes 
zegels en een blokje, f 8.50. 

België 

19 oktober: 
Werelddag von de post (1 zegel); 
Jeugdfilotelie: Chick Bilhan strip
tekenaar Tibet (1 zegel); Ruimte
vaart: jeugd en ruimte, in het ka
der van het wereldcongres van de 
Association of Space Explorers in 
België (1 zegel). 
9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen Bel
gisch Vakverbond ABW (1 zeqel); 
Solidariteit: blindegeleidehonden 
(1 zegel, 17-f4 f.); Kerstmis en 
Nieuwjaar: 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
15 f.). 

HET NEDERLANDSE PTT 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 
2518AD's-Gravenhage 
Telefoon: 070 -3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070 -3608926; Internet: 
www.ptt-museum.nl 
Openingstijden: ma. tot en 
met vrij. van 10-17 uur, zo., 
zo. en feestdagen 12-17 uur. 

Zool Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwaarde-
stukken Nederland en de Over
zeese Rijksdelen 1871-1912 
• Vernieuwde diapresentatie: 
Vormgeving van de Nederlandse 
postzegels 

<e exposities: 
•Portretvan PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet
ting van Zuid-Oost Azië 1941-1945 

Zoal 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-
qenveioppen, moximumkoorten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven ~ 
met het thema vooels. De oeschie- Ŝ  
denis en ontwikkeling van net the- " 
motisch verzamelen. Te zien tot Z 
medio 1999. 

Studiezalen o 
U i 

Voor geïnteresseerden is er om de ^ 
week, op donderdag, gelegenheid < 
om materiaal uit het clepot van de z 
afdeling Post op te vragen en te ^— 
bekijken. Telefoon: 070- ll\i 
3307560. Op de algemene studie- ' *•' 
zaal in de bioliotheek kunt u, 
eveneens op afspraak, elke dog 
tijdens openingsuren terecht. Tele
foon: 070-3307581. 

mailto:rene_hillesum@compuserve.com
mailto:rene_hillesum@compuserve.com
http://www.ptt-museum.nl
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LEOPARD! 
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PO'S'ïf: tTAllAMf 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 98 
14 november 1998. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 13 november 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 99, te houden op 16 januari 1999. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

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

Dringend te koop gevraagd : 

^ ^ ' ' - ^ ^ -

\K 
DL -vrorBUWDSCHC ^'^''^jC^^^^fc 1 

n m mm 

Wij zijn op zoel« naar: 

Verzamelingen Nederlandse, buitenlandse en frankeergeldige postzegels. 
Verzamelingen munten en Nederlandse bankbil jetten. 

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

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



lENTOONSlEUfNiNIETAUEENltii) 
VOOR GEVORDERDEN 
Gewoon bij M be^n be^nwn H W M HOPMAN AIJP, ALPHEN AAN DEN RIJ^ 

Tentoonstellen lijkt iets dat alleen is weggelegd voor 

gevorderden (mensen met een omvangrijke veriameling) of 

weigestelden (verzamelaars die veel geld in hun collectie 

kunnen stoppen). Toch is dat niet zo. In dit artikel gaat de 

auteur in op een aantal aspecten van het exposeren en hij 

geeft daarbij enkele praktische tips. 

In de filatelie neemt het ten
toonstellen een belangrijke 
plaats in. Tentoonstellingen 
worden overal gehouden: 
plaatselijk, regionaal, natio
naal en internationaal. Ze 
worden om allerlei redenen 
gehouden. Meestal wordt er 
iets gevierd of herdacht: de or
ganiserende vereniging heeft 
een jubileum te vieren of er is 
een ander feit dat de aanlei
ding vormt. Zo is het in 2002 
bijvoorbeeld 150 jaar gelden 
dat de eerste Nederlandse 

ost/egel werd uitgegeven. 
Tentoonstellingen zijn bij uit
stek geschikt om een evene
ment luister bij te zetten. 

VERSCHILLENDE 
lAOGELIJKHEDEN 
Er /ijn allerlei soorten ten-

)()nstellingen. Propaganda-
entoonstellingen bijvoor
beeld, om de hobby te promo
ten of om een gebeurtenis te 
omlijsten, zonder dat men er 
neteen een competitie bij wil. 
/erder zijn er - en die komen 
log het meeste voor - de wed

strijdtentoonstellingen. In 
deze categorie onderscheiden 
we algemene en speciale ten
toonstellingen. Algemene wil 
zeggen dat daar alles wat met 
filatelie te maken heeft geëx
poseerd kan worden. Daar
voor is een aantal wedstrijd
klassen beschikbaar, te weten: 

- traditionele filatelie 
- postgeschiedenis 
- luchtpostfilatelie 
- ruimtevaartfilatelie 
- postwaardestukken 
- thematische filatelie 
- maximafilie 
- fiscale filatelie 
-jeugdverzamelingen 
- literatuur 

Daarnaast kennen we speciale 
tentoonstellingen, waar uit
sluitend bepaalde aspecten of 
klassen worden getoond, bij
voorbeeld luchtpost of thema
tische filatelie. 

De aard van een tentoonstel
ling kan verder door de deel
name worden bepaald. Het is 

mogelijk dat er inzen
ders uit alle landen 
van de wereld kun
nen deelnemen, 
maar het kan ook dat 
de deelname beperkt 
is tot bepaalde landen 
of tot verzamelingen 
van bepaalde onder
werpen, waarbij de in
zenders worden geïn-
viteerd. Zo zijn er we
re ld ten toon s tel l in
gen, internationale 
tentoonstellingen en 
nationale tentoonstel-
hngen met internatio
nale deelname. Uiter
aard worden er ook in 
eigen land tentoon
stellingen gehouden, 
maar daarover later 

_ ilnemen aan een tentoonstelling is voor iedereen met een verzameling weggelegd -
Et IS een kwestie van de knoop doorhakken 

HET NUT 
Voor de ervaren filatelist is dit 
allemaal wel interessant, maar 
ik kan me voorstellen dat een 
beginnende of gemiddelde 
verzamelaar zegt: 'Aardig, 
maar wat heb ik eraan?'. Toch 
is dat meer dan het op het eer
ste gezicht lijkt. Wie verza
melt, wil toch op de een of an
dere manier contacten met 
andere verzamelaars leggen, 
al was het maar om ontbre
kende postzegels, poststukken 
en poststempels op de kop te 
tikken, door te ruilen of te ko
pen. Dat verklaart het bestaan 
van verenigingen van postze
gelverzamelaars, dan wel fila
telistenverenigingen. Want op 
die manier 'leeft' de hobby! 
Maar er is meer. Een vereni
ging is niet slechts een club 
van individualisten, die alleen 
maar aan hun eigen verzame
ling denken en verder niets 
willen weten van wat een an
der doet. Integendeel, als ver
zamelaars een deel van hun 
verzameling tonen, kan men 
daarvan kennisnemen en er 
achter komen wat de ander 
boeit en interesseert. Het is in 
feite niet belangrijk of de ge
toonde verzameling van een 
beginner of van een gevorder
de verzamelaar is. Ieder ont
dekt er dingen van zijn of haar 
gading in. Want verzamelaars 
'sparen' niet alleen, ze willen 
er ook het nodige van weten. 

Het informatieve cursusboek van de cursus Begelei 
ding bi | Filatelie JFN's 'ABC van het postzegels ver
zamelen' 

Van een getoonde verzame
ling kan de beschouwer dus 
veel leren. Uiteraard in de 
eerste plaats over het verza-
melgebied zelf, maar ook over 
de manier waarop het getoon
de is opgezet. Wat wil de in
zender met zijn inzending ver
tellen? Vaak heel veel. Na een 
tentoonstelling praten zowel 
inzenders als bezoekers met 
elkaar en ze wisselen daarbij 
ervaringen uit. 
Zo kom je interessante dingen 
te weten en kun je elkaar goe
de tips geven. Dat nu kom je 
tegen bij alle mogelijke soor
ten tentoonstellingen. Vrijwel 
altijd wisselt men ervaringen 
uit en dat verrijkt de hobby. 
Steeds als verzamelaars elkaar 
ontmoeten, hebben ze stof tot 
conversatie en het is altijd in
teressant eikaars belangstel
ling te kennen. Dat verruimt 
je blik op de filatelie en het 
vergroot de interesse. 
In feite ligt daar het belang
rijkste punt. Wat wil je als ver
zamelaar aan een ander ver
tellen door iets van je verza
meling te laten zien? Wat wil 
ik te weten komen door an
dermans verzameling te bekij
ken? Ik hoor wel eens zeggen: 
'Ik verzamel meer kennis over 
postzegels, dan post^egels 
zelf. Ik durf daarom de stel
ling aan dat tentoonstellen de 
ruggengraat is van de filatelie. 

I t i l 
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VOOR WIE? 
Ik kan me voorstellen dat veel 
verzamelaars denken dat ze 
het tentoonstellen van een 
deel van hun verzameling wel 
kunnen vergeten. In hun 
ogen is hun collectie niet bij
zonder en soms menen ze ook 
onvoldoende financiële mid
delen te hebben om een kost
bare verzameling op te zetten. 
Dat is dan een dubbel misver
stand, want in de eerste plaats 
gaat het om het doel van de ei
gen verzameling en ten twee
de is filatelie geen hobby voor 
uitsluitend welgestelden. Ie
dereen kan filatelist worden, 
ook degenen met een kleine 
beurs. 
Verzamelen is ook niet moei
lijk, mits u bij het begin be
gint. Dus eerst een onderwerp 
kiezen. Vindt u het bijvoor
beeld leuk om het gebruik van 
de 'valentijnzegels' te laten 
zien (traditioneel)? Of bent u 
helemaal weg van het paard 
(thematisch)? 
Vervolgens moet u zich reali
seren dat er om te beginnen 
minstens één kader moet kun
nen worden gevuld. Een ka
der is een tentoonstellings-
raam van ruim een meter in 
het vierkant, waarin twaalf 
standaard albumbladen kun
nen worden opgehangen. 
Een volgend punt is dat er 
een 'lijn' in het verhaal moet 
zitten. En verder moet er een 
aantal zogenoemde 'filatelisti-
sche elementen' in de collec
tie te vinden zijn. Wat dat 
zijn? 

- postzegels 
- postzegelboekjes 
- automaatstroken 
- frankeren zonder postzegel 
- posttarieven 
- portvrijdom 
- poststukken 
- postwaardestukken 
- vernietigingsstempels 
- verzendaanduidingen 
- postale aanduidingen 
- velletjes en randen. 

UITSTEKENDE CURSUS 
Nu hoeft u dat niet allemaal 
zélf te bedenken. Sinds jaren 
heeft de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV) een voortreffelijke 

Waardering en opbouwende kritiek zijn het loon van 
de verzamelaar die zi|n collectie tentoonstelt 

cursus, die 'Begeleiding bij Fi
latelie' (BBF) heet. Deze cur
sus wordt over het algemeen 
bij uw plaatselijke vereniging 
gegeven door deskundige, 
daartoe opgeleide docenten. 
De kosten zijn laag en de cur
sus neemt niet veel tijd in be
slag. Dat komt in de eerste 
plaats omdat er een voortref
felijk boekje wordt gehan
teerd - het ABC van het postze
gels verzamelen, deel 3* - en ten 
tweede omdat het huiswerk 
van de cursus voor een deel 
thuis kan worden gedaan. Het 
thuis gemaakte werk wordt bij 
een volgende bijeenkomst ge
toond en beoordeeld. 

DE KNOOP 
DOORHAKKEN 
De volgende stap is 
meedoen met een ex
positie, bijvoorbeeld 
een wedstrijdten
toonstelling. Er zijn 
in ons land in drie ca
tegorieën wedstrijd
tentoonstellingen, te 
weten: 

Categorie 3 
Speciaal voor verza
melingen die voor 
het eerst worden ten
toongesteld. Ieder lid 
van een bij de NBFV 
aangesloten vereni
ging kan meedoen 

Categorie 2 
Bestemd voor verza
melingen die eerder 
(in categorie 3) een 

bepaald aantal punten heb
ben behaald 

Categorie 1 
Deze categorie is bestemd 
voor verzamelingen die in ca
tegorie 2 een bepaald aantal 
punten hebben behaald. 

Een andere mogelijkheid is 
meedoen met een propagan-
datentoonstelling. Voor dit 
type expositie gelden geen 
speciale eisen. 
Het verdient aanbeveling 
klein te beginnen. Voor een 
tentoonstelling in categorie 3 
is het minimumaantal kaders 
twee, voor een tentoonstelling 
in categorie 2 is dat drie en 
voor een tentoonstelling in ca
tegorie 1 geldt een minimum 
kaderaantal van vier. 

Maar er is tegenwoordig nog 
een derde mogelijkheid, na
melijk deelnemen met een 
éénkader-inzending; zoals het 
woord al zegt wordt dan met 
behulp van slechts één kader 
een bepaalde inzending ge
toond. 

Zowel de gewone wedstrijd
tentoonstellingen als de één
kader-inzendingen worden 
door een jury beoordeeld. 
Deze jury kent punten en be
kroningen toe. Bij propagan-
datentoonstelingen is dat niet 
het geval; daar kunnen op ver
zoek echter wel adviezen aan 
de inzender worden gegeven. 

Het is vooral een kwestie van 
de knoop doorhakken. De 
meest voor de hand liggende 
weg is om de cursus BBF te 
volgen en daarna de stap te 
wagen. Dan zijn vooraf al de 
nodige adviezen verstrekt en 
kunt u met een gerust hart 
meedoen. Natuurlijk moet u 
die eerste keer geen al te hoge 
verwachtingen koesteren; mee
doen is immers belangrijker 
dan winnen? 

Hebt u belangstelling voor het 
meedoen aan een tentoonstel
ling? Het secretariaat van de 
Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen kan u alle 
gewenste informatie verschaf 
fen. Het adres is: NBFV, Post
bus 4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290, fax 030-
2800128. 

Noot: 
*: ABC van het postzegels verzamelen 
red. C.J. van Kempen, Utrecht; uit 
gegeven door de Stichting voor he 
Filatelistisch Jeugdwerk in Nedei 
land. ISBN-nummer 90-801078-6-7 
Dit boekje is verkrijgbaar bij di 
Service-afdeling van de Nederland 
se Bond van Filatelisten-Verenigin 
gen (zie Bondspagina). 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053^33.33.98) Fax 053^34.10.94 

l̂ £/L/MG f50 
staat gepland op vrijdag/zaterdag 13/14 november a.s. in de bovenzalen van 

congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Deze veiling bevat ruim 6000 kavels: 

1^ ZITTING: betere zegels, series en poststukken EUROPA en OVERZEE. 
Aanbod van vrijwel alle Europese landen, 
f^et belangrijk FRANKRIJK, ZWEDEN, ZWITSERLAND EN ISRAËL. 

2^ ZITTING: NEDERLAND betere zegels en series gestempeld, ongestempeld en 
veel postfris en automaatboekjes. Stempelmateriaal incl. 
PUNTSTEMPELS op POSTBEWIJS. 
Uitgebreid POSTGESCHIEDENIS van EO (veel Friesland gemeente 
Opsterland) tot modern, veel PORT op POSTSTUKKEN 

3^ ZITTING: betere zegels, series en poststukken O.G. postgeschiedenis 
NED.NW.GUINEA. POSTSTUKKEN in ALBUMS en DOZEN. 
Een uitgebreid aanbod! 

4^ ZITTING: VERZAMELING IN ALBUMS, omslagen, insteekboeken en dozen. 
Totaal ca. 2000 kavels, inzetprijzen van ca. f 30,- tot vele 
duizenden guldens 

INTERESSE IN ONZE (NOG STEEDS!!) GRATIS CATALOGUS 
met uitvoerige beschrijvingen van alle aangeboden kavels? Onze inzetprijzen van 

collecties zijn aan de lage kant! 

Een deel van de betere kavels Is van 8 t/m 11 oktober a.s. 
tijdens de NVPH show in het Congresgebouw te Den Haag te bezichtigen. 

STAND 14 
Op aanvraag (brief/kaart, fax of telefoontje is voldoende) wordt U een exemplaar van de 

catalogus toegezonden. 

DE O.P.V. MEER DAN 27 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



POSTZEGELVEILING 

RU n mono 

Dalende prijzen voor A z i ë ? 
Wij halen nog steeds topopbrengsten 
voor mooie kwaliteit C<hina, 
Hongkong en klassiek Japan. 
Voor onze volgende veiling van 21 
november kunt u nog inzenden tot 
uiterlijk 10 oktober. 
Natuurlijk zoeken wij naast Azië ook 
Nederland en de rest van de wereld. 

Adres: Westewagenstraat 60, 
3011 AT Rotterdam, Postbus 2859, 3000 CW 
Tel.nr: 010-213 09 86, Faxnr.: 010-2131730 

I tw 

jp^ Drogen in recordtijd 
en kaarsrecht 

Verkrijgbaar bij jedere postzegelhandel. 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE folder. resultaat! 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG Rotterdam, Tel. 010-4143077*Fax 010-4149499 

Afm. : 340x310x75 m m (LxBrxHg) 
Nut t ige opp. 180x280 m m 

5e NVPH Show Den Haag 
Standnr. 1 

Bestel nr. 9895 Droog-press ƒ 365, -

Contact Schept Kracht 
Vereniging opgenciit in 1926 

verzorgt landelijke rondzendingen 
voor gevorderde filatelisten 

nnet de volgende secties: 

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

en afstempelingen, 
West-Europa, Oost-Europa, 

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

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

Contributie ƒ 20,-, provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

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

INHOUD MACHEV ZEGELS VOOR DAVO-BLADEN 
GROOT BRITTANNIÊ POSTFRIS 

blad 
40 
41 

41a 
80 
84 
88 
93 
97 

102 
107 
118 
123 
127 
131 
135 
Al 
A2 
A3 
A4 

'^: 

aantal 
30 
32' 

3 
1 " 
1 

15 
7 
7 
1 
1 
7 

27 
15 
17 
14 

1T,95 
58,80 
91,50 
20,90 
J2,50 
15,75 
24,30 
21,55 
32,?0 
13,9 
15,10 
4,50 
6,65 

17,30 
6,75 

197,55 
15,20 
76,45 

107,05 

-^ V5 

■^^ \ i / 

R3a 
R4 
R5 

RSa 
R6 
R7 
R8 

RIO 
RlOa 
Ril 

RUa 

24 
13 
18 
<'4 

/ ■ ^ 

/*16 
" 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 ai deze zegels ook afzonderlijk Zie daarvoor onze 
aparte Davoprijslijst Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt 
Wijzigingen voorbehouden Verzendkosten onder / 250 ,~ extra 
Recent verschenen prijslijsten Groot Bnttannie (c), Kanaaleilanden 
(e), Australië (r), Nw Zeeland (s),P«crfic (t) en Zuidelijk Afrika (v) 

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

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

I Boomstamps 
Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
«038-4213838 fax 4226330 
Postbank 3931929 
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Ti|d en ti|dmeting talloze zegels beschikbaar voor een leuk thematisch onderwerp 

IJD EN TIJDMETING 
Een bezoekje aan een 
Zwitserse postzegelvriend 
heeft mij een paar num
mers van de Schweizer 
BriefmarkenZeitung 
(SBZ) opg^eleverd. Een 
voortreffelijk geredigeerd 
j lcd dat echter in zijn 
presentatie  althans ver
geleken met 'Philatelie' 
wel bescheiden aandoet 
met zijn gemiddeld zestig 
)agina's zonder kleuren
ruk. Toch zijn de Zwit

serse verzamelaars, die 
Depcald niet bekend 
staan als lieden die het 
geld gemakkelijk over de 
)alk gooien, bereid 
aarvoor 42 harde Zwit

lerse franken per jaar te 
jetolen. Dot moet sommi
je Nederlandse verza
nelaars en verenigingen 
ie mopperen omdat ze 

'oor ons eigen blad 'Phi
atelie' minder dan de 
lelft betalen dan die 
witsers toch wel te den
en geven, 

het meinummer van de 
BZ stonden twee artike
n die de aandacht trok

:en. Dat in het troditio
lele horlogemakersland 
'witserland alles wat met 
jdmeting te maken heeft 
ok in de filatelie zijn 
/eerslag heeft, valt niet 
i verbazen. Helmut 
wählen heeft over de 
ntwikkeling van de tijd
eting en wat daarvan 
p postzegels te vinden 
een aardige studie ge

:hreven. Van de uitvin
ing van de draagbare 
)nnewijzer tot de klok
itoren van de Big Ben 
Londen heeft hij af

eeldingen op postze
els gevonden. 

en ander artikel, van de 
□nd van dr Ernst Schlu

negger, gaat over een 
gerelateerd onderwerp, 
namelijk over de rol van 
de lengtegraden bij de 
navigatie waarbij chro
nometers en sextanten 
onmisbaar zijn Ook die 
zijn op heel wat postze
gels te vinden Ook ster
rewachten, schepen en 
scheepvaarders noren bij 
dit onderwerp. 
In beide gevallen gaat 
het om beknopte, instruc
tieve artikelen die onqe

•■r I I I 
twi tela verzamelaars 
zullen inspireren. 
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Lengtegraden belangrijk 
hulpmiddel bi| navigatie 

EEN BAUTENGEWONE 
SERIE 
Duitsland als verzamel
gebied is zo onvoorstel
baar groot dat iemand 
die nu met een Duits
landverzameling wil be
ginnen wel gedwongen 
wordt om zich tot één of 
enkele deelgebieden te 
beperken. De Duitse fila
telistische pers maakt 
dankbaar gebruik van 
het feit dat de jaren 
1998 en 1999 voor ver
schillende moderne deel
gebieden jubileumjaren 
zijn. Der Briefmarlcen
spiegel neemt in twee 
achtereenvolgende num
mers twee van die jubile

rende deelgebieden on
der de loep. In het au
gustusnummer is dat het 
verzamelgebied Bundes
republik Deutschland, 
dat officieel op 23 mei 
1949 begint, toen de 
Grondwet van de nieuwe 
Bondsrepubliek van 
kracht werd Op de post
zegels was daar voorals
nog weinig van te mer
ken want pas in 1951, 
met de uitgifte van de 
bekende cijferserie met 
posthoorn, kwam de ver
melding Deutsche Bun
despost op zegels te 
staan. 
De al in 1948 uitgeko
men eerste zegels in de 
bekende ßoi/tenreeks 

droeg nog de tekst Deut
sche Post. De Bundespost 
zou het tot 1995 uithou
den. Dankzij de hereni
ging met OostDuitsland 
kon het land voor het 
eerst in zijn geschiedenis 
gewoon Deutschland he
ten. 
De Michelcatalogus laat 
de ßunc/beginnen met 
nummer 111 Vanaf 
nummer 1786 wordt het 
dus kortweg 
Deutschland. Met alles 
wat er bij hoort komt 
deze catalogus aan on
geveer 1.900 hoofdnum

Bauten serie meer dan hen 
mil|ard zegels in omloop 
gebracht 

mers. Ter vergelijking: de 
DDR telt 3.123 nummers 
In het septembernummer 
gaat de W m o r t e n s p / e 
gel verder in op de dan 
precies vijftig jaar be
staande Boutenreeks In 
totaal zijn zo'n 10.3 mil
jard van deze zegels ge

w w » » w » 

• • « • « M M M I i M l 
Van Deutsche Bundespost \n 1951 
(rechtsj 

nks) tot Deutschland in 1995 

drukt en verkocht De 
vele oplagen zorgden 
voor ontelbare variaties 
in druk, tandingen, wa
termerken, kleuren en 
papier. Ook met de 28 
hoofdnummers van deze 
serie blijkt een verzame
laar zich een halve eeuw 
lang bezig te kunnen 
houden. 

CANADESE PRECANCELS 
Het behoort tot de taak 
van de filatelistische pers 
om haar lezers te inspi
reren om nieuwe wegen 
in te slaan en ze op 
ideeën te brengen voor 
het opzetten van verza
melingen De Franse bla
den houden het meestal, 
vooral wat de klassieke 
filatelie betreft, op het 
ongetwijfeld bijzonder 
grote francofone territo
rium, maar soms maakt 
men ook een uitstapje 
over de grens Zo heeft 
de Echo de la Timbrolo
gie van juli/augustus jl. 
een vrij uitvoerig en ze
ker inspirerend artikel 
over de voorafqestem
pelde zegels van Cana
do. Zeker sinds De Gaul
le dat ter plaatse eens 
heel duidelijk heeft ge
zegd vinden de Fransen 
dat althans een deel van 
Canada eigenlijk Frans 
is, maar toch' dit artikel 
geeft een goed inzicht in 
de vele mogelijkheden 
die de Canadese precan
ce/s bieden. 

In Canada zijn vele soor
ten voorafstempelingen 
in gebruik geweest sinds 
men daar in 1889 mee 
begon. In de jaren na de 
Eerste Wereldoorlog is 
men van de anonieme 

f fcl 

Canadese precancels anoniem, genummerd en met plaatsnamen 
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strepen overgegaan op 
afstempelingen met num
mers die een plaats aan
duiden. Niet minder dan 
zesenveertig Canadese 
steden zijn op die manier 
op de postzegels terug te 
vinden en de Echo ver
meldt ze allemaal. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Het Belgische Themaphi
\a bevat in het juninum
mer een literatuurverv/ij
zing naar het tijdschrift 
van de Studiekring Eerste 
en Tweede Wereldoor
log. De verwijzing houdt 
verband met de werking 
van de padvinderspost in 
België in de jaren 1940 
en 1 944. Over de oor
sprong van padvinders
post staat ook iets te le
zen. Bij de verdediging 
van Mafeking in de Boe
renoorlog schakelde Ba
den Powell jongeren in 
om een aantal taken, 
waaronder het verdelen 
van post, gaande te hou
den. 
Een tweede literatuurver
wijzing in het blad heeft 
betrekking op de manier 
waarop klassieke postze
gels  ook als het geen 
'plaatjeszegels' zijn 
kunnen worden toege
past in thematische ver
zamelingen. Daarbij kan 
worden gedacht aan 
simpele gegevens als 
tekst, waarde, opdruk of 
de londsnaam waarbij 
deze zegels, door het 
zoeken naar achter
grondinformatie in the
matisch verband kunnen 
worden geplaatst. Er zit, 
zo zegt het blad, een 
stuk cultuurgeschiedenis 
in elke klassieke postze
gel. 

De Boerenoorlog, Kaap 
de Goede Hoop, het zijn 
onderwerpen die de ver
zamelaar altijd weer 
boeien en bezighouden. 
Over de Boerenoorlog is 
een kleine beschouwing 
te vinden in het NVPV 
Bestuursbulletin van 
maart. Daarbij gaat het 
om post van de plaatsen 
waar is gevochten en om 
de concentratiekampen, 
waarvan vele in het bui
tenland. Ook het verloop 
van de strijd wordt kort 
beschreven. 
Het tweede onderwerp is 
te vinden in het juninum
mer van De Loupe (Leus
den). Hier is een korte le
vensloop van Jan van 
Riebeeck gekoppeld aan 
de vele herdenkingsen
veloppen die in 1952 
zijn uitgegeven, bij het 
derde eeuwfeest van de 

stichting van het latere 
Kaapstad. 

De Studiegroep Fran
keerstempels Neder
landse Gemeenten geeft 
in de tweemaandeli|kse 
nieuwsbrief ettelijke re
cente nieuwtjes. Een 
daarvan heeft een echt 
vorstelijk voorkomen: Ko
ninginnedag vier je in 
Doesburg. 

dering voor deze nieuwe 
topografische editie, die 
een gat vult van dertig 
jaar en heel veel infor
matie geeft, maar hij 
vindt het boek amateuris
tisch en onvolledig. Dat 
is dan jammer voor de 
auteur, die ijverig, goed
bedoelend en ambitieus 
wordt genoemd. Aan de 
aspecten en de betekenis 
van de gids voor de fila
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Een 'vorstelijk' frankeermachinestempel 

In het iuninummer van 
Sleutelpost (Leiden) is 
een artikeltje gewijd aan 
post uit China. Een van 
de afbeeldingen laat een 
kaart uit 1922 naar Ne
derland zien, geadres
seerd in Chinese karak
ters. Dit roept een vroe
ger berichtje in Philatelie 
(maart, pag. 21 1) in de 
herinnering, over de 'de
tectives' van de Franse 
post en de vraag rijst 
wat onze post in zo'n 
geval deed. Misschien 
was de oplossing wel 
heel simpel. Bij de afge
beelde kaart ging het om 
missiewerk en het kan 
zijn dat dergelijke stuk
ken rechtstreeks naar 
een vaste bestemming 
werden doorgezonden. 
Een andere mogelijkheid 
is dat deze stukken via 
de afdeling rebuten van 
PTT in Den Haag liepen. 
Tot de taken van deze 
afdeling behoort, zo 
werd van PTTzijde ver
nomen, ook het ontcijfe
ren van vreemde hand
schriften. 

De enkele maanden ge
leden verschenen Topo
qrafische Gids van Ne
derland van Frank van 
den Hoven kreeg een be
spreking in de boeken
bijlage van NRC/Han
delsblad van 24 juli jl. 
De recensent heeft waar

telie gaat de bespreking 
echter volledig voorbij. 
Dit zou mogelijk aan de 
titel kunnen liggen. In elk 
geval is de nieuwe gids 
voor de filatelie een 
langverwachte vervan
ging van achterhaalde 
gegevens. 

In Brepost (Postzegelver
eniging Breda) van juli 
staan voorbeelden afge

Het blad laat een derge
lijke niet belaste brief 
zien, waarbij iets bijzon
ders was voorgevallen. 
De afstempeling van de 
brief droeg namelijk een 
verkeerd maandciifer. 
De ontvanger heeft deze 
fout door PTT laten docu
menteren, waarbij ook 
toen aan het strafport is 
voorbijgegaan. 

Een postzegel met prach
tige symboliek wordt ge
meld van Oostenrijk. 
Eind vorig jaar is daar 
een herdenkingszegel 
uitgekomen met de tekst 
Licht ins dunkel en de 
subtitel 1st da jemand? 
In het donker is wel eens 
moeilijk te zien of er ie
mand (die hulp nodig 
heeft) aanwezig is. De 
tekst verwijst daarom 
naar de zoekplicht die 
wij als mens nebben ten 
opzichte van diegenen 
die 'er niet uit komen'. 
Het berichtje is afkomstig 
uit het meinummer van 
De verlichte loep, het 
blad van de Studiegroep 
De Getande Rand. 
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Met velrandie 'gefrankeerde' brief, voorzien van de getypte vermel
ding Door dienstfeil 26111979 afgedrukt; moestzim 2691979; 
de souschef van de expeditie briefpost verzuimde echter strafport te 
heffen... 

beeld van de velrond
strookjes uit 1979  u 
weet wel, van de zegel 
'Zestig jaar vrouwerikies
recht'  die door slim
merds als 'postzegel' op 
een brief zijn geplakt. 
PTT hief op deze brieven 
(soms, niet altijd) straf
port. 

1st da iemand? 

De Schweizer Briefmar
kenZeitung van juni 
brengt behalve een een 
bijdrage over (merken 
van) hoHoges  zie het 
eerste deefvan deze ru
briek  ook een groot ar
tikel dat is gewijd aan de 
telegrammen van de In
ternationale Arbeidsor
ganisatie (IAO), in het 
Frans Bureau internatio
nale du Travail (BIT). 
De organisatie werd ge
sticht in 1920 als onder
deel van de Volkenbond, 
maar beschikte in tegen
stelling tot de moederor
ganisatie niet over een 
eigen postdienst. Wel 
slaagde de organisatie 
erin een telegraafdienst 
in huis te krijgen. 
In het artikel zijn de ont
wikkelingen van deze ei
gen telegraafdienst ge

Stempel Télégraphe Geneve 
B.I.T. 

durende de twintig jaar 
van zijn bestaan, tot aan 
de Tweede Wereldoor
log, beschreven. 

In Japanese Philately 
von februari is een stem
pel uit 1934 met een wa
tervliegtuig afgebeeld, 
bij Ami op Kasumigaura. 
De Japanse marine had 
daar een luchtmacht en 
vliegdekschipbasis. Het 
eiland geeft ook associa
ties met de Zeppelin. Na 
de Eerste Wereldoorlog 
is een Duitse Zeppelin
loods (uit Jüterbog) als 
herstelbetaling ontman
teld en in de jaren twin
tig in Japan op Kasumig
aura weer opgebouwd. 
In 1929 heeft de Graf 
Zeppelin, onderweg 
naar Los Angeles, Ami 
aangedaan. Daar be
staat een herinnerings
stempel van. 

Japans stempel ter gelegenheid 
van het bezoek van de Graf 
Zeppelin can Ami (Japan) 
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Kaartje van Duitsland omstreeksl 
1929, met de ligging van Fried" 
richshofen, Jüterbog en Berlijn 



SMITS PHILATELY 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

LID N.V.P.H. 
Soera tesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 
Tel: 055-3602604 
Fax: 055-3602304 
Mobiel: 06-55710735 

Rabobank nr. 38.16.81.378 
Girorekening nr. 7227081 
E-mail: smitphil@worldonline.nl 
Internet: www.filatelie.net 
Inschrijfnr. KvK: Apeldoorn 08070709 

Openingstijden donderdag en vrijdag van 11.00 tot 16.30 uur en volgens afspraak 
Bestelliin(24 uurs): 055-3602608 

EEN KLEINE GREEP UIT ONZE NIEUWE PRIJSLIJST: 

Nederland 1852-1976. Geheel complete tot 
overcomplete vnl. gebruikte/postfrisse verzameling 
(excl. rolt. 32 en telegr. 7) incl. alle topnummers, 
hoofdnummers compleet, roltanding, luchtpost, port, 
brandkast, dienst, internering etc. in overwegend zeer 
mooie kwaliteit, in Victoria album. Cat.w. fl 40.000+ 

Prijs fl 12.000,00 

Nederland emissie 1852. Mooie gespecialiseerde 
verzameling van de nrs. 1 en 2, opgezet op NVPH 
nummers met ook de betere platen ruim 
vertegenwoordigd, o.a. nr. 1 plaat 1(1 Ox), plaat 2(19x), 
nr. 2 plaat 1(19x), plaat 2(20x), plaat VI(14x), plaat 
Vin(l lx), plaat IX(8x) etc. Totaal 440 zegels, meest 
goedgerand, in band. Eenmalige prachtkoop 

Prijs fl 9.000,00 

Nederland 1864-1957. Geheel gebruikte verzameling, 
in de hoofdnummers compleet (excl. 130/131) in zeer 
mooie kwaliteit + port compleet, in album. 
Cat. w. Fl 19.700 

Prijs fl 5250,00 

Nederland 1852-1979. Gebruikte collectie, in de 
hoofdnummers geheel compleet incl. nr. 80 met 
certificaat, voorts veel port, combinaties en luchtpost, 
in Davo album. Cat.w. fl 19.640 

Prijs fl 4700,00 

Nederland 1864-1979. Ongebruikte/postfrisse collectie 
in gevarieerde kwaliteit incl. nr. 4/5, 7/9, 11, 24/26, 
42/44,47/48, 56/76,346/349 etc. in Davo album, cat. 
waarde f131.200 

Prijs fl 4500,00 

Nederland 1945-1993. Postfnsse kleine stockvoorraad 
incl. jaren '50 en nominaal aandeel, cat.w. fl 10.000 

Prijs fl 1750,00 

Nederland kindvelletjes 1965-1976. Postfris engros in 
diverse aantallen, cat.w. fl 6100+ 

Prijs fl 1000,00 

Kanaaleilanden 1978-1998(!) Postfrisse stock 
Guernsey, Jersey en Man, alle series circa 3x aanwezig 
in 3 dikke voorraadboeken. Enorme nominale waarde 

Prijs fl 4000,00 

Kanaaleilanden 1969-eind 1996. Mooie postfrisse 
complete collectie Guernsey, Jersey, Man en Aldemey 
incl. port en blokjes, in 3 luxe dure albums 

Prijs fl 2000,00 

Kanaaleilanden 1969-1998. Nagenoeg complete 
gebruikte verzameling, op eerste dagenvelop verzameld 
met alle nieuwtjes, in 16 luxe dure Safe banden. 
Enorme aanschafwaarde, zelden aangeboden. 

Prijs fl 2000,00 

!!! VRAAG VANDAAG NOG DE NIEUWE PRIJSLIJST AAN !!! 

BEZOEK ONS OP DE N.V.P.H. SHOW VAN 8 TOT 11 OKTOBER, STAND 51D 

mailto:smitphil@worldonline.nl
http://www.filatelie.net


POSTZEGELDIEFSTAL I N LIBERIA 
PlunMngpostkntmMtÈtwgekhm^^ MARC PARREN, WAGENINGEN 

Een burgeroorlog, plunderingen en de beroving van het enige 

postkantoor dat het land rijk is: ziedaar een greep uit de 

recente geschiedenis van Liberia. Mare Porren besteedt 

hieronder aandacht aan de postzegelschaarste in dit West

Af rikaanse land. 

Sinds 1989 woedt in de Afri
kaanse staat Liberia een bloe
dige burgeroorlog tussen ver
schillende groeperingen. Een 
van deze groepen stond onder 
leiding van de huidige presi
dent Charles Taylor. Toen 
Taylor begin 1990 voor de 
poorten van de Liberiaanse 
hoofdstad Monrovia stond, 
stuurde de WestAfrikaanse 
Economische Gemeenschap, 
de ECOWAS, een vredesleger 
dat onder de naam ECOMOG 
opereerde. Deze WestAfri
kaanse troepen voorkwamen 
dat Taylor Monrovia innam. 

ECOMOG 
De £COMOGtroepen beston
den vooral uit manschappen 
die afkomstig waren uit Nige
ria en Ghana en omvatte ver
der kleinere eenheden uit de 
rest van westelijk Afrika. 
ECOMOGpost werd in die be
gindagen voorzien van het vio

lette stempel ECOMOG MAILS 
(zie afbeelding 1). Na enkele 
maanden werden de brieven 
niet langer van een stempel 
voorzien; de stukken werden 
in gesloten postzakken ver
stuurd naar de landen van 
herkomst van de troepen. Dit 
houdt in dat poststukken van 
recente datum, afkomstig van 
£COMOGtroepen die in Libe
ria actief zijn, niet meer kun
nen worden herkend. Het 
postaanbod nam overigens af 
doordat de troepen later gra
tis naar huis mochten bellen. 
Sinds 1990 was er sprake van 
een patstelling: de regering in 
Monrovia werd gesteund door 
ECOWAS, terwijl de verschil
lende rebellengroepen die 
het binnenland beheersten el
kaar bleven bevechten. De 
postverbindingen met het bui
tenland waren geregeld ver
broken (zie afleelding 2), maar 
er was gedurende deze perio

i ? 
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Afbeelding 1. Brief verzonden door Glionese troepen van de 
ECOMOGvredesmaclit naar een militair kanip in Accra (Gha
na) en voorzien van het violette kaststempel ECOMOG MAILS 
aan het begin van de Liberiaanse burgeroorlog. 
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Afbeelding 2. Brief verzonden op 26 september 1996 van Am
sterdam naar Liberia en in het expeditieknooppunt Amsterdam, 
sectie verzending buitenland, voorzien van het stempel Postver
keer met betrokken land tydelyk gestaakt/ EKP ASD VEBU en RE
TOUR A L'EXPEDITEUR. 

JMjK
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Afbeelding 3. Brief verzonden op 11 december 1997 van Monrovia naar Amsterdam, 
voorzien van het rode portbetaoldstempel in kader met de tekst A1onrov/o Postal 
Exchange/ Postage Paid No. 2/Monrovia  Liberia. 

(^Z,ec :5..^———J 

^f:^ 
Afbeelding 4. Brief verzonden op 20 februari 1998 van Monrovia naar Amsterdam, 
voorzien van het rode portbetaaldstempel in kader met de tekst Monrovi'o Postal 
Exchange/Postage Paid No. I/Monrovia  Liberia. 

de veelal wel internationaal 
postverkeer mogelijk via Abid
jan in Ivoorkust. 

POSTZEGELSCHAARSTE 
De vredesonderhandelingen 
leken eind 1995, begin 1996 
tot een vreedzame overgang 
te leiden met uitzicht op vrije 
verkiezingen in het gehele 
land. Op 6 april 1996 sloeg de 
vlam echter weer in de pan en 
er werd gedurende enkele we
ken grootschalig geplunderd 
in Monrovia. Ook het post
kantoor van Monrovia werd 
geplunderd, waarbij alle post
zegels werden gestolen. Er wa
ren op dat moment in het ge
heel geen postzegels meer 
voorhanden; de verklaring 
daarvoor moet worden ge
zocht in het feit dat Liberia 
maar over één postkantoor 
beschikte, namelijk dat van 
Monrovia. 
Er kwamen later wel enkele se
ries in omloop, maar in febru
ari van dit jaar was er in Mon
rovia weer geen postzegel 
meer te krijgen. Poststukken 
worden voorzien van een port 
betaald stempel (zie de afbeel
dingen 3 en 4). Daarvan zijn 
nu twee typen bekend met 
nummer 1 en 2. Men neemt 

in Liberia momenteel gee: 
brieven aan die gefrankeer 
zijn met zegels die werden ui 
gegeven vóór 6 april 199f 
Wel worden de postzegels g( 
accepteerd die daarna zijn ui 
gegeven, maar die zijn zoa 
gezegd aan het loket al ni« 
meer te verkrijgen. 

VERKIEZINGEN 
Op 19 juli 1997 werden in I 
beria vrije verkiezingen gehoi 
den. Dat gebeurde onder h( 
toeziend oog van internation 
Ie waarnemers. Deze verkiezi 
gen werden door rebellenlt 
der Charles Taylor gewonnei 
Sindsdien heerst er vrede 
dit WestAfrikaanse land, d 
een bevolking heeft van mi 
der dan drie miljoen inw 
ners. Ongeveer eentiende v£ 
de Liberianen heeft bij de o 
lusten het leven gelaten. 
De £COMOGtroepen zijn ne 
steeds in het land aanwezig;: 
zijn inmiddels ook in h 
buurland Sierra Leone acti« 
Wat er van de gestolen postz 
gels is geworden is niet 
kend, maar mocht u een gro 
partij Liberiaanse zegels aa 
geboden krijgen dan moet 
met het voorgaande rekenii 
houden... 
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Voorbeeld van de code van het sorteercentrum Leidschendam 

[10] BRIEFPOST 2000: 
OP WEG NAAR EEN 
NIEUWE 
POSTVERWERKING 
Nieuwe codes prijken 
sinds eniqe tijd op een 
groot deel van de post
stukken. Dit is een gevolg 
van de veranderde werk
wijze die PTT Post enige 
tijd geleden introduceer
de: Briefpost 2000. 
In 1992 werd het plan 
Briefpost 2000 gepre
senteerd. Het betekent 
een nieuwe opzet voor 
iet totale postverwer-
«ingsbedrijf, waarmee 

n jaarlijkse kostenbe-
paring van zo'n 300 

miljoen gulden moet 
morden gerealiseerd. Het 
alen behelst een dras-
'sche efficiencyverbete-

> 9 - . . . . . . . 
De eerste wijziging die in 
iet expeditiebedrijf 
(vordt verwezenlijkt, is de 
oncentratie van net sor-
eerwerk in een nieuw 
letwerk van zes nage-
loeg identieke sorteer-
entra voor brievenpost, 
'ier voor pakketpost en 
én voor bijzondere 
)oststromen (aangete-
ende stukken). Deze 
entra vervangen de 
waalf expeditieknoop-
)unten (EKP's), die vanaf 
977 het zogenoemde 
ternet vormden voor de 
istributie van poststuk-
en. De sorteercentra 
jn grote open hallen 

net daaraan een ge-
louw van twee verdie-
ngen met ruimten voor 

et codeerwerk en ver

gaderingen. De sorteer
centra worden niet lan
ger bevoorraad via het 
spoor, maar tegenwoor
dig via een eigen distri
butieketen met vrachtwa
gens. 
Eén van de belangrijkste 
doelstellingen van Brief
post 2000 is dat de brie
ven voor meer dan 90 
procent automatisch, dus 
machinaal kunnen wor
den gesorteerd. Om 
deze norm te holen wor
den de sorteermachines 
vernieuwd. Voorlopig 
functioneren de 'oude' 
machines nog in de sor
teercentra naast de 
nieuwste sorteermachi-

Overzicht van een deel van de sorteerhal m Nieuwegein met de SOSMA's (foto J J Havelaar, 
Den Haag) 

SORTEERPROCES 
Bij het sorteren doorloopt 
de post een aantal sta

dia. De binnengekomen 
postzakken worden uit
gestort op de lopende 

De nieuwe sorteermochine klem (foto J.J Havelaar, Den Haag) 

it sorteercentrum in Leidschendam (foto J J Havelaar, Den Haag) 

band van de SOSMA 
(Schift Opzet en 
StempelMAchine). Hier 
wordt een eerste schei
ding gemaakt op grootte 
van de poststukken. Te
vens worden in deze ma
chine de poststukken op
gezet, zodat de postze
gel rechts bovenaan 
komt te staan. Bij dit op
zetten wordt gebruikt ge
maakt van het fosfores-
cerende papier van de 
postzegel, dat door de 
machine wordt herkend. 
Daarna vervolgt het stuk 
zijn rondgang door de 
SOSMA en wordt het af
gestempeld. De poststuk

ken worden in bakken 
gezet en naar de volgen
de machine gebracht. In 
de voormalige EKP's kon 
dit de AUMA (Automati
sche iees- en /ndexeer-
MAchine) zijn, of de ge
avanceerdere OVIS (Op
tical character reader. 
Video, /ndex-linking Sys
tem). Deze machines le
zen het adres en geven 
het poststuk een streep
jescode mee. Deze code 
wordt gebruikt voor de 
eigenlijke sortering in de 
SORMA {SORteerMA-
chine). Post die niet ma
chinaal kon worden ver
werkt ging in de EKP's 
naar de ardeling handin-
dexering. Daar werd de 
postcode ingetikt en 
kreeg het poststuk een 
streepjescode (Sorteer /n-
deXofwel SIX]. Ook 
deze poststroom ging 
vervolgens door de SOR
MA. 

NIEUWE OPZET 
SORTEERCENTRUM 
In het Briefpost 2000-
project is een verande
ring in het sorteerproces 
aangebracht door de in
zet van nieuwe sorteer
machines. Een belangrijk 
onderdeel van de nieuwe 
machines is de verbin
ding met de codeercom-
puter, die in staat is om 
handgeschreven adres
sen automatisch te lezen 
en om te zetten in een 
sorteercode. Dit maakt 
het mogelijk op termijn 
meer dan 90 procent 
van de poststukken ma
chinaal te verwerken. Er 
zijn diverse typen sor-

J31 
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De Indeling van de nieuwe rayons van de sorteercentra 

teermachines: sorteerma-
chine klein {SMK), sor-
teermachine groot 

(SMG), sorteermachine 
overige [SMO) en sor
teermachine bakken 

(SMB). De nieuwe sor-
teermachines zijn zeer 
geavanceerd en groter 
ze zijn ruim 50 meter 
ang) dan hun voorgan
gers. Na de eerste sorte
ring worden de poststuk
ken in bakken geplaatst. 
De postbakken voor de 
gebieden van de andere 
sorteercentra worden in 
rolcontainers geplaatst 
en afgevoerd. De streek-
post gaat naar de bak-
kensorteermachine. Hier 
vindt een herverdeling 
plaats, waarna de boK-
ken opnieuw naar de 
sorteermachine gaan. 
Dan volgt een 'diepere' 
sortering op bestelloop. 
De post gaat vervolgens 
naar de bestelkantoren. 
Daar zet de postbode 
tenslotte de voor zijn wijk 
bestemde post 'op 
straat', waarna de be
stelling kan beginnen. 

NIEUWE CODE 
In het sorteerproces met 
de nieuwe machine 
wordt voor de tweede 
sortering op bestelloop -
in postjargon: 'naam van 
de instraat eenheid' -
een code aangebracht 
op de envelop. De ma
chine is in staat het adres 
te lezen en zet dit onmid

dellijk om in een specifie
ke code (PRoces /nforma-
tie Code ofwel PRIQ die 
uit drie elementen be
staat. Het eerste onder
deel van de code is een 
getal van zes cijfers. Dit 
geeft de bestelloop aan. 
Daarna volgt een letter, 
de eerste letter van het 
sorteercentrum. De laat
ste aanduiding is een 
code die bestaat uit een 
letter en een getal. Deze 
codering is eigenlijk voor 
de overgangsfase zolang 
er in de EKP's nog wordt 
gesorteerd. Hiermee 
wordt namelijk het zak-
nummer aangegeven. 

BRIEFPOST 2000 IN HET 
MUSEUM 
De nieuwe ontwikkelin
gen van Briefpost 2000 
zijn zo langzamerhand 
voor iedereen waar te 
nemen. Een reden om 
deze actualiteit eens on
der de loep te nemen. De 
verwachting is dat vol
gend jaar ook in het PTT 
Museum meer van deze 
vernieuwing te zien zal 
zijn. Mogeiïjk kan in 
groepsverband een ex
cursie vanuit het museum 
naar het sorteercentrum 
Leidschendam worden 
gemaakt. 

WELKOM BIJ ONZE 
VERZAMELINGEN! 
Een mooie selectie uit 
onze verzamelingen 
is tentoongesteld in 
het museum. Deze se
lectie is dagelijks te 
bezichtigen. Voor het 
bekijken, met uw ei
gen collectie vergelij
ken of zelfs het bestu
deren van de niet-
geëxposeerde post-
waarden en poststuk
ken kunt u - na telefo
nische afspraak via 
070-3307560- te 
recht op de volgende 
donderdagen: 1,15 
en 29 oktolaer en 12 
en 26 november. 

In het jaarverslag 1997 
van het PTT Museum is 
overigens een uitgebrei
der artikel opgenomen 
over de geschiedenis van 
onder meer het sorteer 
proces. Geïnteresseerden 
kunnen dit verslag koste 
loos aanvragen bij het 
museum. 

Koos Havelaar is assistent-con
servator Posthistorische Verza-
nnelingen van het Nederlandse 
PTT Museum in Den Haag. 

Veilinghuis Passon 
postzegels - oude ansichtkaarten en brieven - munten 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIES 

VEILINGDATA 4'= KWARTAAL 1998 
1 7 - 1 0 ZWOLLE (de Vrolijkheid) 
2 4 - 1 0 ROTTERDAM (Gioot Handelsgebouw) 
2 7 - 1 0 WOUDENBERG (eult.eentr. de Camp) 
1 4 - 1 1 WESTERVOORT (Wieleman) 
2 1 - 1 1 ROTTERDAM + BOXMEER (van Diepen) 
2 8 - 1 1 DEN HAAG Let op: NIEUW 
12 - 12 WESTERVOORT (W leleman) 
1 9 - 12 ROTTERDAM (Groot Handelsgebouw) 
2 9 - 1 2 WOUDENBERG (cull.t entr. de Camp) 

Gratis veilingkatalogus aan te vragen op 
tel.nr. 0 2 6 - 3 2 1 0 0 13 of fax 0 2 6 - 3 2 1 4 1 10, Keizershof 17, 6 8 3 4 DG Arnhem 

tevens leverancier van al Uw filatelistis( he artikelen 
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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.coin 

Stuur ƒ 15,- en u ontvangt de 1998 kleurencatalogus van NZ. 

DE H O L W 

Veiling nr. 56 ^ ^ 
wordt gehouden ^^ 

op zaterdag 
5 DECEMBER 

1998 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag - Alkmaar 
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Gratis catalogus op aanvraag. 

Muidenwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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



voor Importa als uw 
postzegelverzameling u lief is! 

Het paradepaardje van Importa... het Juweel album. Handgemaakt en de band is van een 
hoogwaardige kwaliteit Kunstleder. De messing boekschroeven bevinden zich aan de bin

nenkant van het album. De zegels zijn afgebeeld op licht getint papier, waarop ontspiegelde 
Hawid klemstroken reeds bevestigd zijn. Let u op de afgeronde hoeken van de bladen en op 
de scharniersleuven, waardoor de bladen altijd mooi vlak liggen. 

Juweel album 
•formaat 290 x 330 mm 
•verkrijgbaar in wijnrood en blauw 
met goudbedrukking 

•gewatteerde kunstlederen band 
•formaat bladen 275 x 306 mm 
•met bijpassende opbergcassette 

Juweel olbum serie Nederland: 
Nederland 1 18521958 f 175,00 
Nederland 2 19591990 f 185,00 
Nederland 3 19911997 f 106,00 
Nederland 1 Velletjes 19931997 f 65,00 
Lege Juweelband + cassette neutraal 
of met opdruk 1, 2, 3, 4, VI f 49,50 

# / # 
DE KROON OP UW VERZAMELING 

~Vof 2iens o de oi ••l 

^ 

POSTZEGEL 
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^^■1^ 
•Importa B V.  Postbus 301  5400 AH Uden «Tel (0413) 26 59 73 »Fox (0413) 26 67 20 »Email importa@worldonline.nl 

Prijswijzigingen voorbehouden 
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Deze illustratie bewi|st het de nieuwe Nederlandse briefkaart heeft 
écht w/f adresregels 

ECHT VIJF ADRESREGELS 
Bij ons bericht over de 
nieuwe Nederlandse 
briefkaart in het jul i/au
gustusnummer stond per 
vergissinq alleen het 
oude model (met vier 
adresregels) afgebeeld. 
Daarom tonen we hier 
alsnog de nieuwe kaart. 

LUCKYPÄCK: EEN 
POSTWAARDESTUK? 
Dit voorjaar voerde 
Deutsche Post AG een 
actie ter stimulering van 
het gebruik van pakket
post. Onder de naam 
Lucky Pack werd een set
je verkocht dat bestond 
uit een pakketzegel en 
een kartonnen doos. 
Voor 7.90 m. kon men 
dit binnen heel Duitsland 
versturen zonder dat de 
gebruikelijke gewichtsli
miet van 2 kilogram 
gold. De gebruiksperio
de van het Lucky Pack 
liep van 21 maart tot en 
met 31 mei. 

Eeinteresseerd zijn. Een 
'uitse handelaar biedt 

ze inmiddels te koop 
aan: postfris, gebruikt, 
afgestempeld op de eer
ste dag van uitgifte en al 
of niet met een Kwitantie 
van de posterijen. Va
rianten zijn ook al ont
dekt: het afzenderge
deelte van de pakketze
gel kan namelijk bedrukt 
zijn met 1 of met 2 post
hoorns in fluorescerende 
inkt. Een postfrisse Lucky 
Pactzegel (1 posthoorn) 
met een Kwitantie van de 
eerste dag van uitgifte 
moet 99 m. opbrengen. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Op 26 september ver
scheen in Australië een 
envelop ter gelegenheid 
van het 75jarig oestaan 
van de /.egocyorganisa
tie. In het zegelbeeld 
(45 c.) staat net portret 
van de oprichter van 
deze liefdadige organise

Ich bin ein 
LuckyPäck! 
Idibiiidisl 'dikiiunolim 2 Kilo limil l 
Ich koMt nur / 90 UM Porto und 1' ii kS( 11 \ 
mklusn't Mich gibt s bî  7um i] MJI 19^8 
10 allen Poiifiliahn 

Abst Uli. t 1 ) langer * i ^ 

.SB 
■a.1 

«41 

^ Omdat er sprake was 
2 van een verpakking plus 
=c vooruitbetaling van net 

— "̂  verschuldigde port zou 

791 men het setje als geheel 
« totdepostwaardestuk

ken kunnen rekenen, 
maar verzamelaars zul
len waarschijnlijk alleen 
in de losse pakketzegel 

tie, luitenantgeneraal Sir 
Stanley Savige. Links op 
de envelop zien we een 
aantal activiteiten van 
Legacy en de slogan Leg
acy never forgets. De ver
koopprijs bedraagt 55 c. 

Brazilië 
In Brazilië viert men Va

derdag op 9 augustus. 
Ter gelegenheid daarvan 
werden op 29 juli 1998 
twee voorgefrankeerde 
postbladen uitgebracht, 
bestemd voor binnen
lands gebruik. De bladen 
zijn aan de buitenzijde 
bedrukt met het motief 
van een postduif met 
brief, dat ook voor het 
zegelbeeld gebruikt is. 
Kleur van deze bedruk
king is oranje; beide 
postbladen verschillen 
aan de buitenzijde 
slechts van elkaar in het 
productnummer (barco
de). 

de toekomst' is ook een 
briefkaart uitgebracht. 

Frankrijk 
De stapel postwoarde
stukken die de afgelopen 
jaren uitgebracht werd 
rond het wereldkam
pioenschap France 98 is 
na de overwinning van 
het gastland nog uitge
breid met een extra 
briefkaart. Op 20 juli 
verscheen namelijk een 
geïllustreerde briefkaart 
met op de beeldzijde een 
foto van het kampioens
team en op de adreszij
de een afdruk van de 

Onlangs verscheen een 
nieuwe 'internationale' 
envelop; we hopen bin

nenkort meer details te 
kunnen melden. 

Van de enveloppen met 
zegelbeeld Marianne du 
14 Juilletz\\r\ al de nodi
ge exemplaren bekend 
met particuliere of locale 
opdrukken. Zo bestaat 
er een serie van negen 
stuks waarop de ge
meentewapens van het 
postcodegebied 68440 
(voornaamste plaats: 
Habsheim) staan afge
drukt op de linkerzijde 

Aan de binnenzijde van 
de postbladen vinden we 
een vierkleurenillustra
tie.respectievelijk 'Vader, 
je bent geniaal' door Va
leria Faria en 'Bedankt, 
Vader' door Lilian Kem
per. De bladen kosten 
0.50 r. per stuk. Onze 
Braziliaanse correspon
dent de heer Filet meldt 
dat er nog meer van dit 
soort wensbladen op sta
pel staan, onder andere 
voor verjaardagen, ge
boorten en kinderfeest
jes. 

Bij de emissie 'EXPO'98 
 Oceanen: erfgoed voor 

ronde voetbalzegel, nu 
met het Inschrift Cham
pion du Monde. De prijs 
van deze kaart bedraagt 
5 f. 



ie onbedrukte exempla
"en 

!7roo^Brittanniê 
n juni 1998 verschenen 
n GrootBrittannië twee 
lieuwe standaardlucht
jostbladen een in het 
ïngels en een in het 
^elsh. Voor deze post
)laden is steviger papier 
100 grams) gebruikt 
lan voor vroegere opla
)en, ze zijn zoals ge
voonlijk gedrukt bij Mc
lorquodale Envelopes. 
leide postbladen wor
len verkocht voor 36 p. 
)er stuk en voor £ 1 99 
ler verpakking van zes 
tuks. 

)rie nieuwe geïllustreer
e luchtpostbladen wer
en uitgebracht op 21 
i, als onderdeel van de 

missie Magical Worlds 
net als thema kinder en 
ugdboeken). Het Engel

postblad is gewijd 

can het boek Northern 
Liqhfs van Philip Pullman 
(illustraties van Bee Wil
lie); het Schotse aero
gram aan het moderne 
spookverhaal The Bog
gart van Susan Cooper 
(illustraties: Allan Drum
mond); het aerogram 
voor Wales tenslotte 
toont een illustratie van 
Clare Fletcher uit The 
Snov/ Spider door auteur 
Jenny Nimmo. De ge
noemde boeken zijn alle 
drie bekroond met prij
zen voor jeugdliteratuur; 
de kleurige aerogram
men kosten 45 p. per 
stuk. 

Bij het afgebeelde Schot
se luchtpostblad past wel 
wat toelichting: de Bog
qart uit het gelijknamige 
boek is een eeuwenoude 
geest uit een vervallen 
Schots kasteel, die per 
vergissing door enkele 
kinderen meegenomen 

wordt naar Canada, 
waar hij kennismaakt 

met de moderne techniek 
(verkeerslichten, compu

ters) en zodoende een 
heel nieuw terrein ont
dekt om zijn boosaardi
ge streken uit te halen. 

Portugal 
Twee setjes voorgefran
keerde enveloppen met 
bijbehorend schrijfpa
pier hebben als thema 
'diepzeeduiken'. In de 
zegelbeelden (respectie
vemk 50 e. voor het bin
nenland en 85 e. voor 
het Europese bestemmin
gen) staan vissen afge
leend; op de rest van de 
envelop ziet men onder 
meer foto's van duikers. 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
10x per jaar vervaardigen wi| lijsten waann we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschnjven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlictitingen ontvangt u bij: m: 
P Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld^" 

NL • PIAATFOUTEN P.F. • WILGENBURG • AANBIEDING 
406\\/10 419V\/1250 930* j lO 10 / W / 10 1177\\] 7 50 
409W/ 7 50 422F/1250 931W/10 1084\ \ /5 1188\\/15
418W/ 750 424W/750 1070WA/35 I170W/10 1199W/5

810 oht aanwezig NVPH Show Den Haag 14 nov aanwezigjaarheurs Utrecht 
ledere Ie zaterdag Zmzendorf Mavo Zeist 

t Postzegelhandel KAREL DEN HERTOG Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk tel 0183 352169 
Weihom: donderdag van 09 0012 30 en 13 3018 00 uur 

SINGLE NEDERLANDSE POSTZEGELS OP B R I E F / K A A R T 
I k ben zo ver gekomen, dat het zeer moeilijk wordt om de nog lege plaatsen te vullen! 
Ze komen zelden op veilingen en als een handelaar er een krijgt, heeft hij genoeg liefhebbers om ze te kopen. 
Ze zijn er! Internationale tentoonstellingen bewijzen dat. Deze advertentie komt bij heel veel mensen. Ik hoop 
dat er een of meedere zijn die mij kunnen helpen. Ik wil er graag een goede prijs voor betalen. 
Ook heb ik een complete verzameling Europa zegels; mint, zonder hangers en heel veel dubbele van Canada en 
Nederland, die ik graag in ruil geef Bel, of stuur een fax of brief met wat u heeft. Een photocopie met prijs 
maakt het gemakkelijker, of als u ruilen wilt, graag waar ik u mee helpen kan. 
Deze zegels mis ik nog: 

F.F. Carl Heule 
4590 2nd Street, SE, 
Caledonia, MI 49316 
USA 
tel 0016168911144 
fox 0016168910623 

3 16 
J 2 3 8 
3 351 
□ 356 
□ 401 
□ 445 
□ 450 
□ 477 

PORTZEGELS 
□ 4 
□ 5 
□ 20 
□ 33 
□ 34 
□ 44 
□ 46 
□ 50 
□ 52 

SERVICE 
STAMPS 
□ 2 
□ 4 
□ 8 
□ 9 
□ 10 
□ 12 
□ 16 
□ 20 
□ 22 

ROLTANDING 
□ 3 
□ 8 
□ 11 
□ 37 
□ 46 
□ 47 
□ 52 
□ 57 
□ 61 

ROLTANDING 
KINDERZEGELS 
□ 72 
□ 80 
□ 82 
□ 85 
□ 86 
□ 89 
□ 90 
□ 93 
□ 94 
□ 97 
□ 98 
□ 107 

TELEGRAM ZEGEL 
□ 12 1/2 ent 

)3 



UITGIFTEIII SAMENSTELLING: MEVR. A.C, VAN DER HAARAMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Iwll 

Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 

, wil dat zeggen dat de gegevens van 
i de afgebeelde zegel kunnen worden 
I gevonden in 'Philatelie' van maart (3) 
< op bladzijde 223. 

: Als bij een zegel geen omschrijving 
; wordt gegeven don is de zegel of de 

omschrijving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont

i vangen. 

' Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld; dit houdt 
echter niet automatisch in dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 
ALBANIË 
59  '98 . Herdenking moeder Te
resa von Calcutta (gezamenlijke 
uitgifte van Albanië en Italië). 
60,1001. Resp. moeder Teresa 
met kind, portret. 

AZOREN 
4 8  ' 98 . 'Expo 98; de oceaan bij 
de Azoren. 
50., 140.e. Resp. Stenella fron
talis, Physeter macrocephalus. 

BELGIË 
108  '98 . Geschiedenis; Filips 
Marnix van SintAldegonde 
(15401598, geleerde, schrijver in 
Latijn, Nederlands en Frans, 
staatsman, politieke geschiedenis 
van de Lage Landen, psalmver
taling en vertaling boek Genesis, 
correspondentie met voornaamste 
humanisten uit die tijd, satirische 
en polemische teksten). 
17 fr. Portret, lijfspreuk 'Repos 
ailleurs' (de rust is elders). 
108 '98. 'Het vrije denken'; 
tweehonderdjarig bestaan van de 
humanistische loge 'Amis Philan
thropes'. 
17 fr. Symbolische voorstelling. 
108'98.Frankeerzegel; 
vogels. 
9 fr. Groene specht (Picus viridis). 

BOSNIEHERZEGOVINA 
55  '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
1.10 (M). Internationaal theater
festival in Sarajevo. 
55  '98 . Belangrijke personen. 
0.40,0.70,1.30 (M). Portretten. 
Resp. BranislavDurdev( 1908
1993),AlojzBenac(19141992), 
EdhemCamo (19091996). 
55'98.WWF*;Ciconiaciconia 
(witte ooievaar). 
Strook met0.70,0.90,1.10, 
1.30 (M). Diverse afbeeldingen 
van Ciconio ciconio (met jongen, 
wadend, vliegend, klepperend op 
nest). 
2 2  5  ' 9 8 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
0.50,1., 1.50 din. 

BULGARIJE 
■46 '98. Honderdvijftigste ge
boortedag van schilder Paul Gau
guin (18481903). 
120L.Schilderii. 
4  6  ' 9 8 . Honaerdvijftigsfe ge
boortedag van geestelijke en 
schrijver van schoolboeken Neo
phitHilendarskyBozvely(1785
1848). 
120 L Portret, handschrift. 
106  '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
60 ,80 ,120 ,6001 ; blok van 
120 L. Spelmomenten; leeuw, 
Eiffeltoren, voetbal. 

CYPRUS 
9IO'98.Wereldpostzegeldag 
1998. 
30 c. Loep boven getande lucht
foto van de Peloponnesos(?). 
910 '98 . Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens. 
50 c. Symbolische voorstelling 
(beeldmerk met getal 50). 
Zonder datum. Vluchtelingen
fonds; herdruk van emissie 1974, 
nu met jaartal 1998. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 9/626. 
167  '98 . Postzegelboekje'elf

honderd jaar Nördlingen'. 
Inhoud tienmaal 110 Pf. 
208  '98 . 'Design' in Duitsland. 
Blok met viermaal 110 Pf. Resp. 
drinkglazen van Peter Behrens 
(1901), theeextract kannetje van 
Marianne Brandt (1924), tofel
lomp van Wilhelm Wagenfeld 
(1924), Wassilystoel van Marcel 
Breuer (1926); op blokrond 
'design in deutschland'. 
208  '98 . Internationaal con
gres van mathemotici, Berlijn. 
110 Pf. Vierkant verdeeld in vier
kanten van verschillende grootte 
met op achtergrond getal pi. 
208  '98 . 'Grube Messe!' (groe
ve van 1 kilometer bij 700 meter); 
wereldnotuurerfgoed Unesco'. 
100 Pf. Skelet van krokodil. 
208  '98 . 'Würzburger Resi
denz' en 'Puningtempel in Cheng
de'; wereldcuhuurerfgoed Unes
co*; aezomenlijke uitgifte van 
Duitsland en Volksrepubliek China. 
110 Pf. Tweemaal. Resp. residen
tiehuis in Würzburg, Puning
tempel in Chengde. 

ESTLAND 
48  ' 98 . Wereldkampioenschap 
zeilen klasse 470 voor junioren 
(onder de 21), hooi van Tallinn. 
5.50 kr. Zeilboot. 

FINLAND 
49  ' 98 . Vogels; uilen. 
Blok met vijfmaol 3. Fm. met drie 
zegels en twee zegels als doorlo
pers. Resp. Bubo bubo (over drie 
zegels) en Aegolius funereus; Strix 
nebulosa, Nyctea scandiaco. 
49  ' 98 . Wielrennen; honderd 
jaar Finse wielrijdersbond. 
3. Fm. Moderne wielrenner tij
dens afdaling, vrouw met rijwiel 
van rond de eeuvmisseling. 

GRIEKENLAND 
29 5  ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
140,500Dr.Resp.cultuurfestival 
in het Odeon van Herodes Atticus 
(Athene), cultuurfestival in het 

theater van Epidouros. 

GROOTBRinANNIË 
Afbeelding melding 9/626. 
299'98. 'Speed'; vijftigste 
sterfdag van Sir Molcolm Camp
bell; klassieke wagens met wereld
records langeofstand. 
20,26,30,43,63 p. Resp.'Blue
bird' von Sir Malcolm Campbell 
(1925), 'Sunbeam' von Sir Henry 
Segrave (1926),'Bobs'van John 
G. Parry Thomas (1926),'Railton 
Mobil Special' von John R. Cobb 
(1947),'Bluebird CN7'von Do
nald Campbell (zoon van Malcolm, 
1964). 
1310'98.Snelheidsrecordste 
land, ter zee en in de lucht. 
Postzegelboekje. 

GUERNSEY 
25 3  ' 98 . Fronkeerzegels. 
Vier zegels in postzegelboekje en 
als rolzegels. Resp. 'Fort Grey', 
vissersboot type 'Grand Havre', 
kleine kopel van Les Voubelets, 
koe. 
75  '98 . Tachtig jaar RAF*; 
vliegtuigen uit de twintigste eeuw. 
20,25,30,37,43,63 (p). 
75  '98 . Honderdvijftig jaar 
voetbal op Guernsey. 
Blok met 30 p. en £1.75. Resp. 
portret vroegere president FIFA* 
Jules Rimet (18731956); portret 
koningin Elizabeth II en voetballer 
Robert F.'Bobby'Moore (1941
1993); op blok wereldbekers, 
voetballers uit vroeger tijd en toe
schouwers met vlag. 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 9/626. 
56  '98 . Uitgiftedatum melding 
7/8/549 'wereldkompioenschop 
kojokAano'. 
S6 '98. Uitgiftedatum melding 
7/8/549 'fronkeerzegel folkloris
tische motieven'. 

IERLAND 
Afbeelding melding 9/626/627. 

ITALIË 
Afbeelding melding 9/627. 
128 '98 . Vijfhonderdste ver
jaardag van de aankomst van Co
lumbus in 'Terra Ferma' (Vene
zuela) en vijfhonderdste verjaar
dag van de ontdekkingsreis van 
Amerigo Vespucci (gezamenlijke 
uitgifte van Italië en Venezuela). 
1300 L. Portretten van Columbus 
en Vespucci, schip. 
288  '98 . Vijftigste internatio
nale postzeqemeurs van Riccione, 
800 L Getal 50, blanco postzegel, 
tekst 'Fiero internozionale del 
froncobollo Riccione 1998'. 
59 '98 . Herdenking moeder Te 
reso van Colcutto (gezamenlijke 
uitgifte van Italië en Albanië). 
800,900 L Resp. moeder Teresa 
met kind, portret. 
239  '98 . Dertigste sterfdag va 
Padre Pio da Pietrelcina( 1887
1968). 

800 L. Portret, klooster van de 
'Podri Coppuccini' (orde van de 
minderbroeders kapucijnen) in 
'San Giovanni Rotondo'. 

JERSEY 
Aonvulling melding 6/467 'visset 
Hl': emissie betreft internotionoa 
jaar van de oceaan. 

KROATIË 
227  '98 . Honderdste geboortf 
dog van psychoonolist en psycho 
therapeut Dr. Stjepon Betlneim 
(18981970), lid van de IPA*. 
1.50 kn. Portret met door drie
hoek benadrukte ogen. 
247  '98 . Bronzen medaille 
voor Kroatië op wereldvoetbal
kampioenschap Frankrijk 1998. 
Blok met viermaal 4. kn. met 
doorlopend beeld. Zegevierende 
nationale ploeg, blokrond met 
bronzen medaille. 

LIECHTENSTEIN 
Afbeelding melding 9/627. 

LITOUWEN 
l  6  ' 98 . Fronkeerzegel. 
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VEILING 41 
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30 EN 31 OKTOBER A.S. 
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. 

p»p«m>»i|inipmiii| 

2*+C 10f+C 24a**+C 32a"+C 32+C 

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

Italiaanse Staten en Zwitserland. 

i l ik¥j i* i .*Äi i> 

10 \ii 

Napels 9+kleur Parma 15 +C Romagne 7 +C Sicilie24 Kerk.Straat 8+bisected 9 + keur 

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. 

Tijdens de 5' NVPH postzegelshow zijn alle losse nrs. te bezichtigen op stand 45B/C 

De veilingcatalogus wordt u na overmaking van f 15, (giro 4600298) gaarne toegezonden. 
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70 c. Litouws dubbelkruis. 

MACEDONIË 
2 9 - 4 - ' 9 8 . Archeologische opgra
vingen uit Nedit. 
4,18,30,60 (den). Resp. water
flessen, diervormige schaal, sacra
le vrouwenfiguur, beker. 
3 0 - 4 - ' 9 8 . Wereldkampioen
schap voetbol Frankrijk 1998. 
4,30 (den). Resp. voetbalveld en 
voetbal, voetbalveld en wereldbol. 
5-5 - '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
30,40 (den). Resp. volksdans 
'Oro', carnaval. 
8-5 - ' 98 . Rode Kruis; verplichte 
bijplakzegel. 
2 (den). Gezichtssilhouetten. 
10-5 - '98 . Achttiende congres 
carnavalssteden, Strumica. 
30 (den). Cornaval. 

MAN 
2 -5 - ' 98 . Honderdvijfentwintig 
jaar spoorwegen op Man; loco
motieven. 
21,25,31,63 (p).; blok van 25 p. 
en £ 1 . Resp.'G.H. Wood'(1905), 
'Maitland'(1905),'Loch'(1874); 
'Sutherland' (1873) en station van 
Douglas; postzegelboekje. 
1 - 6 - ' 9 8 . TT-races; motorcou
reurs. 
21,25,31,43,63 (p.). Resp.'The 
Purple Heimet' (motorartiesten-
groep), Ier Joey Dunlop, Dave Mo-
Fyneux van eiland Man, Japanner 
Naomi Taniguchi, Engelsman Mike 
Hailwood. 
19-6 - '98 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997). 
Strook met viermaal 25 p. 

MONACO 
Afbeelding melding 9/627. 

OEKRAÏNE 
18-4 - '98 . Vijfentwintighonderd 
jaar stod Belgorod-Dnestrowski. 
20 k. Oude vesting aan de rivier 
de Dnestr. 
28-4-'98.'Urkfilex98'-nationa-
le postzegeltentoonstelling in 
Sevastopol. 
30 k. met samenhangend vignet. 
Fregat 'Hetman Sagoidatschnyi'. 
8-5 - '98 . Munten. 
Vel met driemaal twee zegels van 

30,60k., I G . Resp. 1-MilL'Kar-
bowanken' munt met ruiterbeeld 
Bogdan-Chmelnizkij, 10'Griwen' 
munt met beeltenis Hetman Petro 
Mogila, 500 'Griwen' munt met 
icoon 'Moeder Gods', 200 'Griwen' 
munt met beeltenis TarasG. 
Schewtschenko, gouden munt met 
beeltenis Wolodimir Swjatosla-
witsch, zilveren munt met beelte
nis van Wolodimir Swjotoslawitsch 
(andere afbeelding). 
16-5- '98 . Europa 1998; thema 
'nationale festivals'. 
40 k. Nationaal festival Iwon 
Kupala. 
16-5 - '98 . Honderd jaar be
schermd natuurgebied Nieuw-
Ascanië. 
Blok met 40 en 60 k. Doorloper. 
Resp. rood wild, wilde paarden. 
20-6 - '98 . Schilderijen museum 
Lemberg. 
20 (tweemaal), 40 k.; blok van 
1.20 G. Resp. 'Mario Theresia' van 
de Zwitser J.E.Liotard (1702-
1789), icoon 'jonge vrouw met 
kind' (van Lemberger schilder, 
17de eeuw), 'man met violoncello' 
von de Hollander G. van Honthorst 
(1592-1656);'Madonna met 
Kind' van onbekende Italiaanse 
meester (17de eeuw). 

OOSTENRIJK 
10-9- '98 . Honderd jaar Weense 
volksopera; vijftigste sterfdag van 
Franz Lehór (1870-1948). 
6.50 S. Historische operagebouw, 
notenschrift. 
10-9 - '98 . Honderd jaar econo
mische universiteit Wenen. 
7.- S. Universiteitsgebouw. 
10-9- '98 . Honderdste sterfdag 
keizerin Elisabeth (1837-1898). 
7.- S. Portret naar een schilderij 
van hofportrettist Franz Xaver 
Winterholter(ca.l870). 

POLEN 
3 -3 - '98 . Poolse herenboerde
rijen. 
55, 65,90 gr.; 1.20 ZL Resp. in 
Oblegorek, Bronowice, Obory, 
Romanow. 

PORTUGAL 
3 1 - 9 - ' 9 8 . Regatta'Vasco do 
Gamo' 1998; windjammers (zeil

schepen). 
50.-, 85.-(tweemaal), 100.-
(tweemaal), 140.- e. Resp. 'Sag-
res', 'Asgard II ', 'Rose', 'Amerigo 
Vespucci', 'Kruzenstern', 'Creoula'. 

ROEMENIË 
10-6- '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
BlokmetBOO, 1.050,1.850, 
4.150 L Spelmomenten, stadion 
ols verbindend element. 

SLOVENIË 
Correctie melding 7/8/551 'vijf
tien jaar programma Verenigd Slo
venië'; honderdvijftig jaar pro
gramma oprichting een verenigd 
Slovenië. 
1 - 6 - ' 9 8 . Rode Kruis; week von 
de solidariteit, verplichte bijplok-
zegel. 
7 Sit. Tweemaal, doorloper. Scha
kel. 
23 -6 - ' 98 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 7/8/551 'fronkeerzegel' 
(hoogoven in Zelezniki). 

SLOWAKIJE 
l - 6 - ' 9 8 . Internationale kinder-
liiig, 
3 SK. Beeldmerk van wezencen
trum (motief van kindertekening 
van Livia Merenicova, 11 jaar). 
1-6-'98.Krogujeval918. 
3 Sk. Portret VÜctor Kolobik, aan
voerder muitende soldaten 71ste 
regiment. 
l - 6 - ' 9 8 . Honderdvijftigste ver
jaardag revolutie van 1848. 
4 Sk. met samenhangend vignet. 
Opstandelingen, vignet metïak-
zegel. 

SPANJE 
Afbeelding melding 9/630. 

TURKIJE 
5-6 - '98 . Internationale milieu-
dag; uilen. 
Blok met tweemaal 150.000 TL. 
Doorloper. 

IJSLAND 
3 -9 - '98 . Lepraziekenhuis in Lou-
garnes honderd jaar geleden ge
sticht (met medewerking van de 
'Oddfellows'in 1898, in gebruik 
tot 1940, afgebrand in 1943). 

70.- kr. Lepraziekenhuis. 
3-9- '98 . Mineralen. 
35.-, 45.- kr. Resp. stilbiet, scole-
ciet. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
3-5 - '98 . Oude treinen. 
400,600,800,1.000,1.200, 
1.500 Af.; blok van 4.000 Af. 
Resp. locomotief 'Large Bloomer' 
(1861), 'Mogul' 2-6-0, vierwielige 
'saddle tank' locomotief 0-4-0, 
locomotief 4-6-2, locomotief 
020201, aerodynamische locomo
tief 3801; locomotief 2860. 
30 -5 - ' 98 . Prehistorische dieren. 
400,600,800,1.000,1.200, 
1.500 Af.; blok van 4.000 Af. 
Resp. Mammuthus primigenius, 
Megaloceros, Ursusspelaeus, 
Synthetoceras, Coelodonta, Hippa-
rion; Smilodon. 
10-6-'98.0udeouto's. 
400,600,800,1.000,1.200, 
1.500 Af.; blok van 4.000 Af. 
Resp. La Mancelle (1878), L. 
(opeland (1884), Stanley (1886), 
L.Serpollet(1887),Dion-Bouton 
(1894), Delling (1927); Peugeot 
(1894). 

3-7- '98 . Vlinders. 
400,600,800,1.000,1.200, 
1.500 Af.; blok van 4.000 Af. 
Resp. Fobriciona odippe, Nympha-
lis antiopa, Polygonia c-olbum, 
Nymphalis polycnloros, Pararoe 
oegeria, Meliatea phoebe; Aglois 
urticae. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 7/8/552. 

ARMENIË 
20 -2 - '98 . Tien jaar Karabach-
comité van Erewan. 
250 d. Arend, vaan. 
21 - 2 - ' 98 . Schilderijen uit het 
nationaal museum, II. 
150 d. Driemaal. Resp. 'familie
generaties' van Yervond Kochor 
(1899-1979),'dans van de torta-
renvrouwen' van Alexander Bazh-
beouk-Melikion (1891-1966), 
'lente in onze hof' van Horoutiun 
Kolents (1910-1967). 

8-4 - '98 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales(1961-1997). 
250 d. Portret. 

ARUBA 
10-7- '98 . Vogels 1998.TP 
50,60,70,150c.Resp.chuchubi 
(Mimus gilvus), kinikini (Faico 
sporverius), trupiol (Icterus 
icterus), barika gel (Coereba 
flaveola). 

BAHAMA'S 
9 -7 - '98 . Vijfentwintig jaar onaf
hankelijkheid. 
15,55,60,70 c. Resp. Hoogge
rechtshof, Nassau-bibliotheek, 
gouvernementshuis (ontvangst 
Winston Churchill en echtgenote in 
1932),'Gregory Arch'(1852) 

BENIN 
28 -4 - ' 98 . Paddestoelen. 
135,150,200,270,300,400 f; 
blok van 1000 f. Resp. Tepbrocy-
be carbonaria, Suillus luteus, 
Pleurotus ostreotus, Hohenbuen-
helia geogenio, Tylopilus felleus, 
Lepiota leucothites; Gymnopilus 
junonius. 
30-4 - '98 . Brandweerwagens 
135,150,200,270,300,400 f „ 
blokvonl.OOOf. Resp.'Double 
Deck'(1840),'Veteran'(1850), 
'Merry Weather' (1894), wagen 
voor aanvullend materieel (19de 
eeuw), jeep'Willy'(1848), Che
vrolet 6400; 'American-La Fronce 
Foamite-Corp'(1952). 
5-6- '98 . Mineralen. 
135 en 150,200 en 270,300 en 
400 f. Driehoekige zegels in sa
menhang; blok van 1.000 f. Resp 
uroniumnoudend mineraal, 
kworts, orogoniet, malachiet, tur
koois, corumdum; marmer, blok-
rand met beeldhouwwerk van Mi
chelangelo (gehurkte jongen). 
10-7- '98 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997). 
Vel met 135,150,200,270,300 
400,500,600,700 f. Portretten. 

BRAZILIË 
13-10- '97 . Fronkeerzegel; 
vogels. 
R$ 0.22. Muscivora tyronnus. 
10-7- '98. Vierhonderd jaar 
benedictijnenklooster van Söo 
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15 SCHITTERENDE JUBILEUM-AANBIEDINGE? 

ENGELAND 
groot-formaat zonder 
kerst met 50 gr. HW's 
en 50 gr Greetings: 

I k g ƒ75,-

DENEMARKEN 
groot-formaat met de 
nieuwste uitgaven, ook 
HW's: 

250 gr ƒ25,-

NEDERLÄND 
groot-formaat mix 
van de afgelopen jaren 
zonder toeslag: 

2 7= kg ƒ99,-

IJSLAND PTT 
postverzegeld 1998 met 
een enorme cat. waarde; 
nog maar zelden te koop: 

250 gr ƒ315,-

NIEUW ZEELAND 
zeer gevarieerde mix van 
gr.f. zegels: 

250 gr ƒ45,-

AUSTRALIE 
prachtige missiewaar 
met veel gr.f. en al veel 
'97 en '98: 

2 kg ƒ125,-

LIECHTENSTEIN 
prachtige sortering met 
HW's-UNIEK: 

100 gr ƒ65,-

BERLIJN 
nog maar zelden aange
boden groot-formaat: 

100 gr ƒ65,-

ENGELAND 
missiewaar met veel 
nieuwe uitgiften en iets 
buitenland (baal ƒ 295,-) 

9 kg ƒ145,-

FRANKRIJK 
uitgebreide sortering gr.f. 
met veel nieuw en HW's: 

250 gr ƒ110,-

DDR/DEUTSCHE 
POST 
prachtige mix van dit wei
nig aangeboden gebied: 

100 gr ƒ15,-

DUITSLAND 
uitsluiten groot-formaat 
(zonder toeslag) met zeer 
veel spiksplinternieuw: 

I k g ƒ95,-

^ 
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ESTLAND 
nog slechts zelden ver
krijgbaar; leuke mix gr.f. 

100 gr ƒ38,-

CANADA 
mooie sortering gr.f. met 
$8,- Grizzly Bear rond-
stempel: Let op! Slechts 
15x 
100 gr ƒ35,-

JAPAN 
enorme uitgebreide sor
tering groot-formaat op 
zeer kort papier: 

500 gr ƒ85,-

1 OOK NIET TE VERSMADEN: HET "NORMALE AANBOD" 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix mei HW's 
2 SCANDINAVIË mcl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 PAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer schaars, dus reserveren 50 qr i 

10 ENGELAND met nieuw en HW's 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
10B ENGELANDREGIONALS qrotevanatie 
11 IERLAND zeer mooie sorlennq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zeqels 
14 LUXEMBURG met HW's en qroot assortiment 
15 PRANKRIJK prachtig assortiment 
16 DUITSLAND mettoeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
18A NEDERLAND TOESLAG qoede variatie 
19 ZWITSERLAND mettoeslaq en HW's 

100 GR 

i -,-
f -
f 15 
f 16 
f 18 
\ 14 
ƒ120 
f 65 
f 75 
f 10 
f 30 
f -
f 20 
\ 25 
f 17 
f 35 
f 50 
f 15 
f 12 
f 10 
\ 18 
i 20 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

250 GR 
ƒ 43 , -
f 5 ; 
f 35 
f 3Ï 
\ 1( 
f 3C 
f -
f15[ 
f -
f 22 
f 7C 
f 1ï 
f 4t 
f 5f 
f 4[ 
f -
f12[ 
f 3f 
f 2f 
i 22 
f 4[ 

-
-
,-
,-
-
-
_ 
,-
,-
r 
-
-
,-
— 
,-
,-

f 48,-

1KG 
f160 
f -
f130 
f150 
f160 
f120 
f -
f585 
f -
f 85 
f 2 6 0 
f -
f 185 
f ~ 
f155 
f -
f450 
f135 
f110 
f 85 
f -
f185 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VERVOLG GROOTFORMAATZEGELS 
20 OOSTENRIJK mooie sortennq met HWs 
21 LIECHTENSTEIN prachtige vanatie met HW's 
22 MALTA moeiliikverkrijqbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtig modem materiaal 
25 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
26 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 

100 qr 
f 36 
f 95 
f 16 
f 16 
f 25 
f 18 
f 35 

-
-
-
-

250 qr 
f 85 , -
f - , -
f 38,-
f 38 , -
f 55 , -

ƒ 85 , -

Ikg 
f325 , -
f - , -
f150 , -
f150 , -
f210, -

--
ƒ - , -

1 
MISSIEWAAR (qroot- en kleinformaat) 

Ml DENEMARKEN met hoqer Kr-waarden 
M2 NOORWEGEN nieuvK en met veel HW's 
M3 ENGELAND met buitenland en HW's 
M4 IERLAND prachtiq assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M6 USA onuitqezochtopcoilnummers 
M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qrootlormaat 
M8 NEDERLAND mettoeslaq 
M9 WERELD enorme verscheidenheid 

500 GR 
f 40,-
f 40 
f 20 
f 40 
f 25 
f 20 
f 40 
f 20 
f 35 

-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
f 75,-
f 75,-
f 35 , -
f 75,-
f 50,-
f 35 , -
f 75 , -
f 40,-
f - , -

5 KG 
f325 , -
f325 , -
f135 , -
f325 , -
f235 , -
f 1 5 5 , -
f325 , -
f175 , -

J -,-
BESTELLING: KORTING 
■ Via overmaking op giro 3752594 of bank 93.28.13.720 ■ 5% bij aankoop uit de normale lijst boven ƒ 150,-
■ Via credit-card: VISA, EUROCARD of MASTERCARD ■ 10 % idem bij aankoop boven ƒ 400,-
■ Via rembours: extra kosten ƒ 10,- ■ bij aankoop van 5 of meer jubileumaanbiedingen 
■ geen bestelling onder ƒ 75,- ook 5% korting 
■ prijzen INCL. PORTO ^ , „ ^ '•^^^^^^ 

^ ^ ^ ^ J. VAN HAARLEM ^ S > \ ^ 
^y""''''^ ^ k T ^ ^ ^ ^   ^ ^ '^^^ ®243 77 77 30 FAX 0243 73 07 35^^^„__^ "^HKrt'^Q ^^^^^^ 

^""'^ \ V ^ ^y""^ EMAILj.haarIem@wxs.nl ^""s...^ ^*jA/t^ ^^^^ 

^ — bezoek mogelijk na tel. afspraak betaling in postfris NL tegen 80% nominaaP ^ ^ ^ ^ ^ X T 
^ (5% afliaalkorting) mogelijk (graag vooraf contact opnemen) .̂..„^^ 

^ wijzigingen/uitverkoop voorbehouden —„.^^^ 

mailto:E-MAILj.haarIem@wxs.nl


Paulo. 
RS 0.22. Klooster, Sinf Benedictus, 
wapen. 
1 8 - 7 - ' 9 8 . Serie luchtvaart; 
RS 0.31. Tweemaal. Resp. portret 
Santos-Dumont met ballon 'Bro-
zil', op sigaar lijkende 'Dirigible 
Nr. 1'; beide zegels met hondteke
ning Santos-Dumont. 
2 4 - 7 - ' 9 8 . Honderd jaar Brazi
liaanse film. 
Vel met zesmaal RS 0.31. Resp. 
cinematograaf Lumière eind ne
gentiende eeuw, 'Guanabara Bay'; 
film 'Limite' met tlose-up von 
Taciono Reis van Mario Peixoto 
(1931); thema'Chanchado'met 
'Grande Otelo' en 'Oscorito' uit de 
film 'A Duplo do Borulho' van Car
los Mango, Atlóntida (1953); film
maatschappij 'Vera Cruz' met film
titels 'O Congaceiro', 'Floradas na 
Serro', 'Sinhó-Moca' en 'Toco-Tico 
no Fubó' en karikatuur van Maz-
zoropi (bijnaam 'A Fóbrico dos 
Sonhos'); 'Cinema Novo' van 
Glauber Rocha; internationale on
derscheidingen voor Braziliaanse 
films ('gouden palm' festival van 
Cannes 1962 voor 'O Pagador de 
Promesses', 'gouden leeuw' festi
val van Venetië 1981 voor 'Eles 
Nöo Usam Black Tie' samen met 
Italiaanse film 'Golden Dreams' 
van Noni Moretti, 'gouden beer' 
festival van Berlijn 1998 voor 
'Central do Brasil'). 

CAMBODJA 
1 0 - 4 - ' 9 8 . Insecten (melding 
9/630). 
200,500,900,1.000,1.500, 
4.000 R.; blok van 5.400 R. Resp. 
Lucanus cervus, Carabus ouroni-
tens, Rosalia olpino, Geotrupes 
(Stercocarius), Megasoma ele-
phos, Cholkcosomo (atlas); Leptu-
ra rubra. 
7 -5 - ' 98 . Oude zeilschepen (mel
ding 9/630). 
200,500,900,1.000,1.500, 
4.000 R.; blok van 5.400 R. Resp. 
kotter 'Sproy', stoomschip 'Britan
nia', vikingschip 'Gokstod', zeil
schip 'Great Britain', kustvoorder 
'Traoacolo', fregat 'Tartan'. 
15 -7 - ' 98 . Flora. 
200,500,900,1.000,1.500, 
4.000 R.; blok van 5.400 R. Resp. 
Petosites joponica, Gentiona triflo
ra, Doronicum cordotum, Scobioso 
joponica, Magnolia sieboldii, 
Erythronium joponica; Callistephus 
chinensis. 

^ CHINA (Republiek, Taiwan) 
~ 5 -8 - ' 98 . Twintigste Azië-Pacific 
" en achtste nationale China scou-
~ ting jamboree, campus nationale 
^ Pingtung-universiteit.TP 
S 5.-. Vier zegels driehoekformaot 
ÏÏ; in samenhang (vierkant). Twee-
^ maal twee dezelfde zegels met 
2 beeldmerken. 
ï 2 6 - 8 - ' 9 8 . Serie 'traditionele or-

- - - chitectuur 1998'; close-ups van op 

Mn verhoaingen geplaatste gebeeld-
« houwdfe 'bouwwerken' (1995: da

ken, 1996: versieringen zuilen en 
dakconstructies, 1997: muren). 
5.-(tweemaal), 10.-, 19.-.Resp. 
'spirit-woy' (stenen verbinding 

tussen twee trappen), hoeksteun 
van zuil, stoelvormige basis van 
zuil, dierenkopvormige afwate
ring. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2 -6 - '97 . Architectuur van de 
Dong (tempel). 
50,150 f. Beide tweemaal in sa
menhang. Resp. Zengchong- en 
Boi'ertrommeltoren (17de / l 8de 
eeuw), 'wind-en-regen' bruggen 
over de Nonjiong en tussen de vel
den. 
13-6 - '97 . Beeldhouwwerken 
van boeddha's en bodhisattva's uit 
de grottempels van Maijishon. 
50 (tweemaal), 100,150 (twee
maal), 200 f. 
l - 7 - ' 9 7 . Overdracht Hongkong 
oon China. 
50,150 f.; blok met zegel van 
800 f. Resp. document van de 'ge
meenschappelijke Brits-Chinese 
verklaring' en rozen, grondwette
lijk document en rozen; portret 
politicus Deng Xiaoping (1904-
1997). 
2 6 - 7 - ' 9 7 . Oude tempels in het 
Wutai-gebergte. 
40,50 (tweemaal), 150 (twee
maal), 200 f. Resp. tempelcom
plex in Toihuai, grote hol Non-
chon-tempel in Dongye, grote oos
telijke hal Foguang-tempel in Dou-
cun, bronzen nal Xiontong-tempel 
in Yingfong, grote Monjusri-
tempel op de Bodhisattva heuvel 
in Toihuai, Zhenhoi-tempei in 
Yangboiyu. 
1 - 8 - ' 9 7 . Zeventig jaar volksbe
vrijdingsleger. 
50 (viermaol), 200 f. Resp. infan
terie, marine, luchtmacht, strate
gisch rokettenkorps, gezamenlijke 
oefening. 
17-8 - '97 . Bewerkte stenen uit 
Shoushan. 
50,150 f. Beide tweemaal; blok 
van 800 f. Resp. 'ritme van de 
herfst' van Jiang Yilin, 'neushoorn 
tijdens zonnebaden' van Zhou 
Jinging, 'aangename reuk en 
jade', 'dronken van vreugde' van 
Lin Fado; zegeiketting van keizer 
Qionlong. 
l - 9 - ' 9 7 . Fronkeerzegels; de Chi
nese muur. 
30,100,150,200 f. Resp. Huon-
gyo-pos, Badaling, Jurong-pos, 
Zijing-pos. 
12-9 - '97 . Vijftiende nationaal 
congres van de communistische 
partij. 
50 f. Portijvlaggen en -embleem. 
9 -10 - ' 97 . Postzegeltentoonstel
ling van Nieuw-Zeeland en Volks
republiek China (zie melding 
11/765/'97 van Nieuw-Zeeland). 
150 f. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. Rosa ruqoso, roos 'Aote-
oroo-New Zealand'. 
12-10- '97 . Sport; achtste natio
nale spelen, Shanghai. 
50,150 f.; blok van beide waar
den. Resp. discuswerpen en atle
ten, stadion en mascotte. 
16-10- '97 . Hemelse tempel in 
Peking. 
50,150 f. Beide tweemoal, in sa
menhang. Resp. 'hol der gebeden 
voor een goede oogst', 'keizerlijk 

hemelgewelf', 'rond heuvelaltaar', 
'hol van het vasten'. 
2 0 - 1 0 - ' 9 7 . Tweeëntwintigste 
wereldpostcongres in Peking 
(1999), I. 
Vel met achtmoal 200 f. en cen
traal een vignet. Resp. Huangshon 
bij zonsopgang, bergtoppen van 
Xinoi, vliegende rots, bergtoppen 
van Beihai, vignet met logo, berg 
Yuping, mystieke steen, berg Tion-
du, Pengloi eilanden. 
20-8-'98.'VI/ürzbürger Resi
denz' en 'Puning-tempel in Cheng-
de'; wereldcultuurerfgoed Unes
co*; gezamenlijke uitgifte van 
Volksrepubliek China en Duitsland. 
Twee zegels. 

CHRISTMASEILAND 
5 -1 - '98 . Chinees nieuwjaar; joor 
van de tijger. 
45 c. Tweemaal, in samenhang; 
blok. Tijgers. 

COLOMBIA 
2 7 - 1 1 - ' 9 7 . Sterfdag Virgilio 
BarcoVargas(192]-1997, presi
dent 1986-1990). 
500 P. Portret. 
5 -12 - ' 97 . Vijftig jaar maat
schappij voor orthopedische chi
rurgie en ongevallenchirurgie 
(1996). 
lOOOP. Vrouw en man, beeld
merk. 
19-12- '97 . Belangrijke perso
nen. 
Vel met 24 zegels van 500 P. 
Resp. indianenleider Goitona 
(16de eeuw), schrijfster Josefo 
Acevedo de Gómez (1803-1861), 
negerleider Domingo Bioho (over-legi 
ede leden in 1621), historicus Soledod 

Acosto de Samper (1831-1913), 
arbeiderleidster Maria Cono Mór-
quez (1887-1967), indianenleider 
Manuel Quintin Lome (1880-
1967), filoloog Ezequiel Uricoe-
cheo (1834-1880), schrijver Juan 
Rodriguez Freyled566-1642), 
antropoloog Gerordo Reichel-Dol-
motoff (1912-1994), pedogoog 
Romón de Zubirio (1922-1995), 
landbouwdeskundige Estebon Jo-
romillo (1874-1947), londbouw-
deskundige Pedro Fermin de Var
gas (1762-1810?), dichter Luis 
Carlos 'el tuerto' Lopez (1879-

1950), dichter AurelioArturo 
(1906-1974), botanicus Enrique 
PérezArbelóez( 1896-1972), as
tronoom José Mario Gonzalez Be
nito (1843-1893), filoloog José 
Manuel Rivas Sacconi( 1917-
1991), historicus Eduarde Lemoi-
tre Romón (1914-1994), schrijver 
DiójenesArrieto (1848-1893), po
liticus Gabriel Turboy Abunader 
(1901-1947), luchtvaartpionier 
Guillermo Echavorrio Misos 
(1888-1985), historicus Juan Frie
de Alter (1901-1990), diplomaat 
FabioLozanoTorrijos(1865-
1947), diplomaat LIno de Pombo 
(1797-1862). 

COOKEILANDEN 
17-7 - '98 . Dienstzegels; toege
voegde hogere woorden. 
S3.-, 5.-, 7.-. Opdruk'OHMS*'op 
fronkeerzegels 'vissen 1993' 
(Stethojulis axillaris, Linckia laevi
gata, Pygopilites diaconthus) met 
portret koninging Elizabeth II. 

COSTARICA 
2 7 - 2 - ' 9 8 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
50 Cs. 'Grande Arche de lo Defen
se' in Parijs, voetbal. 
3 0 - 3 - ' 9 8 . Vijftig jaar tweede re
publiek. 
10,30,45,50 Cs.; blok met 30 en 
50 Cs. Resp. Staatspresident Fi-
gueres vernielt muur van fort Bel-
fovisto, portret politicus José Fi-
gueres Ferrer (1905-1990), voor
namer treft muur. 

CUBA 
15-5 - '98 . Evolutie chimpansee. 
10,15 (tweemaal), 65,75 c. 
Resp. chimpansee met op achter
grond lopende primitieve mens, 
chimpansee en schedel, chimpan
see en voorpoten (handen), chim
pansee koestert jong en vleeskleu-
rig jong op voorgrond, chimpan
see eniokatie chimpansees op 
koort Afrika. 
20 -5 - ' 98 . 'Juvolux 98'-wereld-
postzegeltentoonstelling in 
Luxemburg. 
Blok met zegel van 1.- P. Zegel 
met postbode op fiets bij brieven
bus; olok met gezicht op gebou
wen en brug in Luxemburg, logo. 

22-5-'98. 'Lisboa 98'-wereld-
tentoonstelling; vissen van de 
diepzee. 
15(tweemaal), 65,75 c. Resp. 
Rajo botis, Euruphorunx pele-
canoides, Caulophryne, Choliopus 
slooni. 
2-6 - '98 . Honderdste geboorte
dag van dichter Federico Garcia 
Lorca (1898-1936). 
75 c. Portret en handschrift met 
handtekening. 
5-6-'98.Wereldmilieudag. 
65 c. Tweemaal, in samenhang. 
Eusmilio fostigiota (koraal), Holo-
centrus ascenslonis (vis), Corpllius 
corallinus (krab), Pomocanthus or-
cuatus (vis), Diploria lobyrlnthlfor-
mis cerebro (koraal), Plexouro 
flexuoso. 
3 0 - 6 - ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses von Wales (1961-1997). 
10 (driemaal), 15 (tweemaal), 
65,75 c. Portretten. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
2 -4 - '98 . Vijfenzeventig jaar 
Amerikaanse kamer von koop
handel. 
S I O.Logo. 
2 6 - 4 - ' 9 8 . Nationale boeken
beurs en internationale boeken
beurs Santo Domingo 1998. 
S 3,5. Resp. nationale boeken
beurs (handen met opengeslagen 
boek), internationale boekenbeurs 
(wereldbol en gestileerd 'openge-
slogen' boek', tekst 'Santo Domin
go 98'). 
30 -4 - ' 98 . Vijftig jaar OEA*. 
S 5. Tweemaal. Logo, jaartallen 
1948-1998. 
30 -4 - ' 98 . Vijftig jaar staat Is
raël. 
S10. Davidster, menora (kande
laar), olijftakken. 
26 -6 - ' 98 . Vijftig jaar FAD (Fuer-
zo Aéreo Dominicono); generaals, 
kolonels en vliegtuigen. 
Vel met tweemaal drie zegels van 
S 3. Resp. generaal Frank Felix 
Miranda, vliegtuig, kolonel Ernes
to Tejeda; velrond met vlaggen, 
wapen, beeldmerk. 

EGYPTE 
15-7 - '98 . Overlijden imam 
Sheikh Mohomed Metwolli El-
Shaarawi (geboren in 1911). 
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Jaar 

1965 
1966 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Michel 

cat.w. 

Dm 145,50 
Dm 144,20 

Dm 146,50 
Dm 139,30 
Dm 135,55 
Dm 186,-
Dm 109,35 
Dm 105,30 

Dm 113,30 
Dm 123,50 
Dm 111,65 
Dm 120,50 
Dm 127,-

Euro-
post 
prijs 

ƒ 48,50 
ƒ48 , -

ƒ49 , -
ƒ46 , -
ƒ45 , -
ƒ65 , -
ƒ38 , -
ƒ 36,50 

ƒ 39,50 
ƒ43 , -
ƒ39 , -
ƒ42 , -
ƒ45 , -

Jaar 

1978 
1974 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Michel 

cat.w. 

Dm 154,25 
Dm 137,50 

Dm 159,15 
Dm 150,50 
Dm 146,30 
Dm 152,-
Dm 136,50 
Dm 110,90 

Dm 123,10 
Dm 91,25 
Dm 105,25 
Dm 108,35 
Dm 138,25 

Euro 
post 
prijs 

ƒ55 , -
ƒ48 , -

ƒ59 , -
ƒ53 , -
ƒ 5 1 , -
ƒ55 , -
ƒ53 , -
ƒ44 , -

ƒ50 , -
ƒ 36,50 
ƒ42 , -
ƒ 48,50 
ƒ65 , -

Jaar 

7960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Michel 

cat.w. 

Dm 8,50 
Dm 33,10 
Dm 13,50 
Dm 1,25 
Dm 30,-
Dm 17,-
Dm 63,75 
Dm 16,25 
Dm 11,75 
Dm 38,-
Dm 45,25 
Dm 94,75 
Dm 62,50 
Dm 54,50 
Dm 36,75 
Dm 104,-

Euro-
post 
prijs 

}ƒ 15,-

}/s,-
ƒ 11 , -
ƒ 6,50 
ƒ 2 1 , -
ƒ 6,-
ƒ 5,-
ƒ 13,-
ƒ 15,-
ƒ 31,50 
ƒ 2 1 , -
ƒ 1 9 , -
ƒ 1 3 , -
ƒ 35,-

Jaar 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Michel 

cat.w. 

Dm 34,-
Dm 64,75 
Dm 96,-
Dm 67,25 
Dm 63,-
Dm 63,-
Dm 138,50 
Dm 85,75 
Dm 111,25 
Dm 89,75 
Dm 97,-
Dm 100,50 
Dm 165,75 
Dm 238,25 
Dm 153,10 

Euro-
post 
prijs 

ƒ12 , -
ƒ24 , -
ƒ34 , -
ƒ23 , -
ƒ21,50 
ƒ21,50 
ƒ 47,50 
ƒ30 , -
ƒ39 , -
ƒ31,50 
ƒ 33,50 
ƒ39 , -
ƒ65 , -
ƒ 89,50 
ƒ59 , -
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^ ^ 1965 T/M 1990 (CAT. DM. 3421) ^ V ^ B 1960 T/M 1990 (CAT. DM. 2204) U 

YVERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 
1. 
I.bls 
2.1 
5.1 
5.11 

Frankrijk 
Andorra, Monaco etc. 
Franse kol.(tot onafhankelijkheid) 
Overzee A-Brazillë 
Overzee Brunei-C 

NIEUW VERSCHENEN: 
adviesprijs,,3@^-
admspr\\sJAr'• 
adviesprijs^©;^-
adviesprij^J?^-
adviesprijs,ß?;5Ö-

3 1 -
2 0 -
5 5 -
52,50 
52,50 

NOG LEVERBAAR: 
2.11 Franse kol.(na onafhankelijkheid) adviesprijs_^7;5Ü » 52,50 
3. West-Europa in 2 delen adviesprijsJid;^ > 105,-
4. Oost-Europa adviesprijs^g^;^ > 55,-
7. Overzee 0-Z in 2 delen adviesprijsjl26;^—»- 95,-

Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

^ 
Zonnebl. 
cat.w. 
ƒ 800,-
ƒ 744,-
ƒ1913,-
ƒ 138,-
-
ƒ 33,25 
ƒ 101,25 
ƒ 111,-
ƒ 68,-
ƒ 40,25 

KTHV VAfN DE LAl iB K ü n A M BIJ EUKUFUSi IJNDUJNESIE FUSITKIS 1948-1^97 
Europost 
pnjs 
ƒ 495,-
ƒ 475,-
ƒ1395,-
ƒ 65,-
-
ƒ 15,-
ƒ 45,-
ƒ 49,-
ƒ 30,-
ƒ 18,50 

Jaar 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Zonnebl. 
cat.w. 
ƒ 19,50 
ƒ 14,-
ƒ 12,75 
ƒ111,-
ƒ 77,50 
ƒ 28,75 
ƒ 19,75 
ƒ 29,75 
ƒ 79,-
ƒ131,50 

Europost 
prijs 

ƒ 9,-
ƒ 6,50 
ƒ 5,75 
ƒ 5 0 , -
ƒ 3 5 , -
ƒ 1 3 , -
ƒ 9.-
ƒ 1 4 , -
ƒ 3 6 , -
ƒ 59,50 

Jaar 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Zonnebl. 
cat.w. 
ƒ 176,10 
ƒ 50,-
ƒ 330,75 
ƒ 382,75 
ƒ 258,25 
ƒ 228,75 
ƒ 430,50 
ƒ 198,75 
ƒ 328,-
ƒ 451,75 

Europost 
prijs 
ƒ 79,50 
ƒ 23,-
ƒ179,-
ƒ210,-
ƒ 142,50 
ƒ 125,-
ƒ 236,50 
ƒ 110,-
ƒ180,-
ƒ 248,-

Jaar 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Zonnebl. 
cat.w. 
ƒ 161,25 
ƒ 162,50 
ƒ 454,05 
ƒ 419,25 
ƒ1276,75 
ƒ 446,25 
ƒ 483,75 
ƒ 89,50 
ƒ 77,-
ƒ 146,-

Europost 
prijs 
ƒ 88,-
ƒ 89,-
ƒ 249,-
ƒ 230,-
ƒ 699,-
ƒ 245,-
ƒ 265,-
ƒ 54,-
ƒ 46,-
ƒ 87,-

Jaar 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Zonnebl. 
cat.w. 
ƒ 762,25 
ƒ 636,25 
ƒ219,30 
ƒ 137,75 
ƒ 182,-
ƒ 184,50 
ƒ 162,50 
ƒ 153,75 
ƒ 332,55 

-

Europost 
prijs 

ƒ 455,-
ƒ 380,-
ƒ 130,-
ƒ 82,50 
ƒ 120,-
ƒ 117,50 
ƒ105,-
ƒ105,-
ƒ 235,-
ƒ 125,-

Leveringsvoorwaarden: 
Bestellingen tot f 100,-, f 6,- portobijdrage. Orders tot f 50,- en levering aan nieu
we klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Levering zolang de voorraad strekt. 
Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.45 uur 

zaterdag 9.30-17.00 uur 
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1 £.E., 20 P. Portret. 

ERITREA 
1 7  '98 . Inheemse woningen. 
50,60,85 c. Resp. hedmos (hoog
land), agudos (laagland), agnet 
(nomaden). 

FIJI 
226 '98 . Uitgiftedatum en aan
vulling melding 7/8/554 'walvis
sen': driemaal een afbeelding van 
Physeter catodon, vierde zegel en 
blok met walvistond. 

GUINEE 
Afbeelding melding 9/631. 
157 '98. Insecten; kevers. 
200,250,300,400,450,500, 
1.000 f. Resp. Mylabris,Cantharis 
fusco, Tenebrio mollitor, Sternoce
ra castaneo, Meloe proscorabac
tus, Anthaxia lungarico, Blops mu
cronota. 

INDIA 
252 '98. Honderdste geboorte
dag van vrijheidssstrijder en politi
cus A. Vedorotnom Pillai (1997). 
2. R. Portret. 
83 '98. Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens. 
6. R. Beeldmerk. 
103 '98. Honderdste sterfdoa 
(1997) van pedagoge en sociaal 
hervormster Savitribai Phule 
(18311897). 
2. R. Portret. 
273 '98. Honderdtachtigste ge
boortedag van sociaal hervormer 
en pedagoog S.A. Khan (1817?). 
l 4  '98 . Zitting GEF*. 
11.R. Kale en gezonde bomen. 
144 '98. Achtenveertigste 
sterfdag van filosoof Sri Ramona 
Mohorshi (18791950). 
2. R. Portret. 
164 '98. Drieënnegentig jaar 
officiersopleiding strijakracnten. 
6. R. Collegewapen (uil). 
1  5  ' 98 . Vijfde sterfdag van po
liticus en schrijver Naroyon Ga
neshGoray (19071993). 

INDONESIË 
Afbeelding melding 9/631. 

JAPAN 
226 '98 . Traditionele Japanse 

huizen. III. 
80 yen. Tweemaal. Resp. 'Yaku
moHonjin' (huis van de familie 
Kowata in Shimane), 'Nurikome' 
en 'Namokokobe' (huis van de fa
milie Kamiboga in Ehime) 

JORDANIË 
2911'97. 'Voor Jeruzalem'; 
toeslagzegels. 
100Hl 0,200f20,300f30 f. Ge
zicht op Jeruzalem met rotskoe
pelmoskee. 
1512 '97. Jordanië winnaar 
Arabisch voetbalkampioenschap. 
50,75,100 f.; blok van 200 f. 
Resp. aankomst in stadion, spelen 
volkslied, foto voetbalteam; De
groeting door koninklijk paar en 
kampioensoptocht. 
2012 '97 . Jordaans nationaal 
vrouwenforum. 
50,100,150 f. Resp. rol van de 
vrouw in de loop der tijd, beeld
merken, forum en beeldmerk. 
294 '98 . Werelddag; kinderte
keningen. 
50,100,150 f. Resp.'luchten 
waterverontreiniging bedreigen 
onze voedingsmiddelen', 'Jorda
nië verstikt in industrie en auto
gassen', 'verkeer, industrie, afval 
en ontbossing ketenen de aarde'. 

KENIA 
106 '98. Achttien jaar PAPU*. 
10,33,24,43 Sb.; blok van 50 
Sb. Resp. leeuw, giraffe. Grant's 
gazelle, buffel, cheetah; Hirola 
gazelle. 

KIRGIZIË 
298 '97 . Inheemse fauna; 
zoogdieren en vogels. 

. Vel met ochtmaal 600 T. Resp. 
Aquila chrysaëtos (vogel), Capro 
falconeri, Ovis ammon, (lyps 
himoloyensis (vogel), Equus 
hemionus, Canis fupus, Ursus 
orctos. Saiga totarico. 

KOEWEIT 
169 '97. Internationale dag 
ozonlaag; tiende verjaardag van 
het Montreal protocol. 
25,50,150 f. Beeldmerk (be
schermende hand boven wereldbol 
met fauna en floro). 
l 10  '97 . Nationale industrie

tentoonstelling. 
25,50,150 f. Beeldmerk (tond
roderen). 
1 11  ' 97 . Vijfentwintig jaar na
tuurwetenschappelijk museum. 
25,50,150 f.; blok van 150 f. 
Resp. tekens van de dierenriem, 
ruimtevoarder en dinosaurus, na
tuur en techniek; Coeloconthus. 
1911  ' 97 . Tweeëntwintigste 
nationale Arabische boekenoeurs. 
25,50,150 f. Kalligrafie. 
3011 '97 . CultuurfestivalAl
Quroin; cultuurgeschiedenis. 
Vel met tienmaal 25, tienmaal 50, 
vijfmaal 150 f. Resp. boekenbeurs 
(1975),'Kuwait Magazine' 
(1928), tijdschrift'A'Lam Al Fikr' 
(1970),'Al'Bitba Magazine' 
(1946), tijdschrift'A'Lam Al 
Ma'rifo' (1978), populairweten
schappelijk boek 'Dalil Almohtar Fi 
AlaamAlBihar'(1923),'AlArabi 
Magazine' (1958), geopend boek 
(1923), tijdschrift'Al Thoqofa Al
Alomiya'(1981), tijdschrift'The 
World Theatre'(1969), meisjes
school'Qibliya'(1937), kunstten
toonstelling (1959),'Mubara
kiya'school (1912), nationaal 
museum (1958), hogere school 
'Shuwaikh'(1958),'AlMarsam 
AlHor'(1959),'Alma'hadAldini' 
(1947), folklorecentrum (1956), 
drukkerij'Al Mo'orif'(1947), lite
rotuurclub (1924), volkstheater
groep (1956), muziekacademie 
(1972), film'AlShorqiya'(1955), 
theateracademie (1967), film 'Bos 
YaBahar'(1970). 
2012 '97 . Achttiende zitting 
GCC*. 

25,50,150 f. Drie verschillende 
afbeeldingen met landkaart, vlag
gen lidstaten en vredesduiven. 
252 '98 . Zevenendertigste na
tionale feestdag. 
25,50,150 f. Nationale vlag, be
vrijdingstoren en toren van Koe
weit. 
262 '98 . Zeven jaar bevrijding. 
25,50,150 f. Landkaart, vlag, 
vredesduif. 
163 '98. Strijd tegen drugs. 
25,50,150 f. Verbodsbord met 
tekst 'zeg nee tegen drugs'. 

MALEISIË 
1512'97.'lndepex97'inter

notionole postzegeltentoonstelling 
in New Delhi. 
Blok. 

MARSHALLEILANDEN 
266 '98. Blokkade van Berlijn 
door de Sovjetunie, 19481949 
(voedsel en brandstofvoorziening 
via de 'Berlijnse luchtbrug' van de 
Verenigde Stoten en GrootBritton
nië). 
Blok met viermaal 60 c. met door
lopend beeld. Vrachtvliegtuigen 
boven toegestroomde menigte. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 9/634. 
58 '98. Privatisering posterijen 
perl juli 1998. 
75,110,225 c. Symbolische af
beeldingen van overgang naar 
nieuw tijdperk voor Post nv en of
deling filatelie, logo's op alle drie 
waarden, zegel van 225 c. met ze
gel op zegel (Yvert nr. 201 en de 
zegel van 110 c). 
268 '98 . Fauna; met uitsterven 
bedreigde dieren. 
5,75,125,250 c. Resp. zwarte ri
noceros (Diceros bicornis), 'white 
tailed hawk', 'white tailed deer', 
'tiger' (Panthern tigris). 

NEPAL 
85 '98. Nationaal toerismejoor. 
2,10,18,20R.ShreeAntudanda 
(Ham), Maitidevitempel (Kath
mandu), 'plaats von berusting en 
overgave' (Kopilovostu), berg 
Cholatse (6440 m., Solukhumou). 

NICARAGUA 
85 '98. 'Iberoamerica pinta'; 
SpoansAmerikaonse schilderijen
tentoonstelling. 
7.50 Cd. Schilderij'nachtelijke 
stemming met twee mensen' van 
Alejandro Aróstegui. 

NIEUWZEELAND 
Aanvulling melding 7/8/556, 
foto's van wolkenluchten boven 
landschappen: resp. Cambridge, 
Lake Wonoko, Mount Maungonui, 
Kaikouro, Wbokotano, Lindis Pass. 
29 '98. Kerstmis 1998. 
40 (ook als zelfklevende zegel in 
boekjeenoprol), 70,80 c., $1 .  , 
1.50,1.80. Afbeeldingen geba

seerd op middeleeuwse getijden
boek en wandkleden als 'Belles 
Heures de Jeon, Due de Berry' 
(1410). Resp. Maria met Kind; 
herders naderen Jozef, Maria en 
Kind; de Heilige Familie met ezel; 
een van de drie wijzen met ge
schenk; de drie koningen; engel 
brengt blijde boodschap aan her
ders. 

OMAN 
2610 '97. Toerisme. 
Vel met zesmaal 100 b. Resp. fort 
in Palmenhain, rivierloop, fort op 
bergtop, uitgedroogde rivierbed
ding, ruïne van fort, bergrivier 
met wotervol. 
1811  ' 97 . Zevenentwintigste 
nationale feestdag. 
100 b. Tweemaal, in samenhang. 
Sultan Qoboos ihn Said Toimur 
(geboren in 1940, reg. 1970), 
boslandschap met waterval. 
3011 '97. Vijfentwintig jaar 
meisjesgidsen in Oman. 
100 D. Vuur maken, weven en 
planten. 
2312 '97. Vijfentwintig jaar 
koninklijke Omaonse vereniging 
voor rodioomateurs. 
100 b. Radioamateurs, beeld
merk, satelliet in baan. 

PENRHYN 
207 '98. Dienstzegels. 
Opdruk 'OHMS*'op frankeerze
gels onderwaterleven uit 1993 (5, 
10,15,20,25,30,50,70,80, 
85,90c.,$l . ) . 

PITCAIRNEILANDEN 
285 '98. Nieuwe uitgiftedatum 
melding 6/470 'millennium I, 
schepen'. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 9/635. 

QATAR 
29 '97. Zesentwintig jaar onaf
hankelijkheid. 
1., 1.50 R. Resp. tekst grondwet 
en vlag, regeringsgebouw en olie
raffinaderij; beide waarden met 
portret sjeik Hamad ihn Khalifa 
othThani (geb. 1948, reg. 1995). 
1611  ' 97 . Economisch congres 
MENA*. 
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BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
BREDENHOF IS AANWEZIG O P DE N.V.P.H. 
POSTZEGELSHOW VAN 8 T/M 11 OKTOBER 

IN DEN HAAG M E T VEEL NIEUWE KILOWAAR 
ZOALS: 

AUSTRALIË, CANADA, FINLAND, ENGELAND 
EN NOG VEEL MEER. 

O O K HEBBEN W I J DAN VEEL AANBIEDINGEN 
INSTEEKBOEKEN ZOALS L E U C H T T U R M 

60 BLADZIJDEN Wil DIIBBI- LK SCHUTBI ADbN, CEWATl bhKD EN DUBBI-1 SCHARNItREND t.KBONDEN 

LP 4/30 VAN ƒ 46,- VOOR ƒ 29,95 
60 BLADZIJDEN Z W A R T D U B B E L E SCHUTBLADEN, G E W A T T E E R D EN D U B B E L S C H A R N I E R E N D G E B O N D E N 

LSP 4/30 VAN ƒ 51,50 VOOR ƒ 34,95 

EINDELIJK! 
NA LANG ONDERHANDELEN IS H E T ONS GELUKT 
DE VOLLEDIGE VOORRAAD KILOWAAR VAN EEN 
INZAMELACTIE VOOR EEN KINDERZIEKENHUIS 

IN ENGELAND TE KOPEN 

DE KILO 'S BESTAAN H O O F D Z A K E L I J K UIT 
ENGELAND MAAR BEVATTEN O O K IETS 

BUITENLAND 

W I J HEBBEN DEZE KILOWAAR VERPAKT PER 5 KILO 
PRIJS ƒ 92,50 

HIERBIJ O N T V A N G T U Z O L A N G D E V O O R R A A D S T R E K T EEN I N S T E E K B O E K GRATIS!!!!!!!! 

ilPIÜIIiiiiiliil 
BovenstToat286-a,Rotlierclam-Usselmonde • Telefoon (010) 482.6725 • Telefox (010) 479.7065 

De winkel Is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00tot17.30uuren zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 

AAoondog Is de winkel gestoten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voktoende. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. 

Verzendkosten ƒ 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ200,- geen verzendkosten. 

icicliiri Instf tlliclti ■ stiiiprijkB 
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 

3x 

10,00 
15,75 

24,50 
27,50 

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

5x 

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 BIANCO 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 BLANCO NU/135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
) KILO MISSIE ENGEUND NORMAAL / 180,00 NU / 150,00 

) KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL ƒ 300,00 NU/250,00 

) KILO MISSIE WERELD NORMMAL / 400,00 NU / 300,00 

) KILO MISSIE USA NORAAAAL / 315,00 NU / 260,00 

piOD^y^ 
LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Fa roer 
Finland 
Flora en Fauna 
Franknik 
Griekenland 
Groenland 
Japan 
Konoaieil &Man 
Luxemburg 
Nomibie 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Scandinavië 
Spanie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

g'ifgi[PB^L®m^^E 
OMSCHRUVING 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met '98 
groot assortiment veel nieuw 
enkel papier met '98 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw met '98 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
alleen toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel loren met'97 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortering 
leuk met boek|eszegels met '98 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeiii|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 |aren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortering met '97 
veel gevraagd met'98 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag iets nieuw 

mm^ 
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 
1750 

20,00 
67,50 
18,50 
15,00 
1750 
3750 

QmMm 
250 gr 

2750 
42,50 
5750 
32,50 
35,00 
52,50 

25,00 
72,50 

35,00 

60,00 

70,00 

30,00 
6O00 
85,00 
55,00 
50,00 

40,00 
4750 

160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

50,00 

6750 
95,00 

45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 
90,00 

310,00 

65,00 
75,00 

113 



2.- R. Congresembleem. 

RWANDA 
1998 . Fauna. 
15,100,150,300 Frvï.; blok met 
de vier waarden. Resp. pad, slok, 
stekelvarken, kameleon. 
1998 . Flora. 
15,100,150,300 Frw.; blok met 
de vier waarden. Resp. Opuntio, 
Glorioso superba, Markhamia lu
tea, Hagenia abyssinica. 

SENEGAL 
1-1- '98 . Twintigste rally Parijs-
Dakar. 
20,45,190,240 F. 
12-1 - ' 9 8 . Vijfentwintig jaar club 
Aldiana. 
290,320 F. 
1 4 - 1 - ' 9 8 . Kinderdorp SOS. 
190,240 F. 
1 6 - l - ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997). 
240 F. 
2 7 - 4 - ' 9 8 . Afschaffing slavernij. 
20,40,190,290 F. 
1 6 - 5 - ' 9 8 . Museum van de 
vrouw. 
190,270 F. 
1 0 - 6 - ' 9 8 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
25,50,150,300 F. 
1 6 - 6 - ' 9 8 . Kindertekeningen. 
30,50,180,300 F. 

SOMALIË 
10-5-'98.FlGro; orchideeën. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. Miltonia isis, Wilsonara 
lyoth, Dendrobium Stella, drie
maal hybride Cimbidium, Brasso-
cattleyo cliftonii. 

SWAZILAND 
Afbeelding melding 9/635TP 

SYRIË 
16-6-'97.Anti-rokendag. 
£ 18. Longen met sigarettenkruis. 
16-6- '97 . Internationale boe-
kendag. 
£ 10. Bibliotheek, boeken, logo 
Unesco*. 
21 - 6 - ' 9 7 . Vijfentwintigste inter
nationale bloemententoonsteliing 
in Damascus. 
£ 18 (tweemaal, in samenhang). 

Resp. Echinocereus purpureus. Iris. 
4-9 - '97 . Vierenveertigste inter
nationale beurs in Damascus. 
£17. Vlaggen, monument. 
4-9 - '97 . Vierde congres ÜADA 
(Arabische bond voor tandheel
kundigen). 
£10. Beeldmerk. 
27-9 - '97 . Wereldkinderdag. 
£17. Kind ontdekt landmijn. 
27-9 - '97 . Internationale toeris-
medag. 
£ 17. Paartje op vliegend tapijt 
boven wereldbol. 
27-9-'97.UPU*;wereldpGstdag. 
£17. Postruiter in vliegende 
vaart, postduif met brief. 
1-11 - '97. Zevenendertigste 
week van de wetenschap. 
£ 17. Chemicus Jaber ihn Haiyan. 
16-11 - ' 97 . Zevenentwintig jaar 
hervormingsbeweging. 
£10; blok van £50. President Ho-
fis al-Assod (geboren in 1928, reg. 
1971). 
9-12- '97 . Dertig jaar organisa
tie islamitisch congres. 
£ 10. Minaretten, lieeldmerk. 

TONGA 
4-7 - '98 . Tachtigste verjaardag 
van koning Taufa 'ahou Tupou IV. 
Blok met tweemaal $ 2.70. Twee 
verschillende afbeeldingen van de 
koning in uniform. 

TONGA-NIUAFO'OU 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Wereldpostzegelexpo-
sitie 'Pacific 97', San Francisco. 
Blok van 2 Po. Zegel met Sterna 
sumatrona (vogel), blok met 
'Oakland Bay'-Drug in San Fran
cisco. 
3 0 - 6 - ' 9 7 . Gouden huwelijk/30-
jorig reqeringsjubileum koning 
Touta'ahau Tupou IV (geb. 1918) 
en koningin Halaevalu Mata'oho. 
80 s. Tweemaal. Resp. koninklijk 
poor, koning. 
4 - 7 - ' 9 8 . Als onder Tonga. 

TRISTAN DA CUNHA 
1 5 - 9 - ' 9 8 . Cruiseschepen. 
15,20,45,60 p. Resp.'Livonia', 
'Professor Molcnonov',' Explorer', 
'Hanseotic'. 
2 3 - 1 1 - ' 9 8 . Maritiem erfgoed, I; 
zeilschepen 19de eeuw. 
15,35,45,50 p. Resp.'H.G. 

Johnson'(1892),'Theodore' 
(1893),'Hesperides'(11893), 
'Bessfield'(1894). 

VENEZUELA 
1 2 - 8 - ' 9 8 . Vijfhonderdste ver
jaardag van de aankomst van Co
lumbus in 'Terra Ferma' (Venezu
ela) en vijfhonderdste verjaardag 
van de ontdekkingsreis van Ame
rigo Vespucci (gezamenlijke uitgif
te van Venezuela en Italië). 
400 Bs. Portretten van Columbus 
en Vespucci, schip. 

VERENIGDE NATIES 
1 5 - 9 - ' 9 8 . Vijftig jaar handhaven 
vrede door de Verenigde Naties. 
USS 0.33,0.40, Zw.Fr. 0.70, 
0.90,0.Sh. 4.-, 7.50. Activiteiten 
ter handhaving van vrede door 
'blauwe helmen, baretten en caps' 
met tekst '50 years of United No
tions peacekeeping', '50 ons de 
maintien de la poix des Notions 
Unies', 50 Jahre Friedenssiche
rung der Vereinten Nationen'. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Aanvullingen meldingen 9/635: 
28-5-'98. 'Celebrate the 
Century'. 
Vel met vijftienmaal 32 c. 'The 
Roaring Twenties'. Resp. bosebol-
ler George Herman 'Babe' Ruth 
(1895-1948), Gotsby-stijl, droog
legging (drankverbod), elektriscne 
modeltrein, invoering vrouwen
kiesrecht (1920),'Lifestyle'-
columniste Emily Post, etnologe 
MaraaretMead (1902-1978), de 
charleston, radio voor informatie 
en amusement, 'Chrysler Building' 
in New York (art-deco), jazzmu
ziek, voetbalspelers van de 
'Notre-Dome' universiteit, vlieger 
CharlesA. Lindbergh (1902-
1974), schilderij van Edward Hop
per (1882-1967), beurscrash op 
'zwarte vrijdag'(1929). 
2 9 - 5 - ' 9 8 . Honderdvijftig joar 
staat Wisconsin. 
32 c. Agrarisch landschap. 
5 - 6 - ' 9 8 . Fronkeerzegels voor 
massazendingen. 
'Nonprofit org., 'presorted first 
class'. Resp. moeraslandschap, 
restaurant. 

18 -6 - ' 98 . Honderd jaar Trans-
Mississippi zegels; herdruk Yvert 
nrs. 129 t /m 137. 
Vel met negen dezelfde zegels 
'Western Cattle in Storm'; vel met 
negen verschillende zegels 'Trans
Mississippi'. 
2 6 - 6 - ' 9 8 . Blokkade von Berlijn 
door de Sovjet Unie, 1948-1949 
(voedsel- en brandstofvoorziening 
via 'Berlin Airlift' van de Verenig
de Staten en Groot-Brittonnië). 
32 c. Vrachtvliegtuig C-54 vliegt 
boven mensen. 
2 6 - 6 - ' 9 8 . Volksmuzikanten. 
32 c. Viermaal. Resp. zanger 
'Leodbelly' Ledbetter ('Goodnight 
Irene', 1950), gitarist Woody 
Guthrie ('This land is your land'), 
mondharmonicaspeler Sonny Ter
ry ('Fox Chase'), gitarist Josn 
Vi'hite ('Nobody knows you when 
you're down and out'). 
11 - 7 - ' 9 8 . Spaanse kolonisatie 
von het Zuidwesten vierhonderd 
jaar geleden. 
32 c. Replica kerk van San Gabriel 
(huidige Esponola, NM). 
16 -7 - ' 98 . Filantropen Lila en 
Dewitt Wallace (oprichters 
'Reader's Digest'). 
32 c. Dubbefportret. 
2 2 - 7 - ' 9 8 . Serie 'literatuur'; 
dichter Stephen Vincent Benét (Pu
litzer prijs in 1928 voor epos 'John 
Brown's Body' over de burgeroor
log). 

WALLIS EN FUTUNA 
6-11 - ' 9 7 . Toekenning wereldbe
ker voor postzeqels voor de vierde 
mooi en 51ste fitatelistische 
herfstsolon in Parijs. 
350 F.; blok van 1000 F. Wereld
kaart bedekt met postzegels van 
Wallis en Futuno; wereldbol, post
zegels en beker. 
2 8 - 1 1 - ' 9 7 . Vijftigste sterfdag 
van maarschalk Ledere (Jacques 
Marie Philippe de Hauteclocque, 
1902-1947). 

ZIMBABWE 
2 1 - 7 - ' 9 8 . Fossielen. 
$1.20,5.60,7.40,9.90. Resp. 
fossiele vis (tijdperk Perm, gevon
den in modderige bodem van Ma-
dumobiso), drietenige pootofdruk-
ken Allosaurus (Jura, gevonden in 

bedding van de rivier de Ntumbe), 
linkerpoot Massospondulys (Trios, 
gevonden bij Nyamondlovu, pro
vincie Hurungwe, Sentinol Ranch 
bij Beitbridge), fossiel hout 
(HwongeenGokwe). 

Verklaring TP: 
De aonduiding TP wil zeggen dot 
de bewuste emissie ook in de ru
briek Thematisch panorama wordt 
beschreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkort ingen: 
FIFA 

GCC 

GEF 

IPA 

MENA 

NASA 

OEA 

OHMS 

PAPU 

RAF 
Unesco 

UPU 

WWF 

Federation Internatio
nale de Football 
Associations 
Gulf Cooperation 
Council 
Global Environment 
Facility 
Internationale Psycho
analytische Gesel schol 
Middle-East and North-
Africa 
Notional Aeronautics 
and Space Administra
tion (zie juli/augustus
nummer pagina 558) 
Orgonizoción de los 
Estodos Americonos 
On Her Majesty's 
Service 
Pon African Postal 
Union (UPAP) 
Royal Air Force 
United Nations Educa
tional Scientific and Cu 
tural Organization 
Universal Postal Union 
Union Postale Univer
selle) 
World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 



CATALOGUS MAXIMUMKAARTEN 
VKM catalogus IVIaximuml<aarten Nederland/Gebieden 1998 236 biz. 
de Jong handboek Posthistorie Rhenen/Elst/Veenendaal 220 -A4- biz. 
Geuzendam cat. Postwaardestukken Nederland & Gebieden 7e ed 
v.d. Ven spec. cat. Langebalkstempels Nederland 1997 95 biz. kleur 
v.d. Hoven spec. cat. Grootrondstempels Nederland 1996 112 biz. 
Leiddraad voorden Speciaalverzamelaar Nederland (herdruk 1922) 
Cockrill (eng.) handboek KNSM (scheeps-stempels) 1856-1981 56 biz. 

handboek KPM 1891-1941 met Java-China-Japan-Lijn tot 1970 

Facit (eng./zweeds) speciale catalogus Scandinavië 1998/99 

IWichel (duits) catalogus Scandinavië 1998/99 500 biz. 
catalogus CEPT & Verenigde Naties 1998/99 395 biz. 

Off. Netto (Vlaams) spec. cat. Belgiè/Gebieden 1998/99 610 biz. kleur 
Prifix (duits/frans) speciale catalogus Luxemburg 1998/ 99 520 biz. 
SBK (duits/fr.) cat. Zwitserland & Liechtenstein 1998/99 615 biz. kleur 
Zumstein (duits/fr.) catalogus Zwitserland & Liechtenstein 1998/99 
Vlastos (eng./gneks) spec. cat. Griekenland & Cyprus 1999 2 din. 
Afinsa (port.) spec cat. Portugal/Azoren/Madeira/Macao 1998/99 
Edifil (spaans) catalogus Spanje 1998/99 220 biz. kleur 

catalogus Spanje & Gebieden 1998/99 360 biz. kleur 
Sassone (ital.) spec. cat. Italië/Vaticaan/San IVIarino 1999 1050 biz. 

speciale catalogus Italiaanse Gebieden 1998/99 370 biz. kleur 
speciale catalogus Oud-ltalié 1998 494 biz. kleur 

Michel Overzee 
catalogus Amerika (deel 1 t/m 3) 1995/96 3476 biz. van 250,50 voor 
catalogus Afrika (deel 4 t/m 6) 1997/98 3299 biz. van 283,— voor 
Bi| aankoop van een van deze twee aanbiedingen ontvangt U een korting 
van ƒ 25,— op de abonnementsprijs van de Michel-Rundschau 1999. 
IVlicliel Rundschau 1999 met alle gegevens en catalogusnummers van 
de nieuwtjes gehele wereld. Uw Michel-catalogi dus altijd up to date. 
12 nummers per jaar, filatelistisch gefrankeerd 

Gibbons (eng.) spec, cat. Engeland/ 
Br. Commonwealth 1999 2 din. 
Mello (spaans) speciale catalogus Argentinië 1998 383 biz. kleur 
Siddiqi (eng.) catalogus Pakistan 1998 120 biz. 
Yang (eng.) spec. cat. Volksrepubliek China 1998/99 160 biz. kleur 
IS (eng.) catalogus Volksrepubliek China 1998 150 biz. kleur 
Sakura (jap./eng.) catalogus Japan 1998/99 300 biz. kleur 

45,— 
29,50 
37,50 
37,50 
35,— 
32,50 
32,50 
32,50 

125,-

49,— 
34,50 
45,— 
38,50 
35,— 
32,50 
60,-
49,50 
35,— 
70,— 
75,— 
39,50 

200,— 

230,— 
258,— 

80,-

230,— 
80,— 
25,— 
39,50 
29,50 
32,50 

Catalogus Dinosaurussen '98 
i\PI (frans) wereldcat. dinosaurussen (incl. lokale zegels) 1998 kleur 85,— 
Vlorisson (frans) wereldhandboek film-motieven op zegels & 

stempels 1995 211 biz kleur 88,50 
)MG (duits) wereldhandboek vliegtuigen op zegels 1994, geen 

afbeeldingen, met IVIichelnrs. van 75,— voor 49,— 
Wilson (eng.) handboek gezondheid en medicijnen op zegels 1997 52,50 
i/IcKee (eng.) wereldcatalogus padvinders op zegels 1998 180 biz. 49,50 

ERGAMIJN-ZAKJES 
5/60 mm per 100 6,— per 1000 50.— 115/160 mm 
2/62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 120/180 mm 
5/102 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 130/200 mm 
5/117mm per 100 8,— per1000 70,— 165/215mm 

per 100 11,— per 1000 105,— 
per 100 15,— per 1000 140,— 
per 100 15,— per 1000 140,— 
per 100 20,— per 1000 170,— 

BZ - Deutsche Briefmarken Zeitung verschijnt twee-wekelijks 
recente nummers als proef excl. porto 15,—; Jaarabonnement incl porti 149,— 

rders tot ƒ 150,— plus ƒ 6,— verzendkosten. Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
euwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Prijswijzigingen voorbehouden. 
ilgebreide 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 vrijdag 10.00-17.00; zaterdag 10.00-13.00 
NVPH-Show, Den Haag-Congresgebouw: STAND Nr. 5 
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et PHILAPOST 
Berkel en Rodenr 

Alle hieronder genoemde kilowaar bevat goede 

^ 

ijs 

ad res 
• 

J 
mogelijk aangevuld tot het nieuwste materiaal dat beschikbaar is 

verschilt per 

l a n d 

AFRIKA Calgemeen) 
ARAB.GEBIEDEN 
AUSTRALIË 
AZIË 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIË 
BERMUDA 
BHUTAN 
BOTSWANA 
CANADA 
CARAIB GEBIEDEN 
DDR 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
"GREETINGS" 
ENGELSE GEBIEDEN 
FARCER 
Fill 
FINLAND 
FRANKRIIK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
HONGARIJE 
IERLAND 
INDIA 
INDONESIË 
IRAN 
lAPAN 
lEMEN 
KANAALEILANDEN 
LUXEMBURG 
MALAWI 
MALEISIË 
MALTA 
MAURITIUS 
MONGOLIË 
NAMIBIË 
NEDERLAND 

land. Informeert u vri jbl i jvend of kom eens bij 

fl 
fl. 
ft 
fl. 
fl. 
fl. 
fl
fl 
fl
fl 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
ft. 
(1. 
fl 
fl
fl. 
fl. 
fi. 
fl. 
fl. 
fl. fl. 
fl. 
fl. 
fl 
fl 
fl 
fl. 
fl. 
fl 
fl. 
fl. 
fl 
fl. 
fl. 
fl. 
fl 
fl. 
fl. NEDERLAND TOESLAG fl. 

NIEUWZEELAND 
NEPAL 
NOORWEGEN 
OOSTENRIIK 
OOSTEUROPA 
PAPUA NW.GUINEA 
POLEN 
ROEMENIE 
RUSLAND 
SINGAPORE 
SKANDINAVIE "A" 

k SKANDINAVIE "B" 
fc SPANJE 
■ TSJECHOSLOWAKIIE 
■ TURKIJE 
■ USA 
■ VER.NATIES 
■ WERELD "A" 

^ WERELD "B" 
WEST EUROPA "A" 
WESTEUROPA "B" 

^ IISLAND 
<S ZUID AFRIKA 
' '  • ' ZUIDWESTAFRIKA 

ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
Idem TOESLAG 

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. 

OO gram 

17.50 
3 0 , 0 0 
15.00 
2 0 , 0 0 
4 0 . 0 0 
4 0 , 0 0 
3 0 , 0 0 
17.50 
2 7 . 5 0 
2 7 . 5 0 
2 0 , 0 0 
2 2 , 5 0 
3 0 , 0 0 
2 5 . 0 0 
11.00 
15.00 
10,00 
2 0 , 0 0 
2 0 , 0 0 

135 .00 
3 5 . 0 0 
16,00 
4 5 , 0 0 
4 7 . 5 0 
2 7 . 5 0 

150 ,00 
17.50 
2 0 , 0 0 
2 7 . 5 0 
2 0 , 0 0 
3 0 , 0 0 
2 2 , 5 0 
3 5 . 0 0 
2 2 , 5 0 
2 7 , 5 0 
3 0 , 0 0 
17.50 
2 0 , 0 0 
3 5 . 0 0 
2 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
10,00 
3 5 . 0 0 
2 2 , 5 0 
3 0 , 0 0 
2 0 , 0 0 
3 0 , 0 0 
2 0 , 0 0 
7 5 . 0 0 
16,00 
2 0 , 0 0 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
17.50 
4 0 . 0 0 
2 0 , 0 0 
14,00 
3 5 , 0 0 
17.50 
5 0 , 0 0 
15.00 
4 0 , 0 0 
15,00 
4 0 , 0 0 
7 0 . 0 0 
16.00 
3 5 . 0 0 
16.00 
2 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 

250 gram 
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4 2 , 5 0 
7 0 , 0 0 
3 5 , 0 0 

4 7 , 5 0 
9 2 . 5 0 
9 2 . 5 0 
7 0 , 0 0 
4 2 , 5 0 
6 7 . 5 ° 
6 7 . 5 0 
4 7 . 4 0 
5 0 , 0 0 
7 0 , 0 0 
6 0 , 0 0 
2 5 , 0 0 
3 5 , 0 0 
2 2 , 5 0 
4 2 , 5 0 
4 2 . 5 0 

3 2 5 , 0 0 
8 0 , 0 0 
3 7 , 5 0 

105 ,00 
115,00 
6 5 , 0 0 

3 6 0 , 0 0 
4 0 , 0 0 
4 2 , 5 0 
6 5 , 0 0 
4 5 , 0 0 
7 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 
8 5 , 0 0 
5 0 , 0 0 
6 2 , 5 0 
7 2 , 5 0 
4 2 , 5 0 
4 7 . 5 0 
8 0 , 0 0 
4 7 . 5 0 
7 2 . 5 0 
2 2 , 5 0 
8 0 , 0 0 
5 5 , 0 0 
7 2 , 5 0 
4 7 , 5 0 
7 2 , 5 0 
4 7 . 5 0 

175 ,00 
3 7 , 5 0 
4 7 . 5 0 
4 7 , 5 0 
4 7 , 5 0 
4 2 , 5 0 
9 5 , 0 0 
4 7 , 5 0 
3 2 , 5 0 
8 5 , 0 0 
4 2 , 5 0 

110,00 
3 5 , 0 0 
9 5 , 0 0 
3 5 , 0 0 
9 5 , 0 0 

165 ,00 
3 5 . 0 0 
8 5 , 0 0 
3 5 , 0 0 
4 7 , 5 0 
8 5 , 0 0 

Hét Kilowaarcentrum van Nederland 
Alphensebaan 35, 5126 PR Gilze 

Hoe nieuw, dat 
)n5 langs! 

500 gram 

f i . 8 0 . 0 0 
ƒ!. 135,00 
f^ 6 5 , 0 0 
ƒ!. 9 0 . 0 0 
ƒ!. 180 .00 
ƒ1. 180 ,00 
f l - 135 .00 
f l . 8 0 . 0 0 
f l . 130 ,00 
f l 130 ,00 
f l . 9 0 , 0 0 
fl. 95.00 
fl. 135,00 
ƒ! 115.00 
fl. 47.50 
fl. 65,00 
ƒ!. 40,00 
fl. 80,00 
fl. 80.00 
ft. 625,00 
fl- 155.00 
fl. 70,00 
fl 200,00 
fl. 220,00 
fl. 125.00 
ƒ1. 7 0 0 . 0 0 
fl. 7 5 . 0 0 
fl. 8 0 . 0 0 
fl. 125.00 
fl. 8 5 , 0 0 
fl. 135 .00 
f l . 9 5 . 0 0 
f l 165 ,00 
f l . 9S,oo 
fl. 120 ,00 
fl. 145 ,00 
fl. 8 0 , 0 0 
fl. 9 0 . 0 0 
fl. 155.00 
fl. 9 0 , 0 0 
fl. 140,00 
fl. 4 0 , 0 0 
fl. 150 ,00 
fl. 100 ,00 
fl. 140 .00 
fl. 9 0 . 0 0 
fl. 140 ,00 
fl. 9 0 . 0 0 
fl. 3 4 0 , 0 0 
fl. 7 0 , 0 0 
fl. 9 0 . 0 0 
fl. 9 0 . 0 0 
fl. 9 0 . 0 0 
fl 8 0 . 0 0 
fl 180,00 
fl 9 0 , 0 0 
fl 6 0 , 0 0 
fl. 165 ,00 
fl. 8 0 . 0 0 
fl. 2 0 0 , 0 0 
fl. 65.00 
fl. 180 .00 
fl 65,00 
fl. 180 ,00 
fl. 3 2 5 . 0 0 
fl. 6 5 , 0 0 
fl 165 ,00 
fl. 6 5 , 0 0 
fl 9 0 , 0 0 
fl 165,00 

v^ S 
Bel 010 - 5115099 voor originele FRANKPOST Kilowaar. 

U kunt natuurlijk ook faxen of een kaartje schrijven. Kijk op pagina 651, 
654 & 655 voor meer Informatie en de leveringsvoorwaarden. 

<g»« Bezoek stand 48 a-b van FRANKPOST op 
de Se NVPH Postzegel Show te Den Haag 

COLLECT+ 
Postbus 64835 - 2506 CE DEN H A A d 

> 

Rariteiten, kleurproeven, ongetande 
uitgiften, speciale covers, misperforaties, 
lokale uitgiften, drukfouten, goud/zilver, etc. SS; 

"Een kaartje is voldoende om gratis onze rijk 
geïllustreerde catalogus te ontvangen." 

Internet: http://members.xoom.com/collectplus/ ^^^"'M 
E-mail: collectplus@hotmail.com ÉLf. j ^ 
COLLECT+, Postbus 64835, 2506 CE Den Haag A^, 
Giro: 42.59.642 • Bank: 40.47.39.806 ■ ̂ ^\l ~

ft<MTVl.p.iii^ *tMlVlJ«)l«j 

http://members.xoom.com/collectplus/
mailto:collectplus@hotmail.com


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 TiEMAN 
A L 3 5 JAAR u w VERTROUWEN WAARD 

In- en verkoop van postzegel-
verzamelingen is een kwestie van 
vertrouwen. U hebt meer aan een 
eerlijk advies en een faire taxatie. 
Postzegelhandel Willem Tieman 
geeft u advies. 

BELANGWEKKENDE COLLECTIES 
INTERESSANTE PRIJZEN 
Ook deze maand biedt Willem Tieman u 
weer volop keuze aan speciale collecties, 
groot en klem. Maar ook ongesorteerd. Alle 
uit voorraad leverbaar, en vooral tegen 
interessante prijzen. Franco thuis. 

EXTRA VOORDELIG 
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. Na ontvangst van 
uw remise, volgt toezending 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. 

ELK AANBOD EEN BOD 
Elke aanbieding wordt gratis en vrijblijvend 
getaxeerd. Willem Tieman garandeert u m 
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 verzamelmg goed verpakt en 
aangetekend naar Amsterdam en wordt 
dadelijk gebeld voor een prijsvoorstel. 
Bij akkoord, krijgt u binnen 24 uur per bank, 
giro of contant het geld. Zonder problemen! 
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1. NEDERLAND FDC's onbeschreven penode ca 1964/1996 
collectie incl doubletten ten dele in zeer dure en luxe albums, 
cat.w. ƒ 3590,- Nu ƒ 425,-

2. NEDERLAND frankeerbare zegels, geldig en ongeldig, veel lage 
en lagere waarden, 60, 70 en 80-er jaren, frankeerwaarde ƒ615,-
(bij kinder- en zomerzegels vanzelfsprekend toeslag 
met geteld ƒ 480,-

3. NEDERLAND (") engros-postje postfris zonder plakker, periode 
ca 1940/1968 incl vele postfrisse complete senes 
(catw ƒ4 150,-) . . . ƒ 490,-

4. NEDERUVND periode ca 1900/1995 (x/xx/o) doos waann ook 
veel massagoed "njp en groen" maar ook veel betere regels, 
complete senes en veel ander interessant filatelistisch matenaal, 
zeer geschikt voor handel en/of rondzendverkeer, onuitgezocht, 
onuitgezocht vele hoge waarden en betere tussenwaarden, 
voordelig, absoluut pnma winstmogelijkheden . ƒ 550,-

5. NEDERLAND PTT-mapjes-collectie incl. doubletten en diverse, 
veelal interessante extra's (195 stuks, normale aanschafwaarde 
bij de postzegelhandel ca ƒ 1 350,- f^u: ƒ 650,-

6. NEDERLAND FDC's: doublettenpost, onbeschreven, met het 
zwaartepunt op de periode na 1965 (cat.w ruim ƒ 10.000,-) . . ƒ 800,-

7. NEDERLAND en buitenland partij waann enerzijds enorm veel 
klem en eenvoudig matenaal resp massagoed, maar anderzijds 
ook vele complete postfnsse senes, beter en interessant en zeer 
waardevol matenaal, ook veel avontuur! Koopje! f 1.000,-

8. NEDERLAND penode ca 1890/ca 1990, waanzinnig veelzijdige 
partij "rijp en groen", op albumbladen, in stockboeken, zakjes, 
dozen, restanten, bloks etc Zeer interessant voor handel, rond
zendverkeer, opzet en uitbreiding Nederland, stock etc vol 
avontuur (Catw ca ƒ 10 000,-) Koopje' . . . ƒ 1.300,-

9. NEDERLAND ca 1930/ca 1995 unieke collectie specialiteiten 
zoals b V staan beschreven achtenn de zonnebloem-speciaal-
verzamelgebieden, zoals PTT-mapje, bijzonderheden, kinderbe-
dankkaarten, VHK-kaarten, met en zonder postzegels, dag van 
de postzegel, veldpost, etc. Een onvoorstelbaar mooie en veel
zijdige collectie, waann diverse unieke stukken, inclusief veel oud 
en ongebruikelijk matenaal (méér dan éénduizend items, zeer 
veelzijdig en gevaneerd) "once in a lifetime" . . . . ƒ 2.500,-

10. NEDERLAND gigantische avonturenpartij waann ook heel sterk 
postfns de 40-er en 50-er jaren vertegenwoordigd zijn bij het 
oudere matenaal veel stempel- en tandingavontuur etc , etc Zeer 
geschikt voor handel, speciaal-verzamelaar, rondzendverkeer, 
geldbelegging, etc , prima winstmogelijkheden' . ƒ 6.000,-

11. NEDERLAND en buitenland Koffers vol met dozen, stockboe
ken, albums, restanten, FDC's, collecties, old-timers etc , etc 
Zeer voordelig, erg geschikt voor handel, rondzendverkeer, geld
belegging etc , veel hoogwaardig en prima matenaal' 
(Cat.w ruim/100000,-)Voordelig' . . ƒ15.000,-

12. NEDERLAND Postwaardestukken Enorm grote en belangrijke 
partij, incl. doubletten, zeer veelzijdig . . ƒ 20.000,-

13. NEDERLAND 1852/ca 1998 (xx/x/o) Enorme handelaren-
voorraad waann vele zegels en senes in grote aantallen (grote 
bestelwagen vol matenaal) . . p.o.a. 

14. ALGERIJE: Gigantische partij, incl. bneven, kaarten, postw stuk
ken, meelopers, voor philatelie etc. Zéér interessant en veelzijdig 
waann veel pnma matenaal, 'n ware schatkamer! ƒ 4.800,-

15. ANDORRA f rans en Spaans leuke partij ƒ 300,-
16. AUSTRALIË & gebieden: groot nalatenschap waann veel 

klassiek . .. . . . . ƒ 15.000,-
17. BELGIË: avonturenpartij incl. ook massagoed, bneven, kaarten 

etc. en postfns, complete senes en beter matenaal, zeker voor 't 
geld 'n erg leuke en interessante partij! ƒ 300,-

18. BELGIË: enorme doos met o.a. veel klassiek, romantische, char
mante en interessante partij, absoluut onuitgezocht, ook zeer 
interessant voor specialist en stempel-collectioneur! . . . . ƒ 950,-

19. BELGIË: partij restanten, collecties, zakjes, bneven, kaarten, 
albums, stockboeken waann veel postfns en klassiek, zeer 
interessant, veel avontuur! Koopje' . . ƒ 3.500,-

20. BELGIË: Grote, veelzijdige partij, vrijwel geheel in de sfeer van 

"spoora/egzegels", incl geweldig veel kostbare senes en zeer 
veel stempelavontuur, belangrijke prachtkoop' . . ƒ 6.000,-

21. BELGIË periode 1849/ca 1990' Grote handelaren-voorraad 
waann vele mooie collecties incl talloze spectaculaire 
foutdrukken, etc , 'n auto vol matenaal' ƒ 50.000,-

22. BERLIJN (West) (xx) verzameling incl. doubletten tot en met ± 
1990, postkantoorprijs ƒ 505,-++ Koopje! Nu: ƒ 375,-

23. CAMBODJA: speciaal-verzameling incl vele proeven, rariteiten, 
epreuves d'artiste etc , ook doubletten en vrij gewone zegels en 
senes. Tentoonstellings-object' . . . ƒ 5.250,-

24. CHINA, H.K., Macao etc Veelzijdige partij in doos waann ook 
bneven, kaarten, fiscals etc , alhoewel partij, zoals al onze aan
biedingen absoluut "preiswert" is, bevat deze partij wel veel leuk 
en interessant matenaal, maar nauwelijks z g echte "toppertjes", 
hele leuke partij, veel materiaal' . .ƒ 1.400,-

25. DANTZIG 1920/1939 gigantische avonturenpartij incl doublet
ten, alsmede bneven, kaarten, met en zonder postzegels etc, 
interessante, belangrijke en veelzijdige collectie, boordevol 
avontuur! . . ƒ 5.250,-

26. DDR (xx/x/o) leuke avonturenpartij waann o.a vele complete 
postfnsse senes ƒ 450,-

27. DDR grote speciaal verzameling in 5 dikke banden. ZKD incl. 
talloze bneven, tentoonstellings-object! p.o.a. 

28. DENEMARKEN: schitterende partij, incl. vele goede zegels en 
senes, leuke afstempelingen, bneven, kaarten, etc. 'N droom van 
een partij die zeer grondig uitgezocht dient te worden ƒ 3.000,-

29. DIVERSEN: grote doos waann veel interessant matenaal, 
koopje' . . ƒ 1.400,-

30. DUITSLAND WEST penode ca 1978/1993 Stockboek incl. 
doubletten in complete postfnsse senes (postkantoorprijs 
DM 1 198,15, nominaal DM 1 060,85, aanschafwaarde dus ruim 
ƒ 1 350,-) Nu ƒ 1.000,-

31. OUDDUITSE STATEN en Duitse Rijk- partij, veelal materiaal van 
voor 1932, incl vele toppertjes In doorsnee goede kwaliteit, 
vroegste emissies "rijp en groen" Fundgrube, zeer interessant' f 2.800,-

32. WEST-DUITSLAND (Bundespost) Engros-post frankeerbare 
recente postzegels (nominaal DM 3.350,-, vanzelfsprekend de 
toeslag met geteld) ƒ 3.200,-

33. DUITSLAND en Gebieden. Immense partij in albums, stockboe
ken, zakjes, doosjes incl. Veel klassiek. Belangrijke partij waarin 
veel avontuur, verrassingen en opperst sorteergenot! ƒ 6.000,-

34. ENGELSE KOL & Gebieden: geweldig leuke avonturenpartij "rijp 
en groen" waarin vele postfnsse complete senes, incl India, 
Nepal, Burma, Pakistan etc Vele avonden uitzoeken, sorteren, 
avonturen en genieten voor . ƒ 650,-

35. ENGELSE KOL & Gebieden beeldschone avonturenpartij waann 
zeer veel fantastisch, hooggenoteerd en opwindend matenaal 
incl Engeland, veel postzegels, senes etc van vele kleinere 
eilanden etc (2 dikke, grote, vette, uitpuilende koffers vol 
materiaal, spotkoopje') . . . . . ƒ 4.500,-

36. ESPERANTO: Unieke partij, zeer veelzijdig, incl stempels 
bneven, kaarten, met en zonder postzegel-sluitzegel, vignetten, 
afbeeldingen etc (Smikkelen en smullen voor specialist, 
tentoonstelling etc , vele topstukken!) ƒ 1.800,-

37. FINLAND: geweldig leuke partij waann bneven, kaarten, alsmede 
enige zeer zeldzame proeven Fundgrube' ƒ 3.850,-

38. FINLAND: uitpuilende koffer vol matenaal waann heel, heel, heel, 
heel veel erg mooi klassiek stempelmatenaal, tentoonstellings-
object' . . . ƒ 35.000,-

39. FRANKRIJK (o/x/xx): leuke, veelzijdige partij incl onafgeweekt, 
postfris, klassiek etc Diverse kwaliteiten, interessante, veelzijdige 
koop' ƒ 350,-

40. FRANKRIJK: grote partij om uit te zoeken, diverse kwaliteiten, 
veel goed en beter matenaal, zeer veelzijdig en interessant! . . ƒ 3.000,-

41. FRANSE KOL & Gebieden: grote, gezellige snuffel-avonturen-
partij waann talloze betere nummers, complete senes, bneven, 
kaarten, postw. stukken, etc. Schitterende partij, veel motieven 
en klassiek, geschikt voor vele doeleinden, hoge waarde, zeer 
voordelig' ƒ 1.875,-
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54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 
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62. 

63. 

GEHELE WERELD: cpruimingspartij meest oudere collecties, 
vrijwel alleen courant en goed verkoopbaar materiaal o a Oos
tenrijk, Zwitserland, Spanje, Scandinavië etc ook Nederland en 
buiten-Europa Het betreft over 't algemeen verzamelingen waar 
WIJ er nog slechts een van in voorraad hebben en derhalve met 
los mee kunnen adverteren Interessante partij, mede door de 
vele oudere collecties, zeer geschikt voor postzegelhandel, rond-
zendverkeer, ruil, opzet wereldcollectie etc (Oorspronkelijke ver
koopwaarde per collectie ƒ 15 845,-, cat w hier natuurlijk een 
veelvoud van vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval 
gemiddeld met dan ca 5%) Spotkoopje' ƒ 2.500,-
GUYANA (Bnts) grote partij incl bneven, kaarten, groot 
handboek T&H etc Fundgrube' ƒ 
HONGARIJE ca 1900/ca 1990 avonturenpartij waann veel pnma 
materiaal, zeer veelzijdig (vele duizenden zegels, bneven, kaarten, 
postgeschiedenis etc) Spotkoopje' ƒ 
HONGARIJE ca 1867/ca 1995 gigantische partij in albums, 
stockboeken, collecties, stempel-speciaal-collecties, restanten, 
bneven kaarten, postgeschiedenis, etc (2 dikke, vette, uit
puilende koffers, 'n ware hoorn des overvloeds van schitterend 
materiaali Fundgrube') ƒ 25.000,-
IERLAND: avonturenpartij waann veel mooi matenaal incl 
postfris, bneven kaarten etc Veel avontuur' ƒ 
IRAN (PERZIE) ca 1870/1990 gigantische partij, grotendeels op 
albumbladen, zeer veelzijdig waann veel prima matenaal f 
ISRAEL: grote avonturenpartij incl veel postfns ƒ 
JOEGOSLAVIË: grote, veelzijdige avonturenpartij incl veel pnma 
materiaal ƒ 
JOEGOSLAVIË: gigantische partij collecties, restanten, dozen, 
zakjes, albumbladen etc waann ook veel bneven, kaarten met en 
zonder postzegel, fiscaal-zegels etc 'n ware "mer a boire" van 
prachtig en veel zeldzaam matenaal ƒ 15.000,-
LIBERIA: enorm nalatenschap collecties, incl veel klassiek 
matenaal, brieven, kaarten etc Zeer interessant' ƒ 
LIECHTENSTEIN: leuke partij ƒ 
MALTA: gigantische avonturenpartij incl bneven, kaarten, etc ƒ 
OOSTENRIJK ca 1850/1995 (o/xx/x) beeldschone partij waann 
enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeer-
baar matenaal o a afkomstig uit abonnementen, veelzijdige 
prachtkoop waann veel avontuur en betere zegels en senes, 
koopje' ƒ 
PHILIPIJNEN: gigantische avonturenpartij waarin veel pnma en 
hoogwaardig matenaal ƒ 
POLEN: grote, veelzijdige en zeer interessante avonturenpartij 
o a collecties, restanten al dan met op albumbladen, ook bneven 
en kaarten met en zonder postzegel-postgeschiedenis etc ƒ 
PORTUGAL (o/x/xx) avonturenpartij incl beter matenaal, zeer 

4.550,-

600,-

675,-

3.500,-
550,-

450,-

6.500,-
300,-

6.000,-

1.500,-

1.850,-

3.550,-

475,-

ƒ 650,-

ƒ 18.500,-

900,-

350,-

p.o.a. 

3.500,-
300,-

veelzijdig en interessant' 
RUSLAND ca 1880/1990 o/xx/x leuke veelzijdige partij incl 
bneven kaarten postwaarde stukken etc , zeer interessant' 
SPANJE: belangrijke verzameling/partij incl bneven, kaarten, 
postgeschiedenis etc , ook veel klassiek 
Thema's VORSTENHUIZEN gehele wereld, ook wat klederdrach 
ten, Diana, etc, zeer interessante en leerzame collectie waarin 
o a veel mooi Scandinavië etc (4 insteekboeken en kistje) ƒ 
TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca 1990 leuke avonturenpartij 
waarin vele bijzonderheden ƒ 
TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca 1980 grote handelaren-stock 
merendeels "postfris zonder plakker" waann talloze spectaculaire 
nummers, veelal met fotocertificaat, proeven, misperforaties, 
rariteiten etc Deze collectie, waarin vele unieke stukken is vrijwel 
zeker een van de allermooiste die ooit aan de markt is geweest 
TURKIJE: grote avonturenpartij incl klassiek waann enerzijds 
talloze complete postfrisse series, bneven, kaarten met en zonder 
postzegel en anderzijds veel ranteiten, foutdrukken, etc Zeer 
geschikt voor tentoonstellingscollectie, hoogst interessante en 
veelzijdige prachtkoop' ƒ 

64. VATICAAN: leuke snuffel-uitzoekpartij waann beter matenaal ƒ 
65. ZEPPELIN (Themaverzameling) incl brieven, kaarten met en 

zonder postzegel, ook afbeeldingen, fantasie etc , alle tijden, 
merendeels 30-er jaren, ruim 100 items, incl topstukken, zeer 
interessant' 

66. ZUID- EN MIDDEN-AMERIKA: uitgebreide collectie incl dou 
bietten waarin talloze betere zegels en senes, ook heel mooi en 
bijzonder klassiek Vele, vele duizenden zegels, koopje' ƒ 

67. ZWEDEN: 'n droom van een partij, zeer veelzijdig, incl doublet
ten en vele bneven, kaarten, postgeschiedenis, prachtig klassiek 
etc ƒ 10.000,-

68. ZWITSERLAND ca 1890/ca 1990 interessante, veelzijdige avon
turenpartij waann o a naast vele oude brieven en kaarten ook 
vele postfnsse complete senes etc Koopje, enorm hoge cat w'ƒ 900,-

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PAR'niEN ALHOEWEL ALLEN 
OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT, 

ZIIN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH. 

S9. thema BEROEPEN: collectie prentbnefkaarten, postzegels, 
lucifermerken, etc waarin apotheek, schilder, schoorsteenveger, 
kleermaker onden/vijs etc (zeer veelzijdig en interessant, ruim 
500 collectors-Items) ƒ 435,-

70. DRANKETIKETTEN etc , wijn, bier, gedistilleerd etc prachtige 
collectie inclusief doubletten waann veel oud, beroemde en grote 
wijnen, vele prachtige, zeldzame en decoratieve stukken (ruim 
700 stuks) ƒ 450,-

ƒ 2.500,-

2.550,-

71. EX-LIBRIS collectie incl veel oud materiaal, motieven etc (300 
stuks) zeer fraai ƒ 375,-

72. LUCIFERSMERKEN waann schitterend en zeldzaam oud en 
topmatenaal van rond de eeuwwisseling (ruim 6 000 stuks) ƒ 600,-

73. LUCIFERSMERKEN: gigantische collectie, incl doubletten waar
in ook veel belangrijk klassiek (duizenden stuks ten dele fraai 
opgezet in albums) ƒ 2.500,-

74. MUNTEN GEHELE WERELD incl Nederland avonturenpartij 
waann veel pnma matenaal, tientallen en tientallen kilo's, zeer 
gevaneerd, ten dele in albums incl heel veel zilveren munten 
Koopje' Ook veel geldig matenaal' ƒ 2.500,-

75. MUNTEN NEDERLAND ca 1850/ca 1990 Enorme partij, zeer 
gevaneerd, veel zilvergeld, diverse gouden munten (tientjes) Vol 
avontuur "rijp en groen" Wij hebben er geen tijd voor om deze 
prachtige en romantische partij uit te zoeken, zeer geschikt voor 
handel, wederverkoop en ca 10 000 munten van 1/2 cent tot en 
met 50 gulden stukken, redelijkerwijs zou de verkoopwaarde o.i 
op ca ƒ 25 000,- moeten liggen Nu ƒ 6.500,-

76. PENNINGEN, Munten, Token, Gasmunten, Rijw bel pi, Grieks, 
Romeins, VOC etc etc Gigantische partij incl doubletten met 
vrijwel alleen de randgebieden van de numismatiek incl goud en 
zilver Zeer veel klassiek, belangrijk en schitterend matenaal, vele 
duizenden stuks ƒ 25.000,-

77. NEDERLAND CINDERELLA'S en iets buitend gigantische partij 
in grote dozen, al het materiaal in de sfeer van fiscaalzegels, 
oude actes, zeer fraai op perkament, leges, zegels, stadspost, 
perifere filatelie, t b zegels en boekjes etc zeer veelzijdige en 
hoogst interessante partij' (Duizenden en duizenden waardevolle 
collectors-Items) ƒ 15.000,-

78. NEDERLAND PAPIERGELD: grote verzameling incl doubletten 
waann veel prachtig en belangrijk matenaal, ook de overzeese 
gebieds delen etc , zeer gevarieerd, talloze zeldzaamheden ƒ 30.000,-

79. NED. INDIE/REP INDONESIË oude aandelen partijtje incl 
doubletten waann mooie, decoratieve oude stukken' (60 stuks) ƒ 350,-

80. NED. INDIE oude aandelen engros post incl Rep Indonesië 
(ruim 200 stuks, interessant') ƒ 750,-

81. OLIFANTEN: verzameling waarin o a de beroemde postzegel 
van Sierra Leone, voorts zwaartepunt op afbeeldingen op collec
tors-items postzegels, lucifermerken, sig bandjes, prentbnef-
kaarten incl veel klassiek, pracht collectie, zeer geschikt voor 
tentoonstelling en/of museum etc ƒ 1.500,-

82. PRENTBRIEFKAARTEN etc enorm grote collectie incl doublet
ten, vrijwel uitsluitend thema "showbizz", filmsterren, popgroe
pen, zangers en zangeressen etc lucifermerken, sig bandjes, 
kauwgomplaatjes, foto's, zowel zw/w als kleur, vrijwel alles van 
±1920 tot en met heden ongineel uit de tijd, zeer veelzijdig, ruim 
10 000 collectors-Items, zeer interessant' ƒ 1.850,-

83. PRENTBRIEFKAARTEN Nederland en iets buitenland over
wegend topografie incl veel vooroorlogs matenaal, kleine en -
kleinere dorpen en steden, zeer interessant voor verzamelaar 
en handelaar, geweldige winstmogelijkheden' (Ruim 10 000 
kaarten, veelzijdige, zeldzaam mooie prachtkoop vol avontuur 
en sorteergenot' ƒ 6.500,-

84. RECLAME-STROPDASSEN etc collectie, merendeels nieuw, 
mol zijde, veel motieven, luchtvaart, automobiel-industne etc 
(ruim 100 stuks) ƒ 475,-

85. RIJWIELBELASTING PLAATJES engros-postje merendeel na 
1933 Zeer interessant'(112 stuks) ƒ 500,-

86. RIJWIELBELASTING PLAATJES 1924/1941 sene compleet, 
pnma kwaliteit (17 stuks + doubletten en vananten, totaal ruim 
60 stuks) ƒ 1.200,-

87. RIJWIELBELASTING PLAATJES penode 1924/1940 Eugros-
post (manko 1925) zeer gevaneerd met en zonder ponsgat etc 
(ruim 200 stuks) ƒ 1.450,-

88. SIGARENBANDEN partij zeer gevarieerd, veel motieven, etc , 
interessant' (ruim 8 000 stuks) ƒ 225,-

89. SIGARENBANDEN penode ca 1900/1970 leuke partij, onuitge
zocht veel motieven, veel sorteergenot (duizenden stuks) ƒ 350,-

90. SIGARENBANDEN gigantische verzameling in vele albums 
waann heel veel klassiek Uniek object, auto vol matenaal ƒ 15.000,-

91. SUIKERZAKJES Nederland en iets buitenland Enorme partij, 
vele, vele duizenden, veel avontuur ƒ 600,-

92. TELEFOONKAARTEN Nederland 90-er jaren Collectie-bel-fnsse 
presentatiemapjes, allen verschillend (19 mapjes waarin totaal 
69 kaarten) ƒ 950,-

93. thema "MAPS en STAMPS etc" interessante verzameling land
kaarten incl prentbnefkaarten etc (ruim 400 stuks, zeer veel 
zijdig, incl klassiek, world-wide) ƒ 350,-

94. thema AFBEELDINGEN OOIEVAARS prachtige verzameling, 
zeer veelzijdig, incl veel klassiek ƒ 600,-

95. thema -collectie TABAK Postzegels, prentbnefkaarten, kistetiket-
ten, lucifermerken etc Zeer interessante, veelzijdige partij, vol 
avontuur (periode ca 1920/1975) ruim 1 000 collectors-Items ƒ 600,-

96. thema AFBEELDINGEN UILEN: veelzijdige en hoogst interes
sante verzameling postzegels, prentbnefkaarten, sig banden, 
lucifermerken, afstempelingen, etc , incl mooie collectie La Balsa 
(sigarenfabnek "Uiltje", Kampen) Honderden collectors-items 
waann vele spectaculaire schoonheden resp unica f 600,-

97. VLINDERS gehele wereld collectie afbeeldingen incl postzegels, 
sig bandjes, lucifermerken, prentbnefkaarten etc (zeer veelzijdig, 
mooi en interessant, veel goed en zeldzaam matenaal' ƒ 375,-

98. VOGELS gehele wereld collectie afbeeldingen incl postzegels, 
lucifermerken, prentbnefkaarten etc w i zeer veel prachtig en 
zeldzaam materiaal (ca 800 collectors-items) f 500,-

POSTZEGELHÄM)EL WILLEM TiEMM 
NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 300 - (TRAMLIJN 1,2 EN 5) 1012 RT AMSTERDAM - TELEFOON 020-6263243 - FAX 020-6273801 

POSTBANKNUMMER: 193598 ÄBN-AMRO BANKREKENINGNUMMER: 54.01.81.307 

EEN ZAAK VAN VERTROUWEN 



TACHTIGSTi RUIU)AG 
IN BERG EN DAL TEKST: 

LOUIS JANSSEN 

Grmoverschnjdend initiatwfsbegaan 

Het moet ergens in het 
seizoen 1953/'54 zijn 
geweest, dat mijn vader -

Wim Janssen, postbode te 
Berg en Dal - las dat in Win
terswijk een internationale 
postzegelruildag zou worden 
gehouden. Zijn belangstelling 
was gewekt en met hem 
mocht ik (ik was toen tien jaar 
oud) met de trein naar Win
terswijk. Op de lijn Arnhem-
Winterswijk reed nog een 
stoomtrein; we zaten op hou
ten banken in een rijtuig, 
waarvan iedere coupé een 
deur had. 

SCHWEfGLER £H OSTERMANN 
Op de ruildag was het een 
drukte van belang. Mijn va
der, die gemakkelijk contac
ten legde, maakte kennis met 
de bestuurders van de club in 
Winterswijk, waarvan ik me de 
naam van de voorzitter, de 
heer Ruesink, nog kan herin
neren. Ook werden er contac
ten gelegd met mensen uit het 
Duitse Bocholt. Met een aan
tal van deze mensen groeiden 
vriendschappelijke contacten, 
vooral met de heren Schweig
ler en Ostermann. Over hun 
verzamelgebieden weet ik nog 
dat Schweigler probeerde van 
alle postgebieden van de we
reld die ooit zegels hadden 
uitgegeven er één te bemach
tigen; op ongeveer tien gebie
den na was hij daarin ge
slaagd. Ostermann had be
langstelling voor puntstem-
pels op de emissie koning Wil
lem III van 1872; van een re
delijk groot aantal afstempe
lingen had hij de serie com
pleet. 

VOLKSWAGENBUSJE 
In het najaar van 1954 zouden 
we de ruildag in Bocholt be
zoeken. Mijn vader maakte in 
zijn kennissenkring reclame 
voor het fenomeen ruildag en 
acht verzamelaars uit de om
geving van Nijmegen gingen 
in een Volkswagenbusje mee 
voor zes gulden per persoon; 
ik mocht als tiende passagier 
(gratis) mee op het achterbor
des. Omdat in die dagen bijna 
niemand een rijbewijs bezat 
werd voor het rijden van de 
bus een kennis van één van de 
deelnemers, een beroeps
chauffeur, bereid gevonden 
het busje te rijden. De tocht 
naar Bocholt werd zo'n succes 

dat later op dezelfde wijze nog 
een aantal andere ruildagen 
werden bezocht, onder ande
re die in Goch, Kleef en Essen. 

FORMALITEITEN OMZEILD 
Aan het bezoeken van de ruil
dagen in Duitsland kwam veel 
organisatie te pas; voor de 
deelnemers die geen pas had
den, werd een collectief pas
poort aangevraagd. Postzegels 
waren gelijkgesteld aan devie
zen, waarvoor een uitvoerver
gunning nodig was. Het was 
geoorloofd om tot een relatief 
laag waardebedrag postzegels 
mee te nemen. Met behulp 
van formulieren moest gespe
cificeerd worden wat er werd 
meegenomen. Omdat dat in 
ons geval niet te realiseren 
was, werd met de douane in 
Wyler afgesproken dat we een 
ruildag bezochten, zodat we 
ervan mochten uitgaan dat de 
naar Duitsland meegenomen 
waarde ook wel weer (in ande
re vorm) in Nederland terug 
zou komen. Van de dwaze for
maliteiten werd afgezien. 

HOTEL ERICA: IDEAAL 
In Bocholt werden de contac
ten nauwer aangehaald, ook 
met besturen van verenigin
gen uit een groot aantal ande
re plaatsen. Dat leidde tot het 
idee om een ruildag in Berg 
en Dal te organiseren. Hotel 
Erica, zo vond mijn vader, was 
daarvoor de voor de hand lig
gende lokatie. 
In de jaren vijftig was Berg en 
Dal een toeristische trekpleis
ter van jewelste. Het Berg-
spoortje (de tram van Nijme-
gen-Hunerpark via Ubbergen 
en Beek naar Berg en Dal) 

VERRASSING VOOR 
BEZOEKERS JUBILEUM6EURS 

Op 1 november a.s. wordt in 
Hotel Erica, Molenbosweg 7 in 
Berg en Dal voor de tachtigste 
maal een internationale postze-
gelbeurs gehouden. De beurs 
wordt door handelaren en ver
zamelaars steeds goed bezocht, 
zó goed zelfs dat het evenement 
een begrip is geworden. Ooit 
begonnen op initiatief van een 
postbode uit Berg en Dal is de 
beurs nu uitgegroeid tot een in
ternationaal filatelistisch evene
ment van formaat. 
Om het 'jubileum' te vieren ligt 
voor bezoekers aan de beurs 
een leuke attentie klaar. 

Archieffoto van 
besteller met de 

reed nog; de Wy-
lerberg en de 
Duivelsberg wa
ren net vrijge
maakt van ach
tergebleven oor
logstuig en als 
annexatiegebied 
toegevoegd aan 
Nederland; het 
h e u v e l a c h t i g e 
bosgebied bood 
een voor Neder
landse begr ip 
pen uniek wan
delgebied met 
een grote aan
trekkingskracht. 
In het zomersei
zoen was het in 
Berg en Dal een 
drukte van be
lang. Mijn vader 
pakte daar een 
graantje van mee 
door naast zijn 
betrekking als 
postbode in zijn 
vrije tijd bij Ho
tel Erica te wer
ken; hij gaf lei
ding aan het 
klaarmaken van 
de consumpties 
die door de kel
ners werden uit-
geserveerd. Wim van Vliet Sr. 
van Hotel Erica was door deze 
connectie een meer dan goe
de bekende. De zalen van Ho
tel Erica stonden daardoor 
buiten het hoogseizoen gratis 
ter beschikking; op de uitno
digingen aan de vele vereni
gingen in Nederland en Duits
land zou melding worden ge
maakt van de goede keuken 
van Hotel Erica, zodat ook 
Van Vliet aan zijn trekken zou 
komen. 

ONZALIGE GEDACHTE? 
De ruildag werd gepland op 
de eerste zondag van mei 
1955. De eerder gelegde con
tacten hadden gezorgd voor 
een adressenbestand. Vereni
gingen werden aangeschreven 
met het verzoek te laten weten 
of ze wilden deelnemen. Al 
snel kwam er bericht van een 
aantal Duitse verenigingen 
die met een bus zouden ko
men. In het maandblad werd 
reclame gemaakt voor de ruil
dag in Hotel Erica, wat zelfs 
een ingezonden brief in ons 
maandblad tot gevolg had; de 
schrijver van die brief vond 
het een onzalige gedachte om 
zo kort na de oorlog contac
ten te zoeken met Duitsers. 
Het was ook de tijd van de Kaf
fee- und Butterfahrten. In Berg 
en Dal heette het dat het win
keltje van Bisseling meer kof
fie omzette dan alle winkels 
van Nijmegen samen. Hotel 
Hamer en ook Erica waren 
pleisterplaatsen van Duitse 
dagtochten. Voor de terugreis 
werden koffie en boter tot de 

ruilbeurs-initiatiefnemer Wim Janssen als 
voor die tijd karakteristieke beenkappen 

toegestane hoeveelheden in
geslagen. 
De zomerpostzegels van 1955 
zouden kort voor de ruildag 
verschijnen. Op één van deze 
zegels stond de fabriek van 
Van Nelle in Rotterdam afge
beeld. Van sponsoring hadden 
we toen nog nooit gehoord, 
maar Van Nelle werd bena
derd en stelde 750 maximum-
kaarten beschikbaar voor de 
bezoekers van de ruildag. Een 
tekst in de trant van Ter herin 
nering aan de Ie intemationah 
postzegelruildag in hotel Erica 
Berg en Dal werd met behulp 
van een stempeldoosje op de 
kaart aangebracht. 

HERINNERING BLIJFT 
De eerste postzegelruildag ir 
Hotel Erica werd een groo 
succes; alle maximumkaarter 
konden onder de bezoeker 
worden verdeeld. Voor Eric; 
was de buiten het hoogsei 
zoen behaalde omzet zo be 
vredigend dat meteen afspra 
ken werden gemaakt voor eei 
volgende ruildag. Er zoudei 
er nog vele volgen en het in 
tiatief van mijn vader kan 
middels bogen op een ge 
schiedenis van ruim drieër 
veertig jaar. Jammer genoe 
beschik ik niet meer over d 
authentieke stukken, zoals d 
maximumkaart met de sten 
peldoostekst of over de brit 
ven, die met carbonpapit 
werden gedupliceerd. Oo 
het adressenbestand bestaj 
niet meer. Gelukkig is de he 
innering aan die eerste mi 
dag er nog wel! 



E100 verschillende prijslijsten op internet of per post! 
jelwinkel PostBeeld heeft een gigantische voocraad postzegels. Alles is terug te vinden in prijslijsten. We hebben lijsten van vrijwel ieder land en zo'n 200 motieven. 

We hebben lijsten met veri<oop- of inmilprijzen. De lijsten staan op intemet of worden per post verstuurd. Bij verzending zijn de eerste twee lijsten gratis. 
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Pzh.N.deNeef N E D E R L A N D & O . G . 
Diversen Nederland & O.G. (NVPH'SS) 
P1. Nederland postfris, partij complete 

verschillende uitgiften met een totale 
cat.wrd. van ƒ 500,00 voor ƒ 89,-

P2. Idem van de Ned. Antillen ƒ 69,-
P3. Idem van Rep. Sunname ƒ 59,-
P4 Indonesië postfns idem, 

cat wrd. ƒ 150,00 voor ƒ 15,-
P5. als P4 van oud Sunname ƒ 15,-
P6. Nederland, 150 blanco FDC's 

allemaal verschillende 
ca. ƒ 600,- cat.wrd. ƒ 85,-
Ned. Antillen, 100 verschillende 
blanco FCD's, 
ƒ 500,- cat.wrd. ƒ 44,-

^8. Megapartij ca. 300 stuks blanco 
FCD's van Nederland, Antillen, 
Sunname en Rep Suriname 
ca. ƒ 1500,-cat.wrd.!! ƒ139,-

^9 Nederland 100 verschillende 
PTT-mapies ƒ 230,-

B Rep. Suriname en Indonesië volgens 
)at Zonnebloem 1998 

P7 

Nederland 
luxe postfris 
313/7 
327/1 
i l 7/6 
i81/2 
583/7 
i95/9 
n blok var 
149/3 
154/9 
169/3 
488 

42,00 
45,00 
9,75 

37,50 
10,50 
6,75 

4: 
7,50 
7,50 
7,50 

10,00 
laargangen etc: 

20/735 
36/751 
52/763 
64/783 
84/810 
il 1/853 
76/937 
63/001 
002/42 
043/83 

24,50 
34,50 
12,25 
24,00 
14,25 
7,50 

35,00 
33,50 
26,00 
24,50 

Nederland 
mooi gebruikt 
1 
78/9 
199/2 
208/1 
240/3 
274/7 
300/4 
305/9 
325/6 
490/4 
495/9 
508/2 
513/7 
886/8 
D.27/58 

29,00 
8,75 
7,50 
6,00 

24,50 
12,25 
3,00 
4,25 
3,30 
2,40 
1,80 
1,55 
3,00 
5,00 

21,00 
in blok van 4: 
392/6 
397/1 
444/8 
469/3 
495/9 
500/3 

5,50 
5.00 
3,50 
6,50 
7,00 
5,50 

Nederlandse pfr. 
complete sets 
combinaties 
uit boekjes: 

9f 
10 
l O f 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Boekjes postfr. 
6a 4,00 
6d 37,50 
6ef 2,50 
10af 9,50 
14b 3,75 
41 4,50 
42 7,75 

6,75 
32,00 

4,50 
3,50 
0.20 
7,00 
4,00 
6,00 
6,75 

18,00 
9,00 
8,25 

17,50 
29,50 
94,00 
58,00 
11,00 

7,50 
8,50 
9,00 
6,50 
8,75 
8,75 

10,00 
11,00 
27,50 
14,00 
12,00 
14,00 
19,00 
8,00 

49,00 
22,50 
25,00 
35,00 
21,50 

Indonesië 
Blokken postfris 
11 
12 
16 
33 
43 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
132/3 
134 
135 
MS04 
MS05 

4.00 
4,50 

10,00 
13,75 
27,50 

6,25 
6,25 
6,25 
6,50 
6,50 
6,75 
6,25 
4,50 

12,00 
4,00 
9,00 
9,00 

series postfris 
549/79 3,75 
615/19 
803/05 
999/02 
Port: 
4/13 
29/38 
Brugparen: 
1678/9 10,00 

2,00 
13,00 
3,50 

10,00 
1,00 

1703/0 
1718/0 
RIAU 
33/41 

7,50 
11,00 

Suriname postfr. 
187/89 8,00 
206/09 
285/94 
335 
336/39 
420/653 

5,50 
37,00 

0,50 
2,75 

52,50 

Nw. Guinea pfr. 
1/9 
10/18 
69/72 
75/81 
Port 1/6 

12,50 
36,50 

1,00 
1,00 
7,00 

ïestellingen b.vk. schnftelijk (of fax 0523-610702). Tel. 0523-614978 (zaterdag, 
naandag en dinsdag van 11.00-22.30 uur). Franco boven ƒ 100,- Bij vooruitbetaling 
ip giro 4335822: korting 2% of 4 % boven ƒ 500,-. Gratis prijslijsten op aanvraag van 
Jederiand, Ned. Antillen, Suriname, Rep. Suriname en Indonesië. 

>zh N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

*if 
HANDELSONDERNEMING IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabrikant FILI-SAFE * * 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Kerkstraat 17 - NL 4854 CC Bavel - Tel (0161) 431983, fax (0161) 433099 
Bank: Rabo, Bavel rek.nr 10.46 96 761 - K.vK 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65 - BTW nr NL O 647 19 455 B01 

DAl;0 - HARTBERGER - HÄWID - IMPORTA ■ KABE  LEUCHTTURM • LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE  SCHAUBEK ■ UNIE ■ YVERT 

Schaubek albums 
om "brillant" in te verzamelen. 

Tijdens de maand oktober 
10% kort ing op alle Schaubek albums. 

Schaubek, sterk als u met name OostEuropese 
of G.O.S. staten verzamelt. Alle landen in de 

standaard en brillant uitvoering. Vraag ernaar bij 
uw handelaar of bei of fax ons even. 

FILISAFE insteekboeken zijn om hun kwaliteit 
wereldberoemd. Dubbel scharnierend, dubbel 

schutblad,met en zonder tussenstrook leverbaar. 
Vraag ernaar bij uw handelaar of bel of 

fax ons even. 

wij veri(open alle merken en'alle catalogi!!! 

Postzegel en muntwinkel 
Huib Snap 

Wij hebben veel zegels van de gehele wereld, zowel mooie collec

lies als partijtjes en dubbeltjesboeken (ruime winkel om rustig uit 
e zoeken). Nederlandse zegels en munten, zeer voordelige aan

iiedingen (bel gerust). In aantallen speciale zeer goedkope beleg

ingsprijzen van zegels van Nederland. Ie dagenveloppen 
Nederland zeer voordelig, gratis prijslijst. 

Tevens in en verkoop van zegels, munten, modelauto's, oud 
\peelgoed, dinckey toys, treinen, stripboeken, oude ansichten, etc. 

<:erkbuurt 1 9 5 , 3 3 6 1 BG SUedrecht, 0 1 8 4  4 1 1 9 2 1 
's middags geopend , 's morgens op afspraak 

EDEDANKAUF 
von hochwertigen Einzelstücken, Länder und 

Spezialsammlungen und ganzen Nachlaßobjekten. 
Sprechen Sie uns bitte an ! 

Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKEN AUKTIONEN 

D40210 Düsseldorf • Bismarckstraße 98 
Tel.: 0049211172 920 • Fax 172 92 11 

ht tp: / /www.fe lzmann.de 

k^PÄCIFIC ISIANDS.NIEIW ZEEUND.AUSTRALIE.WEßELD^ 

Gratis verl<oopliisten lin Hollandse guldens] verkrijgbaar op 
aanvraag. 
500 verschillend NZ gestennpeld voor ƒ 20,00 franco. 
NZ mancolijsten welRom. 

r PHILÄ NZ • 
0. Box 39-014 Howiclc - Auckland, New/ Zeeland, fax: 0064-9-579-8228. 

Uw vertrouwde adres voor: 
• postfrisse motiefzegels, laag geprijsd en toch nog kortingen tot 25 procent 

(prijslijsten met Michel-nummers gratis) 
• zichtzendingen thematische poststukken zonder enige koopverplichting 

• 'prettige prijzenlijst' met aanbiedmgen zegels, poststukken, partijtjes en collecdes 

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

mailto:lnfo@postbeeld.nl
http://WWW.pOStbeeld.nl
file:///peelgoed
http://www.felzmann.de
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HET JAAR 2000 NADERT 
Al denkt men bij het 
v/oord millennium en de 
daarmee samenhangen
de problemen meestal al
leen aan automatisering, 
ook de filatelie krijgt er
mee te maken. Een 
eeuwwisseling is een 
unieke gelegenheid voor 
de uitgifte van series die 
de meest markante ge
beurtenissen, mensen, 
ontdekkingen en derge
lijke van de afgelopen 
honderd jaar belichten. 
Millenniumseries zijn een 
soort jubileumuitgiften. 
Vooruitlopend op deze 
emissies zette Congo 
(Brazzaville) al in 1987 
het jaar 2000 in forse 
cijfers op een serie van 
drie zegels. 

Amerika koploper 
Met het omvangrijke pro
gramma Celebrate the 
Century is de USPS, de 
postadministratie van de 
Verenigde Staten, koplo
per bij deze millennium
uitgiften. Op elke perio
de van tien jaar wordt in 
een vel met vijftien zegels 
teruggeblikt De series 
voor de eerste helft van 
de 20e eeuw werden 
door de USPS zelf sa
mengesteld; de Amerika
nen mogen de onderwer
pen voor de laatste vijftig 

jaren kiezen uit steeds 
dertig mogelijkheden per 

De eerste serie verscheen 
op 3 februari, op 28 mei 
gevolgd door de tweede 
De resterende vellen zul
len om de drie maanden 
verschijnen. De vijftien 
zegels (elk van 32 c.) 
zijn in verschillende blok
ken schuin in het vel ge
plaatst. Elk decennium 
heeft een eigen thema. 
De periode 1900 tot 
1910 heet T'/7e Down of 
the Twentieth Century en 
die van 1910 tot 1920 
America Looks Beyond 
its Borders. Onderaan 
op het vel laat een grote 
foto een belangrijke ge
beurtenis uit die periode 
zien. In een folder van 
een postzegelgroothan
del zag ik een advies
prijs van twintig gulden 
per vel. Veel geld voor 
iemand die daar mis
schien maar één zegeltje 
uit nodig heeft. 

Engeland goede tweede 
Engeland solliciteert met 
het Millennium Stamps
programma naar de 
tweede plaats. In de pe
riode 19992001 geeft 
Royal Mail elke maand 
vier zegels uit met de 
thema's verleden, heden 

en toekomst. In 1999 
komt het verleden aan de 
beurt in de vorm van 
Britse prestaties in de 
twintigste eeuw. In het 
jaar 2000 staat het he
den centraal en in 2001 
wordt de blik op de toe
komst gericht. In totaal 
worden in deze serie 
144 zegels uitgegeven. 
\\oeweiRoyal Mail een 
serie meestal door één 
ontwerper laat maken, 
wordt nu elke zegel door 
een andere kunstenaar 
ontworpen. Elke maand 
komt een ander thema 
aan bod. 

Overige landen 
In het juninummer kon u 
in Verzamelgebied België 
lezen dat ook dit land 
grootse plannen heeft als 
riet gaat om millennium
zegels. In tachtig zegels 
wordt er een reis door de 
twintigste eeuw gemaakt. 
Het eerste vel met twintig 
zegels wordt op 6 decem
ber 1999 uitgegeven 
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Ook Zweden kondigde 
een millenniumserie aan 
en liet alvast twee zegels 
zien, waarop de radio 
en het stadion van Stock
holm zijn afgebeeld. 
Slovenië geeft in 1999 
vier millenniumzegels uit. 
Cyprus heeft een apart 
onderdeel met uitgiften 
in het kader van het jaar 
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2000 in het programma 
voor 1999 opgenomen. 

Eenmalig thema? 
Wie een thematische 
verzameling over het 
millennium wilt aanleg
gen staat voor een enor
me klus. Degene die 
naar volledigheid streeft, 
zal al gouw met een 
groot gebrek aan ruimte 
kampen. Toch is het mil
lennium zo'n intrigeren
de belevenis, dat riet 
nauwelijks denkbaar is 
dat verzamelaars deze 
kans laten liggen Moge
lijk leent het triema zien 
meer voor een eenmali
ge presentatie op hoofd
fijnen, al dan niet in de 
eenkaderklasse of de 
Open Klasse. 

FRANSE PAARDEN 
Frankrijk gaf op 27 sep
tember een serie van 
vier met Franse paarden 
uit. 
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Op een van de twee ze
gels van 3 f. is de Franse 
of Normandische draver 
 Trotteur in volle actie 
op de renbaan te zien. 
De sulky en de pikeur 
ontbreken in het beeld. 
Op de andere drie ze
gels zijn de paarden in 
de vrije natuur afge
beeld 

Op de andere zegel van 
3 f. is de Pottok, een 
paard van Baskische ori
gine afgebeeld. Het 
paard kan 1.20 meter tot 
1.32 meter hoog wor
den. 

Het Ardenner paard, een 
paard uit het oosten van 
Frankrijk, staat op de ze 
gel van 4.50 f Vanouds 
was dit een echt werk
paard, dat werd gebrui 
om de kanonnen en de 
munitiewagens te trek
ken. Het kan tot 1 62 
meter hoog worden en 
kan wel tot zo'n duizenc 
kilo wegen. 

Op de zegel van 2.70 f 
staat het paard uit de 
Camargue, een streek in 
ZuidFrankrijk tussen de 
twee belangrijkste armer 
van de Rhönedelta. Dat 
Camarguepaard is een 
zeer oud ras, dat lijkt op 
de paarden in de rotste
keningen van Lascaux, ii 
1968 afgebeeld op een 
zegel in de kunstserie. B 
het ontwerpen van deze 
zegel is een foto gebruil 
en in dat opzicht past 
deze zegel bij de Franse 
zegel in de kunstserie ui 
19/8 waarop een schil
derij van Yves Brayer 
staat met twee paarden 
uit de Camargue. 
Het zegeltje van 2 80 f 
met een Camargue
paard dat Frankrijk in 
1995 in de serie land
schappen uitgaf, valt 
hierbij enigszins in het 
niet. Dan oogt de zegel 
van 0.10 f. van Monacc 
in de serie volbloedpaa 
den uit 1970 beter. 

¥*^ l 
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In de natuurreeks Faunc 
& Flora gaf St Pierre e 
Miquelon op 16 maart 
een zegel van 3.80 f. u 
waarop vijf paarden in 
de vrije natuur lopen. 
Deze zegel sluit niet al
leen aan bij de Franse 
serie, maar ook bij de 
Duitse zegel van 60 pf 
uit 1987, waarop wild( 
paarden zijn afgebeelt 

Ook in frankeerstempe 
komen paarden voor. 

file:///-/oewei
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ler paarden zijn te zien 
het stempel (Fl 334) 

an nv Dagblad De Rot
rdammer uit Rotterdam 
r illustratie van 'De 
erke vier'. Een meer re
!nt (1997) stempel 
R i l 428) wordt ge
uikt door de Stichting 
C l . in Boekelo, waar
een springruiter in 
Ie actie is afgebeeld. 

ISTRALISCHE VLINDERS 
de natuur leven naar 
hotting ongeveer 200 
izena soorten vlinders, 
og lang niet alle soor

zijn beschreven. In 
jstralië zijn ongeveer 
rhonderd soorten ge
steerd waarvan er vijf 

zien zijn op de serie 
op 3 september werd 

■gegeven. Op de staan
! zegels zijn de overwe
nd kleurige vlinders 
t gespreide vleugels 
^ars afgebeeld op een 
deurde ondergrond. 
)or de stripvorm lopen 
kleuren in elkaar over. 
de zegels zijn zowel 

Engelse als Latijnse 
men vermeld, 
vlinder met de grote 

Je vlekken is de red 
:ewing of Cethosia cy
jpe. Deze opvallende 
der (spanwijdte 55 
i) die tot de familie 
'mpbalidae behoort, 
rit voor in noordoost 
leensland, van Cape 
k totTownsville, in 
ingekopte plekken in 
bos van regenwou

blauwe dull cxikblue of 
lopala centaurus be
)rt tot de familie Lyca
dae en wordt het meest 
igetroffen in het kust
ied van de Northern 
■/toryen Queensland. 

De meadow argus of Ju
nonia villida, afgebeeld 
op de middelste zegel, 
komt overal in Australië 
voor, zowel in tuinen als 
in wegbermen. Deze 
vlinder (45 mm) behoort 
tot de familie Nympbali
dae. 
De Ulysses butterfly of 
Papilio ulysses is lid van 
de familie Papilionidae 
en komt voor in Noord
oost Queensland. 
De common redeye of 
Cbaetocneme beata 
dankt zijn naam aan zijn 
opvallende ogen. Deze 
vlinder [55 mm), beho
rend tot de familie Hes
periidae, komt voor in de 
kuststreken van het oos
ten van Australië. 

KIKKERS UIT SWAZILAND 
In ons land dreigden 
deze zomers kikkers om 
onverklaarbare redenen 
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uit te sterven. Op zegels 
zijn ze in elk geval nog 
wel te vinden. Zo gaf 
Swaziland op 1 juni een 
serie van vier zegels uit 
met kikkers uit dit land. 
Op de zegels staan de 
namen in net Engels en 
in de landstaal. 

Op de zegel van 55 c. is 
de olive toad afgebeeld, 
een in Swaziland veel 
voorkomend soort. 
De mannetjes van de Af
rican bullfrog op de ze
gel van 75 c. zijn be
rioorlijk agressief tegen
over elkaar. 
Op de zegel van 1 e. is 
de waferlily frog te zien, 
een kikker die de water
lelie opzoekt in het oos
ten van het land, in het 
bijzonder rond Tshaneni. 
De nogal ronde kikker 
met korte poten op de 
zegel van 2 e. is de 
bushveld rain frog. 

ARUBAANSE VOGELS 
Aruba gaf op 10 juli een 
serie van vier zegels uit, 
waarop vogels zijn afge
beeld die op de eilanden 
van Aruba voorkomen. 
Op de zegels zijn de Pa
piamentse en Latijnse na
men vermeld. 
De Caribische spotlijster 
[Minus gilvus), afgebeeld 
op de zegel van 50 c , is 
waarschijnlijk de be
kendste vogel van Aru
ba. Deze vogel wordt 
door iedereen bij zijn 
Papiamentse naam 
c/)uc/)t/t)/'genoemd. Hij 
wordt wel eens verward 
met de grote grijze vlie
genvanger, maar de wit
te zijvlaggen aan de 
staart en de witte eind
band, vooral opvallend 
bij het landen, maken 
hem duidelijk herken
baar. Deze vogel werd 
tot nu toe spaarzaam af
gebeeld. 

De wel veelvuldig afge
beelde Amerikaanse to
renvalk [Faico 
sparverius), komt voor 
op Curasao en Aruba, 
maar vreemd genoeg 
niet op Bonaire. Aruba 
beeldde dit kleine volkje 
[kinikini] af op de zegel 
van 60 c. 
Op de zegel van 70 c. is 

r.4* 

de oranje troepiaal [Icte
rus icterus] afgebeeld, 
waarschijnlijk voor de 
elfde keer. Dit is de 
meest karakteristieke vo
gel [truptafl van Aruba. 
floewel hij op alle drie 
eilanden voorkomt, is hij 
op Bonaire door de mens 
geïntroduceerd. Hij kon 
daar een concurrent 
worden van de witoog
spotlijster. 
Het suikerdiefje [Coere
ba fiaveola) is door een 
kleine twintig landen eer
der afgebeeld, onder an
dere door de Nederland
se Antillen (1994). In de 
Arubaanse serie staat 
deze vogel op de zegel 
van 150 c. De gele buik 
 de Papiamentse naam 
barika gel betekent 
'geelbuikje'  en de 
zwarte rug wekken de 
indruk alsof de vogel een 
pandjesjos draagt. De 
Nederlandse naam 
dankt hij aan zijn bedre
venheid in het leeghalen 
van suikerpotten op ont ■ 
bijt en koffietafels. 

THEMATISCH 
DUBBELKWARTET 
Bij uitzonderinq deze 
maand een dubbelkwar
tet fronkeerstempels: een 
sportkwartet en een 
kwartet allerlei. 

Het wereldkampioen
schap voetbal in Frank
rijk ligt don wel achter 
ons, maar niet als het om 
fronkeerstempels gaat. 
Ruys in 'sGravennoge, 
importeur van de Fran
cotypha n keermoch i nes, 
loot door middel van een 
stempel (FR53345) we
ten: Met Ruys scoort u al
tijd. 
De niet altijd even for
tuinlijke Nederlandse 
coureur Jos Verstappen 
heeft een fanclub, zoals 
blijkt uit het frankeer
stempel(FM15518)uit 
Montfort van de Fanclub 
Jos Verstappen. Op het 
stempel staat geen 
raceauto, maar een 
helm. 
Het stempel (PB 5932) 
van Uitzendbureau Con

'sGRAVENHAGE «EOERLANO 

Met Ruys\ /_ 
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tent uit 'sGravenhage 
gebruikt het logo van de 
Olympische Spelen (de 
vijf ringen) om de tekst 
Content: werken mei 
winners te benadrukken. 
In het stempel (FR52945) 
van Pon's Automobiel

handel uit Amersfoort 
gaat het om een specifie

ke vorm van sponsoring, 
namelijk het ter beschik

king stellen van auto's. 
Naast het logo van 
NOC'NSF staat de tekst 
Olympische sporters ril

den Volkswagen. 
Rederij Doeksen onder

houdt de boolverbinding 
met de Waddeneilanden 
Vlieland en Terschelling. 
Het frankeerstempel 
(PB4088) vermeldt niet al

leen de naam van de re

derij, maar laat ook nog 
een leuk zeehondje zien. 
Spillers Petfoods uit IJmui

den zorgt in het stempel 
(FR29364) voor een dub

bel duo. De gestileerde 
kat en hond in het stem

pel zijn ook op zo'n ma

nier op de envelop ge

drukt, dat stempel en op

druk elkaar overlappen. 
In een stempel 
(FM50042) van de Ko

ninklijke Landmacht in 
Den Haag wordt nog 
verwezen naar de Open 
Dag op 5 juli 1997 in 
GilzeRijen. In het stem

pel vliegen drie helicop

ters (Apaches?). 
Het stempel (FR24435) 
van de Amsterdamse 
Bruinkolen en Bruinko

lenbrikettenhandel is een 
thematisch buitenbeentje. 

SCOUTING 
Qp 1 augustus gaf 
Aland een scoutingzegel 
uit ter gelegenheid van 
Satahanka IX, het negen

de internationale kamp 
voor zeeverkenners. 
Het kamp werd in augus

tus gehouden in de om

geving van de ruïnes van 
riet Bomarsundfort. Op 
de zegel van 2.80 m. zijn 
een zeilschip, een kom
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pas en het scoutinglogo 
afgebeeld rond het 
woord 'scouting. 

Aon de andere kant van 
de wereld, op Taiwan, 
werd van 2 tot 9 augus

tus op de campus van d( 
National Pingtung Uni

versity of Science and 
Technology een gecom

bineerde jamboree ge

houden: de twintigste 
AsiaPacific Jamboree e 
de achtste China Natio

nal Jamboree. De Tai wc 
nese post gaf daarom o| 
5 augustus driekantige 
zegels uit in een blokje 
van vier. 

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 
postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

752 THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen - ^ 

£ doorlopend aanbiedingen 
I in onze gratis 
S VERZAIVIELINGEN- EN 
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RESTANTENLIJST 
gratis prijslijsten van o.a.: 

(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen: 
Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Duitsland, 
Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk 
Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Natles, 
Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

motieven: 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels, Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

O 
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de ven ray se 
postzegeihandel 

. > 
Jullanasingel 1 - 5802 AS Venray 

tel./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen 
tel. 0478 - 586391 winkel 
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De souvenirkaart: 
een uitblinker in uw collectie ! 

Reeds verscheidene jaren besteedt de Belgische Post veel 
aandacht aan gemeenschappelijke uitgiften van een postzegel 
met een ander land. Na Frankriik, Ierland, Italië en anderen is 
het nu de beurt aan Polen 

l i en gemeenschappelijke uitgifte bestaat uit: 
 een prachtige postzegel van elk deelnemend land 
 een unieke souvenirkaart 

Abonneer u op de Belgische postzegels, 
het loont zeker de moeite ! 

r i e b t u interesse in deze unieke producten ? Abonneer u op de Belgische speciale postzegels en ontvang 
automatisch de zegels van de gemeenschappelijke uitgiften. LET OP ! Elke nieuwe abormee krijgt een welkomst

geschenk. Hebt u ook belangstelling in de souvenirkaart, dan kan u die apart bijbestellen. 

Wens t u meer informatie over onze producten, aarzel niet om ons te contacteren. 

Stuur nu onze üntufoordkaart 

Belgische Post 
Directie Filatelie 

Muntcentnun 
B1000 Brussel 

Belgié 
Tel: +32 2 226 27 

Goed bericht 
voor postfrisse 
Hollandse jongens. 

Wie Nederland verzamelt, en wie doet dat met, kan natuurlijk aan de hand van de 

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

nieuv\/e bijzondere postzegels los te kopen U bent van harte welkom Maar er is een 

gemakkelijker manier een abonnement op de Jaarcollectie bij de Verzamelservice 

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

alle postzegels in een keurig bewaarmapje met alle informatie thuisgestuurd 

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

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

plus informatie over andere abonnementen Zoals bijvoorbeeld op losse postzegels, 

de ECU BRIEF, de TELEBRIEF, Eerstedagenvelop(*) en op Geïllustreerd Verzamelen 

0505861234: het gemak van de Verzamelservice 

(*) NIEUW /per 1 1 19 



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

.VAN VLIET 
W i | zi|n gespecialiseerd m de verkoop van parti|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
"kavels', zoals (deel jverzamelmgen, stokboeken, dozen snuffel 
parti|en etc bieden v/i| onze gestaag groeiende klantenkring eerst te 
koop aan Met ons aanbod van meer dan 500 parti|en zi|n wi | de groot 
ste op dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en 
lage kosten zi|n wi | in staat maandeli|ks honderden nieuwe parti|en aan 
te Dieden tegen zeer scherpe pri|zen Uiteraord koopt u bi| ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vri|bli|vend onze 
maandeli|kse voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan 

Aan>vezig op standnr 48 C-D 
met een voorraad: 
Italië en Italiaanse koloniën, 
Duitsland en koloniën, 
aantal losse kavels West-Europa en 
een deel van de voorraad 
verzamelingen etc. 

PZH Fa Van VLIET, Ugchelseweg 50, 7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) Tel 055-5416108 of fax 055 5340375 
Geopend do /v r 14 00-1 7 00 en zat 10 00-1600 

DE VALK PHILATELIE ^ 
NEDERLAND 
NO NVPH 
POSTFRIS 
736/37 3 25 
738/42 12 25 
743/44 6 25 
745/46 2 85 
747/51 13 25 
752/56 7 75 
757/58 040 
759/63 5 75 
764/65 1 50 
766/70 5 65 
771/73 2 65 
774/76 9 75 
777/78 095 
779/83 4 85 
784/85 1 15 
786/90 6 50 
791 1 25 
792/94 045 
795/99 310 
800/01 140 
802/06 325 
807/10 1 10 
811 025 
812/15 195 
816/17 040 
818/19 0 90 
820 0 25 
827/28 045 
829 0 25 
830/34 215 
835 025 
836/38 1 10 
839 1 75 
840/41 0 65 
842/46 185 
847/48 0 45 
849/53 215 
854 BL 26 75 
855 0 25 

ANDERE NO 
OP AANVRAAG 

Tot ƒ 200, 
Betaling b 
POSTGIR( 
Bestellen 

VALKSEV 

ANTILLEN 
NO N«PH 
POSTFRIS 
311/13 145 
314 045 
315/17 3 75 
318/21 1 30 
322 0 60 
323/24 0 50 
325/28 1 30 
329 BL 1 65 
330/32 2 35 
333 0 50 
334/35 0 65 
336 0 40 
337 0 40 
338/42 160 
343 0 40 
344 0 45 
345/46 065 
347/50 100 
351 0 40 
352 040 
353 0 40 
354 025 
355/57 0 70 
358/63 070 
364/67 0 90 
368 0 25 
369 0 30 
370 0 30 
371 0 25 
372^5 080 
376/79 0 80 
380/83 0 80 
384 0 30 
385/88 0 80 
389/92 0 80 
393/95 0 80 
396/99 0 80 
400/03 0 80 
404/06 0 75 

ANDERE KO 
OP AANVRAAG 

- Porto Extr 
innen 14 d 
)4179244 
uitsluitend 

IVEG 48 • 

SURINAME 
NO NVPH 
POSTFRIS 
336/39 
340/44 
345/46 
347/48 
349/53 
354/60 
361/70 
371/75 
376/77 
378 
379/80 
384/85 
386/87 
388/89 
390/93 
394/95 
396/97 
398/02 
403 BL 
404 
405/09 
410/13 
414/17 
418 BL 
419 
420/23 
424 
425/26 
427/30 
431/34 
435 
436/37 
438 
439/46 
447/48 
449/52 
453/57 
458/59 
460/61 

3 25 
9/5 
0 40 
095 
3 45 
0 55 
625 
165 
0 40 
030 
110 
0 40 
060 
065 
0 95 
0 35 
0 35 
115 
115 
0 25 
120 
0 95 
0 65 
0/5 
0 25 
0 65 
0 25 
0 35 
065 
0 65 
0 75 
035 
0 60 
125 
035 
065 
0 75 
0 35 
0 35 

ANDERE NO 
OP AANVRAAG 

a: vanaf ƒ 
agen of bij 

per br lef 0 

3771 RE 

SURINAME REP 
ZONNEBLOEM 
POSTFRIS 
1/3 
4/6 
7/11 
12/16 
17/18 
19/20 
21/25 
26 
27/31 
32/34 
35/36 
37/40 
41/42 
43/47 
48 
49/53 
54/59 
60/64 
65/71 
72 
73 
74/78 
79/81 
82/88 
89/90 
91/96 
97/01 
102/06 
107 
108/12 
113/18 
119/23 
124/27 
128/32 
133/35 
136/38 
139 
140/45 
146/50 

4 25 
42 50 
3625 
060 
150 

18 25 
715 
4 50 
0 50 
2 75 
095 
195 
150 
7 25 
2 95 
215 
2 45 
210 
4 25 
160 
210 
0 50 
2 75 
3 50 
110 
175 
095 
175 
110 
210 
2 65 
210 
150 
0 50 
2 45 
150 
175 
125 
2 65 

ANDERE NO 
OP AANVRAAG 

200,-
voori 

Franc 
litbet 

f Tel/Fax 0 

BARNEVI 

BELGIË 

NIEUW --

NO MICHEL 
POSTFRIS 
1178 
1179/81 
1182/84 
BLOK 26 
1188/89 
1190/95 
1198/05 
1206/08 
1211 2F 
1212/17 
1218/21 
1222/27 
1228/30 
1234 
1235 
1236/41 
1242/47 
1248/50 
1251/52 
1253/54 
1255/57 
1258/63 
1264 
1265/71 
1272 
1273 
1274 75 
1276/81 
1282/83 
1284 
1285/90 
1291/92 
1293/97 
1293 
BL27 
1300 
1301 
BL28 
1303/05 

050 
15b 
175 

4475 
065 

13 25 
8 75 
4 55 
0 35 
850 
165 
8 50 
165 
0 30 
0 30 

1125 
7 25 
150 
175 
0 50 
0 65 
3 75 
0 25 
4 75 
025 
0 25 
035 
3 95 
055 
025 
3 35 
055 
3 25 
030 
625 
0 40 
0 70 
8 25 
0 95 

ANDERE NO 
OP AANVRAAG 

0 levering. 
allng 2 

342-42 

ELD(| 

%k( 

164^ 

]eer 

BUND 

fe 

NO MICHEL 
POSTFRIS 
416/27 
428 
429/30 
439 
440/42 
443 
444 
445/46 
447/50 
451 
452 
453 
454/61 
462 
463 
464/65 
468/74 
475 
476 
477 
478 
479 
483/84 
485/88 
511/14 
516/17 
519/20 
521/22 
523/26 
529/32 
533/34 
538/41 
542/43 
546/48 
549/52 
554/57 
559/60 
561/65 
571/74 

210 
0 25 
035 
0 25 
0 40 
025 
0 25 
0 40 
080 
0 25 
0 25 
030 
3 85 
0 25 
025 
075 
125 
025 
030 
025 
025 
025 
035 
095 
110 
0 95 
040 
0 30 
0 95 
215 
040 
1 10 
0 55 
040 
2 80 
2 40 
040 
185 
1 10 

ANDERE NO 
OP AANVRAAG 

}rting 

1 

1 winkel) 

POSTZEGEL- EN MUNTENCOLLECTIES 
TE KOOP GEVRAAGD!! 

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

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

En u krijgt de hoogste prijsi 
Natuurlijk contant 

VÓÓR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon 
zich wel 
door het 
hoofd slaan 

AHSTERDAM, donderdac 
Omdat hij tpijt had gt-

kregen van de verkoop <nn 
zijn poatzegelverzameUi 
heeft de 7S-Jarice L. D. 
zichzelf met «en asbak op 
het hoofd geslagen en te
genover de poliüe verteld,' 
dat hij was beroofd. 

De bejaarde V had zijn 
postzegelverzamellng met 
een. waarde van ƒ 2S OOO 
verlcocht «au Cwee poitze-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van f 3000 
Toen de mannen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Maar de klap was 
zo hard dat hij bulten be
wustzijn raakte en pas de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
werd gevonden. 

J.L de Troye, Bosb Toussaintlaan 51 , 1215 CB Hilversum 
tel/fax 035-6219470, mob tel 0653-776759 

754 

KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 6 / 1 9 9 7 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Franknjk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

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

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

Levenng onder rembours + ƒ 8 00 porto Filatelistische frankenng 

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

1 0 0 g r 
18 00 
28 00 
16 00 
20 00 
13 00 
55 00 
10 00 
18 00 

16 00 

2 5 0 gr 
42 00 
66 00 
36 00 
50 00 
28 00 

130 00 
22 00 
38 00 

18 00 
40 00 
15 00 

I k g 
150 00 
240 00 
130 00 
170 00 
11000 

80 00 
140 00 

60 00 
150 00 
50 00 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

P O s t z e g e 1 V e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 4 x per jaar een postzegel en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verknjgbaar op aanvraag liefst schriftelijk of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 

Postzegelveiling J j de Bruin Willem van Mechelenstraat 15 3817 BB Amerstooh 
Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Nederlandse Organisatie van Makelaars 
Veilinghouders en Beëdigde Taxateurs in roerende goederen en machineneen 

DENEMARKEN - GROENLAND -FAROER 
Zegels, boekles en brieven 

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

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



T U ADVERTEREil? 
Bel voor informatie: 

Jeanine de Troye 

Tel. 0355482341 

) Brouwer Media 

Postzegel & Muntenhandel ARIADNE 

Eigenaars 

Leo en Martin Gerritzen 
Filatelisten 

Rosmanjnsteeg 2 
I0I2 RP AmsterdamC 

Tel 020 
020 

■ 624 59 66 
625 04 92 

IN STOCK 
Nederland en O G + F D C 's  Franknjk  Liechtenstein — 
Zwitserland  Luxemburg  Spanje — Verenigd Europa  Duitsland 
Verenigde Naties — Engelse Koloniën — Vele topms' 
Bneven  Poststukken —WO II  Grote sortering'  Oostennjk 

Een bezoek aan onze stand loont de moeite 
Vele speciale aanbiedingen + landen 

Stand 55A.B. 
N.V.P.H.show Den Haag 

HOUSi^ 
UCTIONEP 

VBIUNOHUIS TB KOOP 
UNIQUB CHANCB IN HOUANP 

Building 200 square meters 
a stated name for 15 years 

for rent or fßcxsaie 

uy Nfl 500.000. 
rent Nfl. 60.000. 

ORDER THE SALESREPORT 
for $ 15, or Letter of Credit 

(bank garantie) 
Only cash, moneyorder or eurocheque 

I VEILINGECJ 
EEN ZAAK VAN VERTROUWEN • 

Juliana van Stolberglaan 248 
tel: 070 3825037/3856599 

De N.V.P.H. Nederlandse Vereniging von Postzegel(vak)handelaren h3 
van har te welkom op de 

Het filatelistische evenement van 1 998 met vele attracties' 

t Opening geschiedt door mr. Pieter van Vollenhoven. 
> 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 I twee exemplaren van de beroemde 
PostOfficezegel van Mauritius 

> Nederlands meest geliefde striptekenaar Jan Kruis komt en signeert op verzoek uw FDC 
met de nieuwe strippostzegels 

> Elke 50® bezoeker ontvangt in de NVPHstand gratis een gesigneerde FDC door Jan Kruis. 
t Vier volle dagen attentie voor de jeugd 
> Sterren stralen overal 
> Stripdag en familiedag 
I Gratis taxaties van uw collecties. 
> Vele evenementen voor de hele familie, er zijn elke dag grote prijzen te winnen!!! 
• Tentoonstelling moderne en traditionele filatelie 
> Speciale computerhoek en presentatie NVPH CDrom. 
> Vrijdag 9 oktober vier bekende sterren aanwezig. 

Gratis pendel met entree naar PTTMuseum. SpaceExpo aanwezig. 
Muzikale omlijsting gedurende de gehele show. 
Entree ƒ 10,- (incl. catalogus met waardebon van ƒ 5,-) Kinderen tot 12 jaar gratis toegang 
Ruim 70 vakhandelaren aanwezig. 

OPENINGSTIJDEN: DONDERDAG 8 OKTOBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

V R I I D A G 9 , ZATERDAG 10 EN ZONDAG 1 I OKTOBER VAN 1 0 . 0 0 TOT 1 7 . 0 0 UUR / ^ ^ 

NEDERLANDS CONGRESCENTRUM - DEN HAAG (té VJ; 

755 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
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129/31 
164 
189 
188 
211/19 
249/43 

3 0 -
7,25 
2,25 
3,25 

57,50 
12,25 

258/66 135,— 
292a 18.50 
293/98 67.50 
301 87,50 

10, 
67,50 

302/04 
390/93 
394/00 260, 
401/03 10, 
457a/57b 11,50 
458/65 16,50 
504/11 
556/67 
582b 
602 
647/52 
749/50 
761/72 
773/76 
787/91 
8/2 
8/3 
814/22 
823/25 
827/31 
834/40 

72,50 
8,25 

65,— 
1 0 . -
3 , -
2,50 

4 5 , -
17,50 
42,50 
4.25 
2.25 

50,— 
12,50 
61,50 
38 50 

863/67 68,50 
868/75 42,50 
876/78 27,50 
880/91 250,— 

155, 
908 
918/23 
927/29 

2,50 
57.50 
75, 

930/37 42,50 
938/40 33,50 

946/51 100.— 
952/54 2,50 
955/60 
964/66 
973/78 
979/85 
991/93 
994/95 
998/04 
1008/10 

28,50 
5,75 

27,50 
44,50 
8,50 

11,50 
27,50 
2,25 

België Postfris volgens Yv. 
1013/18 
1025/26 
1030 
1031 
1032/36 
1039/45 
1047/52 
1053/62 
1066/75 

8,50 
2,75 
3,50 

27,50 
22,50 
13.50 
4,7b 

1 0 . -
2 2 0 , -

1066a/75b 7,25 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1094/95 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1122/24 
1125/27 
1128/30 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1150/51 
1153/58 
1159/62 
1163/68 
1169/71 
1176/81 
1182/87 
1188/90 
1191/92 
1198/03 
1205/11 
1216/21 
1225/30 
1233/38 
1241/42 
1243/45 
1255/58 
1260/61 
1262/68 
1272/77 
1334/48 
1374/80 
Carnet 
C2332 
C2428 
LP 
1/5 
6/7 
8/11 

16,50 
14,50 
5,25 
2,25 

18,50 
1.5,-
15,75 
4,75 
3,50 
5,-

18,15 
1 5 . -
8,-
2,25 

12,50 
3,50 

1 5 , -
2 25 

1 8 -
11,50 
3,-
2,25 
6,50 
6.50 
7,75 
7,75 
6,-
3,50 
1.75 
1,75 
2,25 
5,75 
2,50 
3,50 
1,75 

4,75 
8 50 

61,50 
2 5 -
1 5 , -

12/13 
14 
151/231 
15II/23II 
24 
25 
28/29 
30/35 
BLOKS 
13 
10x10* 
17 
32 
33 
DIENST 
47/56 
64/65 
66/67 
68/71 
74/75 
77/79 
PORT 
56/65 
66/71 
SPOOR 
330 
294 
295/97 
298/00 
358/60 
361/63 
364/65 
366/68 
369/72 
373/74 
376 
378/97 
398 
403/05 
406/14 
422 
426/27 
432 
461/65 

2.50 
0,75 

15,50 
15,50 
32,50 
6,-
7 -
2,75 

1150 
27.50 
1 0 , -
5 5 , -
7.75 

3 0 , -
5,50 
1,25 
4,25 
1,25 
2,50 

5 5 , -
3,-

8 50 
7,75 
3.-
3,-

19,50 
19.50 
3 5 , -
19,50 

1 6 5 , -
43,50 
4,75 

9 5 , -
1,50 

1 5 5 , -
3 5 , -
14,50 
4 75 

57,50 
19 75 

NEDERLAND 
VOLGEN NVPH 
POSTFRIS 
287/88 
293/95 
296/99 
305/08 
332/45 

2 5 -
2 0 , -
61,50 
.W.bO 
3 0 , -

350/55 
374/78 
392/96 
397/01 
402/03 

4 0 , -
1 5 , -
5,-
2,50 
8,50 

402b/03b250,-
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
465b/34 
637/40 
641/45 
646 

0.25 
2,50 
0,25 
1,25 

11,50 
0,25 
1,60 
3,50 
4,50 

1 0 , -
4,50 

1 0 , -
4,50 

1 5 0 , -
8,50 
6,50 
8,50 
3,50 
4,50 
8.50 

2 0 . -
17,50 
12,50 
22,50 
3,-

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

2 0 , -
1 0 . -
7 5 . -
12.50 
1 . -

22.50 
1 5 , -
17,50 
12,50 
1 5 , -
3 5 , -
2 5 , -
3,50 

647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 

6,50 
1 5 , -

1,50 
17,50 
2,-

12,50 
17.50 
4 0 -
12,50 
5 0 , -
12,50 
13,50 
7,50 
8,50 
7,50 

1 5 , -
1 5 , -
1,50 
1,50 

11,50 
150 

1 5 , -
3.50 
2,50 
8,50 
4,50 

1 5 , -
7,50 
3,50 

13,50 
8,50 
050 
6,50 
150 
7 50 
3,50 

1 0 . -
1.50 
5,-
1,50 
7.50 
1,50 
0,50 
3.50 
1,50 
3,50 
1,50 
0,25 
2,50 
0,50 
1 , -
025 

827/28 

835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
856/57 

870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
884/85 

900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
939 
939a 
940 
941/58 

0,50 
0,25 
2,50 
0,25 
1,50 
2 , -
0,75 
2 50 
0.50 
2.50 

3 0 , -
0,25 
1 , — 
3,50 
2,50 
0,50 
2,50 
4 25 
0,25 
2,50 
2 -
2,50 
7,50 

Comp »el 90.— 
889/93 2,50 
894/98 3 50 
899 5 , -

0,25 
4,— 
1,50 
0,25 
2,— 
5 , -
7,50 
2 -
4,50 
2,25 
4 . -
0,50 
0,50 
5 , -

10,— 
0,50 
2.50 
5,— 
1 , -

3 0 , -

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 
S.J.C, den Oudsten 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030-2618720 
Fax 030-2618720 

39 ste Brief- & Stempelveiling 
voor Thematische Philatelie, 
Post- & Wereldgeschiedenis 

rond de jaarwisseling 1998/99 in Berlijn 

Mijn 39*'« jubileum-veiling bevat ongeveer 5000 uitgelezen 
enkelslukken en brieven, meer dan 800 thema's en motieven. 
Daaronder grote hoofdthema's zoals Auto, Spoorwegen, 
Vliegv/ezen en Scheepvaart. Ook thema's als Archeologie, 
Kunst, Architectuur, Geschiedenis van Europa en 
Duitsland zijn in belangrijke mate vertegenwoordigd. 
Verder grote afdelingen Geologie, Muziek, Natuur en Milieu 
(alleen al meer don 50 deelgebieden van alcohol tot zoölogie) 
Rode Kruis & Geneeskunde, UPU, UNO en grote afdelingen 
Olympische Spelen en Sport; ook ontelbare kleine en specifie
ke thema's van A-Z. 

4)1 PORTA. N IG R AMIf 
BeW jie toiM jieliijiQno famiei'ftadtiiinllfllKlllt'aml 

(afbeelding van onze sectie Archeologie / Romeinse Geschiedenis) 

De zeer rijk geïllustreerde catalogus is tegen betaling van ƒ 25 , -
cash of met girobetaalkaart te verkrijgen. 
U ontvangt dan de catalogus automatisch zodra hij verschijnt. 
U kunt UW speciale verzamelgebled aangeven. Schrijf ons 
svp in het Engels, Duits of Frans. 

Christian Wapler, Postfach 30 3769, D-10 726 Berlin-Schönebg. 
(Lid BDPh, American Topical Sec , AAMS Poststempelgilde, 

FG Freistampel e.v.o. etc ) 



NEDERLAND Ie emissie 
zeer uitgebreid voorradig 
op plaatnummers, 
kleuren en stempels. 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt 
vrijwel compleet lever

baar, ook grote voorraad 
postfrisse zegels. 

NEDERLAND 
PUNTSTEMPELS 
uitgebreide voorraad met 
vele betere en lastige 
stempels. 

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

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

NEDERLAND 
KLEINRONDSTEMPELS 
zeer uitgebreid voorradig 
met vele betere en 
zeldzame stempels, veel 
in luxe kwaliteit. 

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

NEDERLAND 
verschillende tandingen 
en typen gewone en 
portzegels, uitgebreide 
voorraad w.b. vele 
lastige ex. 

MOTIEFZEGELS grote 
voorraad bloemen, 
dieren, ruimtevaart, 
sport, enz. meest voor 
1975. 

Wij zijn geïnteresseerd om grote verzamelingen of 
betere losse zegels te kopen. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, 
waardoor voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u 
slechts 5% van het verkoopbedrag. 

Verzamel pos tzege l s  verzamel klassieke zege ls . 

Winkel geopend: dinsdag, donderdag en 
zaterdag van 9.0017.00 uur. 

Geen koopavond. 
Parkeerruimte aanwezig. 
Girorekeningnummer 3169 710 
Bankrekeningnummer 31 06 80 581 
Rabobank Loosdrecht 

WIJ ZIJN GESLOTEN 
VAN 2 2 T/M 29 
OKTOBER A.S. 

POSTZEGELHANDEL 
M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop  verkoop  taxatie 
* bemiddeling bij aan en verkoop via veiiingen 
* beleggingsadviezen 

Winkel Langestraat 59c Telefoon 0356212931 
1211 GW Hilversum b.g.g. 0355821927 

ostzeeelhandd Openinsstiiden: 

H. A .Meijer kijk en vergelijk, maandag 12.00 18.30 
LZ. Voorburgwal 262 dinsdag / woensdag 10.0018 30 
012 RS Amsterdam donderdag 10.0020.30 

The Netherlands Ccht dc gOCdkoopStC ! vrijdag 11.0018.30 
f/fax 020  6274888 zaterdag 10.0018.30 
etalingen: abnAmro Dlemen S4674SS71 aanbied ingen j a a r g a n g e n postfris zondag 12.0016.00 

t op soede huisnr.ü! 
derland • 
racao/nedantillen * 
donesie 
stralie 
ndesrep.duitsland • 
rüjn * 
tr. * 
nemarlcen * 
land 
nkrijk * 
oenland * 
land 
chtenstein * 
)naco 
!uw zeeland 
orwegen 
stenrijk ♦ 
mje 
jet unie 
scho Slowakije 
Mie 
and 
tserland * 
opacept 
m zegels uit 
ks,portzegels, 
istzegels 

1945/60 
3895,00 
1699,00 

8789,00 

149,00 
821,00 

2498,00 

659,00 
3035,00 
6149,00 

664,00 
779,00 

2240,00 

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

Alleen 
goedkope 
tandingen 
papiersoort 

1961/70 
289,00 

46,00 
554,00 
649,00 
231,00 
145,00 
940,00 
135,00 
936,00 
518,00 
121,00 
329,00 
191,00 
639,00 
354,00 
436,00 
152,00 
560,00 

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

frankrijk 
ook 
zonder 
luchtpost 

1971/80 
222,00 
234,00 

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

98,00 
619,00 
290,00 

1299„00 
290,00 
239,00 
245,00 
661,00 

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

europa cept 
zonder bloks 
volgens 
zonnebloem 

1981/95 
699,00 

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

2189,00 
684,00 

1343,00 
531,00 

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

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

3169,00 
tsjechosl 
en sovj.im. 
tot einde 
republiek 

1945/95 
5095,00 
2999,00 

11454,00 

1384,00 
3269,00 
5789,00 

2929,00 
4030,00 

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

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

n zeeland 
97 zonder 
michel 
bm/62 

1996 
72,00 
87,50 

265,00 
221,00 
181,00 

77,00 
87,00 

114,00 
83,00 

112/00 
76,00 

216,00 
219,00 

78,00 
62,00 

115,00 

69,00 
69,00 

200,00 
monaco / 
volgens 
michel 
jaarg.liist 

1997 
60,00 

121,00 

215,00 

94,25 
94,75 

196,50 
69,50 

219,00 
87,00 

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

90,00 
77,50 

230,00 
nederland 
inclusief 
cornets 

Bestellen per post: 
Postzegel  en munthandel 
H.A.Meijer 
Pr.Bealrixlaan 195 
l l l l g c Diemen 
abn amro diemen:546745571 
Levering: 
Onder fl 250,00:Portoflll,50 
Boven fl 250,00:geen porto 
Vooruitbetaling 2% korting 
Levering albums en catalogie 
alle mericen.per post altijd porto 
Met klantenkaart 10% korting 
Speciale aanbiedingen insteek

albums leuchtturm 
Ook per jaargang en per sene 
leverbaar.S.v.p. mancolijst. 
jaargangprgsUjst op aanvraag 
*=ook gestempeld leverbaar. 
zie.december advertentie,blz782 
eneelse Imlonien: 
Wij hebben een ruime voor

raad engelse lcolonien(pf+gst) 
pnjsind.: 15/20 cent per yv.franc 
Stuur uw mancolijst. 
Levering zolang voorraad strekt 
Prijswijzigingen voorbehouden 
prijs m guldens. 
frankriik=yvert,rest michel 

o 

3 
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KLEIIUE 
AlUMOniCES 

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 NAl| 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Greenland 100 diff O Gld 33 -
200 diff © Gld 120 -Free 0 and 
XX nnceli!>t Jespersen. Postbox 
504,DK-7800Skive 

NED. voordelig postfr , gest, FDC 
autb maxi/kinderkrt } l a m a n , 
T n p 0499-474163 

IERLAND hebt u wensen voor Ier
land, dan uw mankohjst naar, 
Henry Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo Telelefoon 
0546-532155 

Duitsland 45 versch, jan 97 tot 
lieden voor ƒ 10 500 versch jan 
86 heden ƒ 9 5 Pnjsl Bank 
304810398 Giro 5312882 Ver-
seveld-Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Interim-periode Indonesië 35% 
Zonnebloem 200 versch Phillip-
pijnen ƒ 12 incl porto Zd Korea 
40% Michel Ook China, Macau, 
Singapore J Slangen, 045-
5751934 

150 W-Duitsl. Berl. DDR voor 
/ 1 5 , - ü p giro 1011624 Kamstra, 
Kerkdreef25,9821 PROldekerk 

Jaaigangen Filatelie '72-'98 275 
stuks Afhaalprijs ƒ 6 0 , - Riedijk, 
0184-681982 

3 0 0 I n d i a ƒ l 2 , - lOOComores 
ƒ18,50 5Ü0 Bloemen ƒ.30,- 300 
Vlinders ƒ 20,- 500 Sport ƒ 25 , -
100 Rubens ƒ 39,- 500 Schildery
en ƒ 27,50 1000 Hongarije ƒ 4 5 , -
Jac van Welsems, Coloniastraat 
57, 3024 TA Rotterdam Gironum
mer 6513551 

I kg algeweckt Duitsland voor 
ƒ 9 5 , - J A Onessen, 078-6129698 
Giro 2750995 

1000 Wert. + Euro. ƒ 10,- 400 nl 
gfm en toeslag ƒ 10,-ln brief of 
giro 3129687 K Tams, Bossü-
131, 2153 AM Nienw-Vennep 

Nieuwe uitgifte gemist Probeer 
ons eens PZH Janssen, Haring
vliet 1, 5751 SH Deurne Vraag nu 
onze folder aan ook voor thema 
abonnementen 

Poststukken mbt uw thema Zicht-
/ending tegen portoverg /onder 
koopplicht H Mennes, Parel-
hoendreef 13, 7391 EC Twello 
Tel-Fan 0571-276081 Het vragen 
waard' 

Kleinrond-, punt-, lang- en halte
stempels op nr 19 en 35 nvpa, 
plaat-reconstructies nr 19 vanaf 60 
gld Moderne aanget brieven en 
bnef/kaart met toeslag-zegels Van 
Truyen, Gromngenl 38, 9642 EJ 
Veendam Tel 059 8616505. 

400 zegels van Europa stort 
ƒ 5,-op giro 2868335 tavJB Delney, 
Urkersingel 29b, 3083 ST R'dam 

Verzamel USA-Can-Reich-BRD-
CH-GB-Ned-F-FDD's Ned I T / 
M250 A Vader, Noordendijk 15, 
Usquer tGR Tel 0595 431224 

100 zegels van Montenegro door 
storting van ƒ 20,00 op giro 
4653545 mv Brandsen, Maarssen 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Fzh Centro Filatehco, Ha
venstraat 43, Woerden, 0348-
423885 Ook losse verkoop. 

Nederland en Ver. Europa***, 
O \ a No 1 Stuur uw no 's ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zoneg-
ge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
T e l / F a x 0316-529241 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgessü- 13, 6135 CS Sittard 
Tel / fax 046-4512751 Ook raritei
ten' 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Suenstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Australië, per kg ƒ 7 0 , - Met dc 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto 100 gest Australië grf 
ƒ 1 0 , - 200 gest Australië grf 
ƒ20, -geld in brief of postgiro 
3423666, t n v P Antomsse, Run-
molen 16, 5404 KT Uden, 0413-
268333 

Israel, Palestijns gezag en alle we
reld. Nieuwe uitgiften tegen nomi
nale waarde Ongelofelijke aanbie
ding, kostbaar geschenk, beste 
voorwaarden, pnjslijst graüs Eilat 
Philatelic Club, postbus 542/32 Ei-
lat, Israël 

100 Versch. telefoonkaarten 
ƒ 50,- Giro 1537084 H Garrelds, 
Hengelo 

NOR + Indonesië en O-Eur. PF 
vanaf 40% ongebruikt va 30% ge
bruik va 30% Abonnementen ge
hele wereld H Sundquest J Perk-
straat 39, 3351 CP Papendrecht 
Tel 078-6153386 

Bodgevr.opveldeelnrs 24x1052, 
9x1089/99/1100, 10x1101/02, 
25x1266/67, 50x1306 en 50x1367 
UiLsl sehr W Visser, Rading 6A, 
Ix>osdrecht 

West-Europa (Aland t / m Zwits) 
Ver Eur en VN Alléén postfr. 
Van welk land (40') mag ik u een 
graüs prijslijst sturen^ R Hout
kamp, Statendaalder 41, 2353 TH 
Leiderdorp 

Verenigd Europa **,© en FDC 
CEPT en meelopers Indonesië 
complete jaargangen ** incl blok
ken Ook losse blokken Volksre
publiek China ** Graüs prijslijs
ten bij Harrie Baken, pb 1291, 
.5004 BG Tilburg Tel/Fax 013-
4684615 Ookabo-semce 

100 gest. aanbieding veel grf 
Denemarlten ƒ 15,-Finlandand ƒ 2 1 , -
Zwedcn ƒ15, - Giro 2300785 
RSD Lmdelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook voor uw mancolijs-
ten Europese landen 

GEVRAAGD 

Montenegro/Servie /Albanie/Bos-
nie/Duitse kolonies, voorphila, ze
gels, brieven gevraagd Brandsen, 
Pb 1432, S60Ü BK Maarssen 

Amerika frankeereeldig ƒ1,25/$ 
Canada / 0 , 7 0 / | , Engeland/ 
(iuernsey /2 ,S0/£ , Man / l , 8 0 / £ , 
Jersey / l , 2 5 / £ Brouwer, Kollm, 
0511-45S726 

Collectie China en of losse senes 
en blokken Tevens te koop ge
vraagd Siam, Thailand, Macau M 
Prins Tel 020-6960165 

Automaatzegels * gehele wereld J 
Rutdijk Ruggeweg 12, S2S2 AJ 
Brielle 0181-412011 

Spj^cer-Trompenburg Gevr alles 
over de /e Amsterdamse auto-fir
ma Theo Brouwer Tel 030-
6042244 

Voor museale doeleind materiaal 
uit 2e W.O. en Koude Oorlog 
Ook omvangrijke verzamel-ruil 
postzegel verzamelingen gehele 
wereld Vader, Noordendijk 15, 
UsquertGR Tel 0595-4S1224 

Gevr brieven aangetekend Ned R 
strook van mobiel rijdend veldpost 
Napo, Bijenkorf, V en D, Gerzon 
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Z Ó 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. 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 
(spaties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook meel). 

Vermelding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is ver
plicht. 

Stuur uw deine annonce - vergezeld van een 
betaa cheque of girobetaalkaart aan: 

ABN AMRO bank 
rek. nr. 490 48 5774 
t.n.v. Brouwer Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

Molenaar, T Rohofstr bb, 7605 
AW Almelo, 054b^l5')59 

Firmaperforaties gezocht Verza
melaar koopt oi ruilt WJ Mans-
sen, I,aan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk, 034M17980 

Firmaperforaties Koop of ruil D 
Scheper, Hogeland 1, 2264 JX 
Leidschendam, tel 070-3279626 

Verzamelaar zoekt firmaperfora
ties Koop ot ruil 1 os ot op stuk 
MSilkens, Kortenaerlaan 18, 1215 
NH Hilversum Tel 035-6234423 

Zegels NL PF en gebruikt koop of 
ruilen Div landen Stockmann, 
Zevenaar Tel 0316-526265 

DIVERSEN 

IERLAND word lid van de speci-
aalver FAI, een internaüonale ver, 
met leden in vele landen FAI 
biedt u voor DM 48 per jaar 4x het 
üjdschrift Die Harfe in Duits en 
Engels Goede rond/enddienst 
Grote interne veilmgen Deelna
me aan grote bibliotheek met vele 
eigen uitgaven Jaarlijkse bijeen
komst Eigen keunngsdienst voor 
Ierland Inlichtingen bij Claus 

Stange, Wittekinds-weg 59a, l 
49191 Belm-Vehrte of Henry Ku 
pers, Beethovenlaan 15, 7604 G 
Almelo, tel 0546-532155 

Ruilen stuur 100 zegels zelfde aail 
tal retour J. Jonkman, Ch de r 
Bonin 26, 7242 BR Lochern 

Rl.ver.Zuidelijk Afrika Bijeenkon 
sten, veilingen, rond/endverkee 
eigen blad en bibliotheek FVZ; 
Pb S3223, 3005 EE Rotterdam 

Studiegroep Zwitserland, komt b 
een op 7 / 3 , 1 3 / 6 , 1 9 / 9 en 12/1 
Wilt u komen ' U bent van har 
welkom' SecreUns W )aco!: 
Postbus 95, 3970 AB Driebergen 

Studiegroep Britannia de verzam 
laars van ENGELAND 
ENG.GEB organiseren 4 keer p 
jaar een bijeenkomst m Nieuw 
gein Rondzending, veilingen < 
eigen clubblad L van Dijk, 11 
54, 1703 KJ Heerhugowaard 07 
5711935 http / / h u i z e n nhk 
naai n l /~bntanni 

Israel postfnsse zegels met tab 
koop, en verzorging van abonn 
menten Inl A Bouwense, t | 
0113-212762 

www.fila5oft.nl - De mooiste | 
meest verrassende website 
René V Dijk, Pb 9519, Amsterdan| 

OP DE VALREEP 
Bij het ter perse gaan 
van dit nummer van 'Phi
latelie' ontvingen we nog 
twee stempelmeldingen. 
In het novembernummer 
kri qt u uitvoerige (be
ste jinformatie over deze 
stempels. 
Zowel tijdens de interna-

Sindelfingen '98 
DUITSLAND 

ÏÏNede r la n d'.m 

tionale postzegelbeurs 
Sindelfingen 98 (23, 2^ 
en 25 oktober in Sindel 
fingen, Duitsland) als of 
de wereldtentoonstellinc 
Italia 98 (Milaan, 23 oP 
tober t/m 1 november) 
wordt in de stand van ( 
Nederlandse post een 
speciaal stempel aebruij 
(zie afbeeldingen). 

I T A L I A 
M I L A 

0 > . / v ^ ^ T T 
f3N e d e r La n d'.W 

Postzegels 
W. van der Bijl 

tt=5 
Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 

tel. 31 (0)30-2342040 
fax 31 (0)30-2317077 

http://www.fila5oft.nl


TOTT-T-^^^ 

of 

a 
WiOf wil ey ̂ n^ndtekening van Minniê^èn Mickey IS&^se? 

Wie spaart er WalJ Disney postzegels? 

ßnnie, Mickey, Donald Duck, Winnie the Pooh, Knabbel en Babbel, M 
Sneeuwitje, Bambi en nog vele Walt Disney figuren op postzegels. 

Kom kijken naar Minnie en Mickey. Hoor de gezellige muziek aan en vooral 
proef de Walt Disney sfeer die postzegels verzamelen tot een feest kan maken. 

Vanaf 8 oktober tot en met 11 oktober op de 5* NVPH Postzegelshow in 
¥ ^^^5^^ het Nederlandse Congrescentrum te Den Haag. . - jäilj ^ 

'^^A^ Stand Nr. 39 tot en met 4%J( Ä jA^fl^m 

E.XJ p (DSZ O 11 e C 
* * 

Postbus 1030 
3350 CA Papendrecht M^ 

Nederland 

f 
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SPECIALE NVPH SHOW 
CD ROM CATALOGUS 9 9 

van de postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen 

* •".„L.rentrun. in Oen Haag ■ 

COMPLETER, DOORDACHTER EN VOORUITSTREVENDER 

Completer omdat naast de jaarlijkse aanvullingen op Nederland, 
de Ned. Antillen en Aruba, een groot aantal afbeeldingen van de 
moeilijk verkrijgbare variëteiten en foutdrukken is opgenomen. 

Doordachter omdat het catalogusprogramma CatView met de 
nieuwe CatView Navigator de enorme hoeveelheid aan informatie 
en afbeeldingen eenvoudig en snel benaderbaar maakt. 

Vooruitstrevender omdat deze nieuwe editie is voorbereid op een 
nieuw digitaal filatelistisch product dat binnenkort zal verschijnen. 
Ook kunt u weer een jaar lang gratis de software, gegevens en af
beeldingen direct vanuit CatView via het Internet laten bijwerken. 

Met CatView^ 3.10 voor Windows 3.1 of 
Windows 95/88 & NT 
Nieuw! CatView* Navigator 
Directe Internetkoppeling* voor: 
Gratis CatView* updates via Internet 
Een jaar lang gratis supplementen via Internet 
Gratis Helpdesk 
Uitgebreide online handleiding en gedrukte 
snelhandleiding 
Nieuw! PTT velletjes 
Nieuw! Ie deel afbeeldingen variëteiten 
Nieuw! geïntegreerd de Rooij Catalogus Postzegel en 
Automaatboekjes 

CatView® 3.10. Ongekende mogelijkheden verpakt in een eenvoudig jasje 

* EENVOUDIG SELECTEREN * UITGEBREID AFDRUKKEN 

* MULTI DIMENSIONELE VERZAMELINGEN * GEDETAILLEERD BEKIJKEN 

^ ^ 

combineer 
meer dan ?5 rubrieken waaronder 
• Land, soorf, N.V.P.H. nummer * 
• Kleur, omschrijving, zegelopschrift /s 
• Jaar van uitgifte 
• Papier, tandingen, watermerken, drukwijze 
• Thema, logisch en éénduidig 
■ Ontwerper, fotograaf en afgebeelde personen 
• N.V.P.H. Catalogus waarde 

Valuta conversie: 
• Van catalogus en verzameling 

Verzamelingen: 
° Onbeperkt aantal verzamelingen 
• Multi Dimensionaal, één zegel per kwaliteit meerdere malen invoeren 
• Invoer per zegel, serie of hele selectie 
' Direct en duidelijk overzicht van totale aantallen en waarde 
• Uitgebreide afdrukmogelijkheden, volledig instelbaar 

Begin november zal de nieuv^e NVPH Speciale CDRom 

Voor meer inf 
ziewww.nvph.n 

Afbeeldingen Postzegels: 
• Haarscherp, echte kleuren 
• Traploos uitvergroten of verkleinen 
• Dia Voorstelling, willekeurig postzegels op het scherm 

Minimale systeemvereisten: 
■ Computer met Windows 3.1 of hoger 
• 8 Mb intern geheugen 
• Beeldscherm met minimaal 256 kleuren 
• Muis 
• CD Rom speler 

overal in Nederlanci verkrijgbaar zijn * Alleen voor Windows 95 /98 & N 
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http://www.nvph.n



