


De Nederlandsche Postzegelveiling 

OVERWEEGT U 
UW VERZAMELING 

TE VERKOPEN? 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

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

De Nederlandsche Postzegelveiling 
Rokin 60 - Amsterdam-C - Tel 020 - 623 02 61 Fax 020 - 624 23 80 
Postadres Postbus 3950 - 1001 AT Amsterdam 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 



BERKEL ENRODENRIJS 
I 

Met Trots presenteert Philapost: /^i^^s 
'Wonderlijke Wonderdoos 

Categorie Wonderdoos: Authentieke Wonderdoos. Voldoet aan de allerstrengste filatellstische normen! 

Sla direct uw slag. De 'Wonderlijke-Zolder-Wonderdoos' is de 'Moeder aller Wonderdozen'. 
Een Wonderdoos zoals een Wonderdoos zou moeten zijn in uw allerstoutste dromen. 

mam ^ 

Philapost gaat deze unieke nalatenschap rigoureus opdelen 
in buitengewoon avontuurlijke filatelistische dozen. 

Philapost heeft de hand weten te leggen op een werkelijk 
uniek filatelistisch object. Deze immense partij is afkomstig 
van een m Zwitserland woonachtig Nederlands echtpaar. 
De echtgenote heeft - om persoonlijke redenen - besloten 
om met grote spoed alle postzegels te verkopen. 

De echtgenoot van deze dame op leeftijd kocht zijn hele 
leven lang alle postzegels die hem voor de voeten kwamen 
en bracht de postzegels simpelweg naar zijn grote zolder. 

"Om ze ooit allemaal uit te zoeken en te sorteren." 

U kri jgt een kwal i tat ieve Wonderdoos met ui tslui tend authentiek materiaal dat nog helemaal 
uitgezocht moet worden. De origineel gebruikte exemplaren kunnen logischerwijs 

onderdelen van een complete serie zi jn. De ongebruikte en postfrisse exemplaren vormen 
veelal de tota le complete ui tg i f te. 

De inhoud van de 'Wonderli jke-Zolder-Wonderdoos' beslaat Nederland en de voormal ige 
Overzeese Rijksdelen (veel oud materiaal), alsmede Indonesië, Europa, Amerika, Australië en 

Nieuw Zeeland. U tref t ook een enorme verscheidenheid oude koloniën aan. 

Philapost is trots u deze aanbieding te kunnen u alvast veel verzamelplezier! 

Bij Philapost is het bestellen en bekijken! U betaalt niets vooraf en u heeft onherroepelijke teruggave-garantie! Bestudeer 
eerst uw Wonderdoos en betaal pas achteraf na volle tevredenheid. Zaken doen met Philapost Is zonder enig risico! 

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

^ 
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 

ijdag 4 en zaterdag 5 december van 10 00 - 17.00 uur 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BIJGESLO
TEN ACCEPTGIRO DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHER
INNERING KOST ƒ 10,= PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHIUV B V GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN Vi'l 
PHILA BV TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN PHILA B V IS INGESCHREVEN BIJ DE KVK TE 'S-GRAVENHAGE ONDER NUMMER 27235724 



DE H O L I P u 
Veiling nr. 56 

wordt gehouden op 
zaterdag 

5 DECEMBER 1998 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 

1 „ROLAND '̂BIBLIOTHEK 
LiteraturAuktion 11 .12 .98 

1 Philatelistische und posi 
DEUTSCHLAND «E 

1 Katalog bitte anfordern. 

( W ) ULRlI 
1 <E/ BRIEF| 

geschichtliche Literatur 
UROPA «ÜBERSEE 
Schutzgebühr DM 10. 

DH FELZMANN 
lARKEN A U K T I O N E N 

D40210 Düsseldorf • Bismarckstraße 9 8 1 
Tel.: 0 0 4 9  2 1 1  1 7 2 920 • Fax 1 7 2 9 2 11 1 

http://www.felzmann.de 1 

SCHRIFTELIJKE VEILING POYEIA 
Onze 3maandeiiikse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 1 
aanbod kavels tegen aantrei<l<eiijl<e inzetten. 1 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 1 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie 1 
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 1 
aanbod!! 1 
Uw voordelen Veilingschema 1 Voor inlichtingen en 1 
aantrekkelijke kavels maart GRATIS catalogus: 1 
aantrekkelijke inzetten juni " P O V E I A " 1 
100% garantie september Postbus 491 1 
optimale service december 9400 AL ASSEN 1 
gratis fotokopieën I tel. 0592350486 1 

POVEIA: Uw vertrouwen meer dan waard. 1 

1 PnstM^elhandel ODcninastiiden: 1 

H.A.Meijer why not try the best, maandag 12.0018.30 1 
1 N.Z. Voorburgwal 262 dinsdag / woensdag 10.0018.30 1 

1012 RS Amsterdam donderdag 10.0020.30 1 
The Netherlands yOU wUl forget the TCSt \ vrijdag U.0018.30 1 

B/fax 0206274888 zaterdag 10.0018.30 1 
1 Betalingen: AbnAmro Diemen 546745571 a a n b i e d i n g e n j a a r g a n g e n zondag 12.0016.00 | 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961/70 ♦ 

1 1971/80 » 
1981/90 * 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991/97 
1950/97 
Geen zegels 
uit bloks, 
dienstzegels 

1 portzegels 

bundespost 
postfris 

270,00 
4710,00 

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

104,00 
30,00 

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

1329,00 
10099,00 

Alleen 
goedkope 
tanding en 
papiersoort 

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

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

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

3699,00 
Duitse rijk 
postfrisen 
gestempeld 
leverbaar 

oostenrijk 
postfris 

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

15,00 
152,00 
245,00 
289,00 

46,25 
48,00 
50,00 
56,00 
63,00 
62,00 
59,00 

379,00 
2499,00 

Berlin 
postfris en 
gestempeld 
leverbaar 

gestempeld 
179,00 
99,00 
96,00 

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

129,00 
229,00 
269,00 

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

369,00 
2019,00 

Ddr post

fris en 
gestempeld 
leverbaar 

liechtenstein 
postfris 1 

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

91,0 
110,00 
79,00 
47,00 

273,00 
191,00 
290,00 
349,0 

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

439,00 
3599,00 1 

gestempeld 
130,00 
305,00 
273,00 
180,00 
145,00 
177,00 
50,00 
93,00 
58.00 
30,00 

162,00 
153.00 
238,00 
299,00 

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

439,00 
2719,00 

Liechtenstein oudere 
zegels leverbaar 
postfris en gestempeld. 
Stuur manc olijst 

Zwitserland 
I postfris 

55,00 
545,00 

57,00 
52,00 
51,00 

242,00 
38.00 
43,00 
27,00 
98,00 

137,00 
159,00 
159,00 
331.00 

41.00 
39.00 
42,00 
63.00 
55,00 
69,00 
77.50 

379.00 
2573.00 

gestempeld 
90,00 

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

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

159.00 
169,00 
289,00 

27,00 
39.00 
39,00 
60,00 
69,00 
69,00 
77,50 

374,00 
2089,00 

Zwitserland dienst en 
keerdrukken leverbaar, 
stuur mancolijst 

Bestellen per post: 
[ Postzegel  en munthandel 
H.A.Meijer 
Pr.Beatrixlaan 195 
111 Ige Diemen 

1 abn amro diemen:546745571 
Levering; 
Onderfl 250.00:Portoflll,50 
Boven fl 250,00;geen porto 
Vooruitbetaling 2% korting 
Levering albums en catalogie 
alle merken:per post altijd porto 
Met klantenkaart 10%kortmg 
Speciale aanbiedingen insteek

albums leuchtturm 
*=Ook per jaargang en per serie 
leverbaar.S.v.p. mancolijst. 
Jaargangprijsüjst op aanvraag 
Alle landen west europa leverbaar 
zowel postfris als gestempeld 
eneelse koloniën: 
Wij hebben een ruime voor

raad engelse kolonlen(pf+gst) 
prijsind.: 15/20 cent per yv.franc 
Stuur uw mancolijst. 
Levering zolang voorraad strekt 
Prijswijzigingen voorbehouden 
prijs in guldensAlte aanbiedingen 
volgens michel 1 

http://www.felzmann.de


• EUROPOST'DEniEZR' groot- en detailhandel in postzegels en munten 

* * * * 
Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157, fax 073-6147589 
5211 NL 's-Hertogenbosch E-Mail: europost@euronet.nl 

EUROPOST DOET HET WEER 
DDR POSTFRIS VANAF 30%! 

EENMALIG BIJ EUROPOST 
NU OOK BERLIJN VANAF 30% 

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 

ƒ 4 8 , -

ƒ 4 9 , -

ƒ 4 6 , -

ƒ 4 5 , -

ƒ 6 5 , -

ƒ 3 8 , -

ƒ 36,50 

ƒ 39,50 
ƒ 4 3 , -

ƒ 3 9 , -

ƒ 4 2 , -

ƒ 4 5 , -

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 

ƒ 5 5 , -

ƒ 4 8 , -

ƒ 5 9 , -

ƒ 5 3 , -

ƒ 5 1 , -

ƒ 5 5 , -

ƒ 5 3 , -

ƒ 4 4 , -

ƒ 5 0 , -
ƒ 36,50 

ƒ 4 2 , -

ƒ 48,50 

ƒ 6 5 , -

Jaar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Michel 

cat.w. 

Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 
Dm 

8,50 
33,10 
13,50 

1,25 
3 0 , -
17 , -
63,75 
16,25 
11,75 
38 , -
45,25 
94,75 
62,50 
54,50 
36,75 

Dm 104, -

Euro-
post 
prijs 

1 ƒ 15,-

) ƒ 6 -

ƒ 1 1 , -
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 3 4 , -
Dm 64,75 
Dm 96 , -
Dm 67,25 
Dm 6 3 , -
Dm 6 3 , -
Dm 138,50 
Dm 85,75 
Dm 111,25 
Dm 89,75 
Dm 9 7 , -
Dm 100,50 
Dm 165,75 
Dm 238,25 
Dm 153,10 

Euro-
post 
prijs 

ƒ 1 2 , -
ƒ 2 4 , -
ƒ 3 4 , -
ƒ 2 3 , -
ƒ21 ,50 
ƒ21 ,50 
ƒ 47,50 
ƒ 3 0 , -
ƒ 3 9 , -
ƒ31 ,50 
ƒ 33,50 
ƒ 3 9 , -
ƒ 6 5 , -
ƒ 89,50 
ƒ 5 9 , -

SUPER-VOORDEEL: 
1965 T/M 1990 (CAT. DM. 3421) 
VAN 1244,50 VOOR 995,- (25%) 

SUPER-VOORDEEL: 
1960 T/M 1990 (CAT. DM. 2204) 

VAN 788,- VOOR 695,-

YYERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 
1 
1 bis 
21 
5! 
51! 

Frankrijk 
Andorra, Monaco etc 
Franse kol (tot onafhankelijkheid) 
Overzee A-Brazilie 
Overzee Brunei-C 

NIEUW VERSCHENEN: 
adviesprijsJäS;^-
adviesprijs^^t^-
adviespnjs^Tör^-
adviesprijs;6?;M-
adviesprijs^ß?;5Ö" 

31, -
20,-
5 5 -
52,50 
52,50 

NOG LEVERBAAR: 
2II Franse kol (na onafhankelijkheid) adviesprijs_^?;5Ü^ * 52,50 
3 West-Europa in 2 delen adviesprijs;t3Qr^ * 105,-
4 Oost-Europa adviesprijs.ß»;^ > 55,-
7 Overzee 0-Z in 2 delen adviesprijs jl^8r^ » 95,-

PROFITEER NU VAN DE LAGE RUPIAH BIJ EUROPOST INDONESIË POSTFRIS 1948-1997 

Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Zonnebl 
catw 
ƒ 800,-
ƒ 744,-
ƒ1913,-
ƒ 138,-
-
ƒ 33,25 
ƒ 101,25 
ƒ 111,-
ƒ 68,-
ƒ 40,25 

Europost 
pn)s 
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 
catw 
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 
pri]s 

ƒ 9,-
ƒ 6,50 
ƒ 5,75 
ƒ50 , -
ƒ35 , -
ƒ13 , -
ƒ 9 -
ƒ14 , -
ƒ36 , -
ƒ 59,50 

Jaar 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Zonnebl 
catw 
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,-
ƒ 180,-
ƒ 248,-

Jaar 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Zonnebl 
catw 
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,-
ƒ265,-
ƒ 54,-
ƒ 46,-
ƒ 87,-

Jaar 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Zonnebl 
catw 
ƒ 762,25 
ƒ 636,25 
ƒ219,30 
ƒ137,75 
ƒ182,-
ƒ 184,50 
ƒ 162,50 
ƒ153,75 
ƒ 332,55 

-

Europost 
prijs 

ƒ 455,-
ƒ 380,-
ƒ 130,-
ƒ 82,50 
ƒ 120,-
ƒ 117,50 
ƒ 105,-
ƒ 105,-
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 

mailto:europost@euronet.nl


'ISS 
'HP 'HP 
1 ^ ^ Ê ~ 

Î ŜB V̂ jKpjafl 
^ ^ ^ ^ ^ 
: i ~ : ü - ~ - - ' J j ^ B 1 

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

12,50 
1 0 5 , -

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

5 6 , -
9 5 , -
77,— 
5 , -

9 5 , -
2 1 0 , -

77,— 
2 5 , -
7 5 , -
32,50 
6 0 , -

2 7 5 , -
6 6 , -

1 4 7 , -
-̂— 
-̂— 

1 5 ^ -
2 5 , -

8 5 0 , -
1 7 5 , -

5 , -
1 6 , -
5,— 

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

2 0 0 , -
4,— 

2 7 5 , -
7 5 , -
75,— 
8 , -

1 7 5 , -
4 5 , -

5,50 
4,25 

2 8 , -
4 2 0 , -

6 , -
144,— 

3,75 
27,50 
22,50 
14,— 
4 , -

9 6 , -
5 2 5 , -
6 9 , -
62,50 
2 4 , -
1 2 , -
2 0 , -
4 0 , -

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

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

2 7 5 , -
2 1 0 , -
4 5 , -
32,50 
4 4 , -
2 5 , -

440,— 

3 7 5 , -

Aanbod 
Jaargangen 
Antillen 
1959XX 1 5 , -
1960XX 1 0 , -
1961/62XX 12,— 
1963XX 6,60 
1964/65XX 6,50 
1966/67XX 6,— 
1968/69XX 1 1 , -
1970XX 7,50 
1971XX 9,— 
1972XX 11 ,— 
1973XX 40,50 
1974XX 14,50 
1975XX 13,— 
1976XX 1 2 , -
1977XX 42,50 
1978XX 25,— 
1979XX 36,— 
1980XX 3 6 , -
1981XX 40,— 
1982XX 64,— 
1983XX 5 4 , -
1984XX 70,— 
1985XX 60,— 
1986XX 4 5 , -
1987XX 6 0 , -
1988XX 5 5 , -
1989XX 75,— 
1990XX 6 6 , -
1991XX 77,— 
1992XX 80,— 
1993XX 60,— 
1994XX 7 4 , -
1995XX 5 5 , -
1996XX 88,— 
1997XX 110,— 
Postz. boekjes 
1/2XX 12,— 
3/4A(4)xx 18,— 
3/4B(4)xx 18,— 
5xx 5 , -
6xx 1 2 , -
tête-beche xx 
556/58 paar 1 0 , -
573/75 paar 7 , -
576/79 paar 17,50 
591 paar 7,50 
654/55 paar 1 2 , -
791/93 paar 3 5 , -
815/16 paar 1 6 , -
899/02 paar 26,— 
947/48 paar 1 0 , -
1071/72 p. 3 3 , -
Curacao 
ongebr. plakker 
lx 1 0 , -
2x 7 0 , -
3x 2 0 , -
4x 105,— 
5x 1 7 5 , -
6x 48,— 
7x 75,— 
8x 7 5 , -
9x 4 , -
lOx 7 5 , -
11x 150,— 
12Bax 6 6 , -
lAx 2 4 , -
2Ax 1 0 5 , -
3Ax 3 0 , -
4Ax 1 4 4 , -
7Ax 125,— 
9Ax 5 5 , -
2Bx 9 0 , -
4Bx 1 2 5 , -
9Bx 40,— 
5Dx 3 5 0 , -
5Gx 1 9 5 , -

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) 
uitgegeven , x= ongebr met plakker, geen U 
geldig voorzover de voorraad strekt. Pos 
vanaf ƒ 250,- opdracht. Geen winkel, bezc 

J.H. ACK 
R0SENDAEL2-1121 HH LAK 

^ ^ ■ ■ 

U U K A i ; AO 
Nederlandse Antillen 

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

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp. 1/3x 
Lp.4/16x 
Lp. 17x 

vanaf 40% 

49,50 
27,50 

1 9 8 , 

22,50 
92,50 

2 7 5 , 

7 5 , 

9 5 , 

1 9 0 , 

1 3 5 , 

44,— 
6 6 , 

7 7 , 

12,50 
4 5 , 

2 4 0 , 

12,50 
8 , 

1 2 0 , 

3 2 5 , 

4 5 , 

6 6 , 

7,50 
2 7 5 , 

9 5 , 

9 5 , 

7 5 , 

8 0 , 

3 5 , 

112,50 
3 0 , 

2 0 , 

3 5 0 , 

1 0 5 , 

1 6 , 

6 0 , 

2 7 8 , 

5 0 , 

4 0 , 

1 0 5 , 

3 5 , 

4 0 , 

Lp 18/25X 2 2 6 , 

Lp. 26/40X 110,— 
Lp. 41/44X 
Lp. 53/68X 
Lp. 69/81X 

3 5 , 

3 3 , 

1 5 , 

Lp. 82/88X 4 0 0 , 

Porto 
1lx 
1 llx 
1 lllx 
2IIIX 
5lllxz.fr. 
6 lx 
6 lllx 
7 lllx 
8 llx 
3 lllx 
9 lllx 
10 lx 
10 llx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

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

5,50 
7,50 
5 , 
3 , 

22,50 
77,— 
1 5 , 

3 0 0 , 

4 5 0 , 

1 6 , 

1 6 , 

5 5 , 

6 0 , 

5 5 , 

1 4 4 , 

22,50 
3 0 , 

1 2 5 , 

2 6 5 , 

29,50 
20,50 
2 8 , 

2 7 , 

2 4 , 

2 6 , 

2 4 , 

2 2 , 

2 5 , 

2 6 , 

2 4 , 

3 2 , 

Curacao 

netto 

betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 5 5 , 

1 D 1 5 , 

50 
70 
80 
90 
100 
11F 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 0 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74 
74a 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

1 1 0 , 

1 2 , 

7 7 , 

9 0 , 

2 5 , 

1 2 5 , 

2 0 , 

27,50 
39,75 
1 5 , 

1 0 , 

1 5 , 

2 8 , 

8 5 , 

2 5 , 

1 5 , 

5 4 , 

5 4 , 

2 8 , 

4 0 , 

1 8 , 

2 5 , 

4 5 , 

49,50 
52,50 

6,50 
5 , 

7 0 , 

4 5 , 

57,50 
2 0 , 

22,50 
104/13(10) 30,— 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
181 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/62 

2 0 , 

3 0 , 

9 , 
1 5 , 

9 8 , 

1 1 0 , 

1 5 , 

2 5 , 

2 0 , 

2 5 , 

3 5 , 

1 5 , 

3 0 , 

2 0 , 

,— 
5 8 
3 0 , 

18,75 
1 5 , 

92,50 
7 5 , 

3 5 , 

3 0 , 

1 8 , 

enz.leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp. 4/16 
Lp. 17a 
Lp. 17b 
Lp. 18/25 
Lp. 39 los 
Lp. 40 los 
Lp. 41/44 
Lp. 46/52 
Lp. 69/81 
Lp. 83 los 
Lp. 84 los 
Lp. 86 los 
Lp. 86 los 
Lp. 87 los 
Lp. 88 los 

32,50 
3 0 , 

3 0 , 

2 4 4 , 

2 0 , 

3 5 , 

3 5 , 

2 5 , 

1 0 , 

6 , 
1 2 , 

1 0 0 , 

3 0 , 

150,— 
1 3 5 , 

Dostfris zonder plakker zonder gom zoals 
ïken is moo gebruikt, Nrs. NVPH. Aanbod 
tgiro 271040. Porto extra, echter franco 
ek gaarne na telef. afspraak. 

ERMANN 
IDSMEER  Tel. 0204823966 
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MONDIAL STAMPS b.v. 

* Internationale Postzegelgroothandel 
* Postzegelveiling Limburg 

* Amsterdamse Postzegelveiling 
* De postzegelexpres (speciaalzaak) 

Brinkgreverweg 1315  7413 AA Deventer 
Tel. 0570633258 Fax. 0570636293 

Holland Köln Londen 

Internationale 
POSTZEGELVEILiniG 

in de zalen van 
"MOTEL EiniDHOVEni" 

Aalsterweg 322  Eindhoven  Tel. 0402116033 

ZATERDAG 12 DECEMBER 
Bezichtiging va. 09.00 u. 

Er worden meer dan 6000 kavels geveild w.o. 
ENORME HOEVEELHEID TOPNUMMERS 

VAN NEDERLAND EN KOLONIËN 
IN LUXE KWALITEIT 

tevens betere nummers buitenland en 
poststukken Nederland, koloniën en Wereld. 
Grote afdeling partijen in iedere prijsklasse. 

Kijkdagen ten kantore te Deventer 
vrijdag 4 december t/m donderdag 

10 december (na telefonische afspraak) 

Bent u geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax 
en u krijgt de rijk geïllustreerde catalogus 

gratis toegestuurd 

POSTZEGEL 
v e i l i n g 
l i m b u r g 

POSTZEGELVEILiniG LIIVIBURG 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER 

Tel. 0570531224 Fax. 0570636293 

Voor komende veilingen 
GEVRAAGD: 

* Betere collecties 
* Gehele nalatenschappen 

* Betere losse zegels of series 
VOORSCHOT: 

* Tot elk bedrag mogelijk 
CASH: 

* Wij kopen ook tegen contante betaling 

MONDIAL STAMPS b.v. 
Brinkgreverweg 1315  7413 AA Deventer 

http://5lllxz.fr


COLLECTAROM® VERLEGT DE GRENZEN 
Naast de derde editie van onze geroemde 'Postzegels Nederland en 
Overzee'catalogus verschijnen dit jaar nog tenminste vijf andere 
CollectAROM® producten. Deze produceren wij voor diverse 
bekende binnen en buitenlandse uitgevers, die  net als onze vele 
gebruikers  voor dit snelle, slimme en vernieuwende product geko
zen hebben. 
Op producten van uitgeverij Zonnebloem, de N.V.M.H., Biege! en AFA 
treft u voortaan het vertrouwde CollectAROM* logo aan. In 1999 zul
len wederom nieuwe titels gaan verschijnen. 
Op het gebied van verzamelcatalogi op CDROM zijn wij hiermee inter
nationaal de grootste titelproducent. Met onze WestEuropa CDROM 
brengen we niet alleen de eerste echte meerlandenCIDROM, maar 
ook de eerste WestEuropa catalogus in de Nederlandse taal. 

Alle CollectAROM* producten werken gelijk. Bestanden tussen 
landencatalogi en meerlandencatalogi zijn uitwisselbaar. 
CollectAROM® blijft de grenzen verleggen, want door meerdere 
opdrachtgevers kunnen we ook in de toekomst blijven investeren in 
de uitbreiding van titels en mogelijkheden. 

Bob de Violini, redacteur 'The Compulatalist' van de Philatelie 
Computing Study Group, internationaal gezaghebbend op dit 
gebied: 'Ik ben zeer onder de indruk van alle mogelijkheden. 
Andere CDROMS kosten drie tot vier keer zoveel en bieden veel 
minder'. 

ALLE COLLECTAROM^ producten bieden: 
• Zeer hoge kwaliteit 400 dpi True Colour afbeeldingen • Zeer goed en uitgebreid thematisch register 

• Mogelijkheden importeren drie alternatieve nummers • Supersnelle database • Waarde in guldens, euro's of andere valuta 
• Manco en verzamellijsten printen mét of zonder afbeeldingen • Verzamelgegevens over te zetten naar nieuwe edities 

• Gratis gebruikersmagazine met tips en nieuws • Snelhelp, in 10 minuten aan de slag • Windows '95/'98/NT 

Nederland en Overzee editie 1999 
• 450 thema's, 6.000 themaverwijzingen en 65.000 
trefwoorden • Filatelistische encyclopedie 

Alternatieve nummers eenvoudig toe te voegen 
Realistische catalogusprijzen • Ook prijzen voor 

ECUbrieven, telebrieven, complete jaarsets 
• Bestanden ook bruikbaar in WestEuropa deel 

ISBN 905683004X 

Indonesië en Republiek Suriname 1999 
• CollectAROIW/Zonnebloem • Prijzen en 
nummering volgens Zonnebloem • Sluit naadloos 
aan bij Nederland en Overzee • Filatelistische 
encyclopedie • Met FDC's, boekjes enz. 

ISBN 9056830066 

^ TELEHOONKAAHTL*^ 
rtßh ' i^JaüyrJiHJiJjja yijljjJsja 

Denemarken, Groenland en Faroer 1999 
• CollectAROM'/AFA (Deens) • Geproduceerd 
voor AFA, leidende Deense catalogusuitgever 
• Semigespecialiseerd met kleur en plaat
variëteiten • Prijzen voor FDC's en FDC's met 
blokken van vier • Met Nederlandse handleiding 
en prijzen in guldens instelbaar 

Verschijnt november 1998 

'o Q' hVMi'.ó. 
TALMANAK 
en Papiergeld 
kjerNedcrianden 

PECTACULAIR NIEUWS! 
Vest Europa deel 1 

De eerste echte 'meerlanden' CDROM • Nederland, 
VestDuitsland, Berlijn, Groot Brittannië, Jersey, 
uernsey, Man, Alderney, Ierland en Gibraltar 
Uitstekend thematisch register: 1.000 thema's, 

leer dan 40 000 themaverwijzingen • Bestanden 
itwisselbaar met losse landencatalogi • Omvat alle 
gels en blokken, evenwel geen FDC's, kleine 
gelvellen, variëteiten enz. 

5BN 9056830058 

Telefoonkaarten Chipkaarten Nederland 
• CollectAROM'/Biegel • Alle Nederlandse chip
kaarten, inclusief reclamekaarten • Afbeeldingen 
van beide zijden • Zeer snel en efficient opzoeken 

ISBN 9056830031 

/u'jr llmiM.i. RlUhU 

Muntalmanak 1999 
• CollectAROM'/N.V.M.H. • Munten en bankpa
pier Koninkrijk der Nederianden • Officiële 
uitgave Ned. Vereniging van Munthandelaren 
• Afbeeldingen voor en achterzijde • Waardering 
verschillende kwaliteiten • Met proof en FDCsets 
Verschijnt eind 1998 

ISBN 90^56830074 
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CollectAROM® producten zijn verkrijgbaar bij: 

Vakhandel Filatelie en munten Filatelistische Dienst P.T.T. Boekhandel
CDROM winkels of bel voor dichtstbijzijnde verkoopadres. 

COLLECTAROM* 
Postbus 433, 2400 AK Alphen a/d Rijn 
Tel. 0172 492 747 Fax 0172 472 492 

email: e.boere@tip.nl  Internet http:\\www.collectarom.club.tip.nl 

mailto:e.boere@tip.nl
http://www.collectarom.club.tip.nl


Onze 174ste veiling zal worden gehouden op 
11 en 12 d e c e m b e r 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; 
• handelarenvoorraad voornamelijk West-Europa; 
• zoals steeds mooie afdelingen stockboeken, dozen, kistjes en partijen. 

Het is beslist de moeite waard om naar Tilburg te komen! 
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-maü: info@hoes.demon.nl 
bekijkt u eens onze nieuwe Internetpagina op: www.hoes.demon.nl 

OPROEP \m ALLE 
MUOTEI\- E^ 

POSTZEGELHA^DELARE^ 
bij een inbraak zijn 

2 albums postzegels Polen (Kobe albums 
met P.L band) gestolen. De verzameling 
was volgens catalogus nummering 
1 t/m 1979 op enkele zegels na 
compleet!!! 
En 2 originele muntenalbums 
Wilhelmina en 7 album Juliana met 
inhoud. Kleur blauw, met oranje 
binnenvellen, de albums zijn nagenoeg 
compleet! 

Wordt u hiervan iets aangeboden, wilt u zich 
dan in verbinding stellen met 

Rijkspolitie Land van Cuijk en vragen 
naar Dhr. Rijs of Dhr. Heerschop, 

' tel. 0485-565656 

mailto:info@hoes.demon.nl
http://www.hoes.demon.nl
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■MHOUD Philatelie 
Het maandblad Philatelie, waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onafhanke ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

SSSTaag"''"'"""''''™" " '* «"« «̂■■«'«' ^ ° " «̂ ^ «'°*«"« 77O/77, 
In dit maandblad zi|nbuiten verantwoordelijk Emissieprogramma PTT PoSt 1999 
held van de redactie  de officiële mededelingen 7 7 2 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten VéVzaÜielaebied Nederland 
Verenigingen opgenomen " 77 A /w^ 

'Philatelie'verschijnt omstreeks het midden van NïeUV^ Op hef pOStkantOOr 
de maand, uitgezonderd injuli 77Ó 
^ ,. j , Wij lazen voor u 
Hoofdredacteur: ' w o /770 
AadKnikmanAIJP  ; 1 //Ö///V 
Klipper 2,1276 BP Huizen DrugS Op pOSfZegelS 
Telefoon 0355254391 7 8 0 / 7 8 1 
Telefax 035 5240 926 Woor ruil handel wordf 
Email philatelie@tip nl 7 R 9 / 7 R ' ? / 7 f l 4 / 7 f t ' ^ 
Website http//www Philatelie demon nl J. j ' j L " ' " ä '^"' ' °^' ' °^' ' °^' ' °~' 

Een doodge>vone briefkaart 
Advertentieverkoop: 7 8 6 
Brouwer Media bv Verenigingsadressen 
^°:^^fjf 788/789/790 
3740AHBaarn o ^ n J e r » , . « : « « ' « 
JaninedeTroye Bondspogino 5 
Telefoon 03554 82 341 7 9 2 / 7 9 3 
Telefax 03554 82 344 PoStWOOrdeStukken 

7 9 4 / 7 9 5 
Abonnementenadministratie ■ / . .L».« '» .«* . , ' :«» ' . '««« ' 
en klachten over de bezorging: Luchtpostnieuws 
Brouwer IVIedia bv • / " o 
mevr R van Bolderen Zeestroot 82, 'sGrovenhoge 
Postbus 30225,6803 AEAmhem 7 9 9 
Telefoon 0263231123 Verzämelaäris: vöö'r hët' blok gezet? 
AdresMiIjzlgingen: •;• ,v • • v ■ • v ' 8 0 2 / 8 0 3 / 8 0 4 / 8 0 5 
Adreswijzigingen opgeven aan de secretaris FlIateilStlSChe evenementen 
van de vereniging of afdeling waarvan u lid bent 8 0 6 / 8 0 7 
Als u individueel abonnee bent (u betaalt het Nederlandse Stiempëls 
blad jaarlijks rechtstreeks aan de Stichting) ^ Q(\7 
zendt u uw adreswijziging aan de administratie _ " • 'V,*," — ' . a — v ■ — « ■ " • ' • Ö U / 
(adres zie boven) Veilinghouder Ton van der Meij stopt er mee 

8 0 8 
Abonnementen: Nieuwe postzegelboekjes 
Er zijn twee wijzen van abonneren r ^ ■ 8 0 9 / 8 1 0 / 8 1 1 
1 een co//ecftefaöonnemenfvoor aangesloten ^' l i " ' L ' j ' i J u I J 
verenigingen het abonnement voor leden is m Moe de hond von een vervolser werd herkend 
de contnbutie inbegrepen 8 1 2 / 8 1 3 
2 een individueel abonnement Het Boekenplank 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 8 1 4 / 8 1 5 
den overgemaakt, taneven voor 1998 ü " i ' i ' " ü ' . • . ■ • • .  • • • ^ . . . / 
a binnen Nederland f 39  op giro 5005485 van POklCetZegels: het VerZOmeleh WOOrd 
de Stichbng Nederlandsch Maandblad voor ...^ ^ . . . ; 8 1 6 / 8 1 7 / 8 1 8 / 8 1 9 
Philatelie te Dordrecht, NieUWe uitgiften 
b voor België Bfr 800op giro 0000350882 8 2 0 / 8 2 1 / 8 2 2 / 8 2 3 / 8 2 4 / 8 2 5 / 8 2 6 / 8 2 7 
33 van de penningmeester van het maandblad T U ^ . ~ » . * : « . » U „ „■■ n . r . . i i r. 
Philatelie te Brussel. Thematisch panorama 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 1 .• • 8 2 8 / 8 2 9 / 8 3 0 / 8 3 1 / 8 3 2 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a NVPHsho^: Vier dagen durend f llatelief eest 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 8 3 4 / 8 3 5 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het klëiiie annoncéfi 
jaar worden gestort Abonnementen perl okto ■ ^ ' • ï ' " « ' » " " " ' ' • » ^ « ' > 
ber zijn slechts mogelijk in combinatie met een 0 0 0 
abonnement op de daaropvolgende jaargang 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberbii de administratie moet zijn 

Losse nummers: 
Losse nummers van de lopende jaargang kun
nen worden besteld door overmaking van f 5 00 
per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

BIJ DE VOORPAGINA: 
W a t is een blok en wat is een velletje? Daarover zi jn de deskundigen 
het nog niet eens, ondanks het feit dot de trojka PTTNVPHBond daar

over niet zo lang geleden afspraken maakte. De zaak is weer actueel 
omdat de nieuwe NVPHcatalogus een nieuwe 'velletjesrubriek' heeft 
geïntroduceerd. Onze medewerker R.C. Bakhuizen van den Brink kijkt 
of de in de catalogus gegeven definities bru ikbaar z i jn . 

Emissies 772 
Op 10 oktober jl. 
maakte PTT Post in 
Den Hoog het 
emissieprogramma 
voor 1999 bekend 
We blikken in dit 
nummer alvast 
vooruit. 

il  handel 782 

Er zijn verzamelaars die ophouden met 
ruilen om te beginnen met handelen. Paul 

van der Grijp belicht in deel 2 van zijn 
drieluik over de semihandel in 

Nederland onder meer het fenomeen van 
de handel met dubbeltjesboekjes. 

Paldcelzegeb 816 
Lang niet iedere verzamelaar weet watie 
er mee aanmoet: de pakketzegels die PTT 

Post nu al enkele jaren verkoopt. In dit 
nummer neemt het auteursduo 

Spijkerman en Van Albada deze nieuwe, 
misschien wat ondergewaardeerde loot 

in de filatelie onder de loep. 

p o s T z e s e i  s \«kN 
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U I T DE lAIERELD 
VAIU DE FILATEUE 

HAAGSE POSTZEGELVEILINGHOUDER 
TON VAN DER MEIJ STOPT ERMEE 

Na vijftien jaar 'me\ ple
zier' als veilinghouder te 
hebben gewerkt, heeft 

^3 Ton van der Meij uit Den 
Haag zijn hamer aan de 
wilgen gehangen. Op 8, 

5 9 en 10 oktober waren 
er 'afscheidsdagen' ge
organiseerd in het pand 
aan de Juliana van Stol
berglaan. Na het afron

den van de nodige admi
nistratieve handelingen 
is A.A. van der Meijvei
lingen nu ter ziele. 
Exveilinghouder Van 
der Meij neeft overigens 
volop andere ambities, 
zo blijkt uit een interview 
met hem dat u elders in 
dit nummer aantreft. 

WIPA 2000 WENEN: 
BULLETIN l i s UIT 

Op 1 juni 2000 is het 
precies honderdvijftig 
jaar geleden dat de eer
ste Oostenrijkse postze
gel verscheen, 

'it feit wordt aangegre
pen om de internationale 
postzegeltentoonstelling 
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Toeslagzegel uit 1997, gewijd 
aan WPA 2000: de afgebeelde 
zegel is de 9 kr. blauw uit 1850 
(Michelnummer 5). 

W/RA 2000 te organise
ren. Van 30 mei tot en 
met 4 juni zal in de Oos
tenrijkse hoofdstad We
nen de W/ener Interna
tionalen Postwertzei
chenAusstellung worden 
gehouden. 
Details van de tentoon
stelling  met name over 
de voorwaarden tot deel
neming  zijn te vinden in 
het onlangs uitgebrachte 
Bulletin /van 
WIPA 2000. Het boekje 
is in een oplage van 
veertienduizend exem
plaren verschenen en 
wordt uitgegeven door 
het organisatiecomité 
van de WIPA, Getreide
markt 1, A1060 Wenen 
(Oostenrijk). 

WERELDZELDZAAMHEDEN TE ZIEN OP 
MONACO 99 IN MONTE CARLO 

Begin volgend jaar zal in 
Monaco een aantal filate
listische zeldzaamheden 
te zien zijn. Op 12,13 en 
14 februari worden in het 
Zegel en Muntenmuseum 
in Monte Carlo honderd 
brieven en filatelistische 
documenten tentoonge
steld, bij voorkeur nietal
ledaagse poststukken. 
Elke inzender mag slechts 

het zeldzaamste stuk uit 
zijn collectie laten zien. 
Het stuk moet op regulie
re wijze zijn vervoerd; 
stukken met een dubieus 
tintje worden geweerd. 
Deelneming is overigens 
een exclusieve zaak: de 
inzenders moeten lid zijn 
van de Club de Monte
Carlo de l'Elite de la Phi

latelie. 

Algemeen erkend als het belangrijkste en meest spectaculaire post
stuk van de Noorse filatelie: een envelop die gefrankeerd is met 
twaalf exemplaren van Noorwegen nummer I , de zegel van 4 skil
ling uit 1855. Het geplakte port (48 skilling) is het verschuldigde ta
rief voor een brief van de tweede gewichtsklasse naar Duitsland. 

PTT POST FILATELIE: 
ANDERE OPZET 

Met ingang van 1 okto
ber jongstleden is de or
ganisatie bij PTT Post Fi
latelie in Haarlem gewij

Er was door PTT Post al 
eerder een zogenoemde 
business unit gevormd 
met de naam Internation
al & Particulier, met als 
algemeen directeur me
vrouw mr CS. Bos. De 
business line Particulier 
staat per 1 oktober on
der leiding van drs Ruud 
de Jong. Hij heeft op die
zelfde datum de verant
woordelijkheden met be
trekking tot Filatelie (het 
uitgeven van postwaar
den en de Verzamelser
vice) overgenomen van 
mevr. drs Marijke van 
Moil, die tot dusver als 
directeur van PTT Post Fi
latelie optrad. 
Overigens zullen de in 
aanmerking komende af
delingen van Filatelie 
aan het eind van dit jaar 
waarschij^nlijk verhuizen 
van Haarlem naar 
Hoofddorp. 

TENTOONSTELLING PORTUGAL 98: 
DRINGEN GEBLAZEN IN DE GANGEN 

Van 4 tot en met 13 sep
tember werd in Lissabon 
(Portugal) de internatio
nale tentoonstelling Por
tugal 98 gehouden. Cen
traal thema was de vijf
honderd jaar oude ont
dekking van de route 
naar Indië. 
In bijna 2.300 kaders 
van zestien bladen elk 
werden 340 verzamelin
gen getoond, twaalf 
daarvan uit Nederland. 
Daarnaast waren delen 
van de collecties van ko
ningin Elizabeth II van 
Engeland en prins Rai
nier van Monaco in de 
Erehof tezien. 
De tentoonstellingsruimte 
trok veel bezoek, zoveel 
zelfs dat de gangen zo 

nu en dan versperd 
raakten. Ook de handel 
ondergebracht in twee 
royale tenten  trok veel 
belangstelling. 

P.F A VAN DE LOO, HILVERSUM 

B e k r o n i n g e n v a n 
N e d e r l a n d s e inzenders 
Groot verguld zilver: M. Verkuil 
('Nederlandse luchtpost') en 
j.F.K. Vollmer ('Curasao'). 
Verguld zilver: H. Buitenkamp 
('Postpakketkaarten Slovenië, 
Kroatië en BosniëHerzegowina 
19181921'), mevr. P.J.W. van 
Gestel ('Cartografie'), C.B. van 
Nugteren ('Revenues GrootBrit
tannië'), D. Speksnijder ('Co
lumbus') en G.J. TSchroots' (Fiet
sen'). 
Groot zilver: P. Daverschot (The 
Golden Age of Aviation'). 
Zilver: F. Jacobs ('Kanonier
strasse 35, Berlin W8' ) , N. Lo
manJ ('Paarden'), P.F.A. van de 
Loo ('Luchtpostzegels Neder
lands WestIndiëT en P. Simo
nis' ('Help!'). 

POSTZEGELSHOW: 
WEL/GEEN SUCCES? 

'Handel goed, bezoek 
matig'  zo kan de Vijfde 
NVPHPostzegelshow 
worden samengevat. 

Ondanks het tegenval
lende aantal bezoekers 
(nog geen tienduizend) 
waren er volop tevreden 
gezichten. Een fotover
slag van de show vindt u 
op de pagina's 834 en 
835 in dit nummer. 

IN MEMORIAM 
BERT BUURMAN 

Op woensdag 30 sep
tember meldde het dag
blad De Telegraaf Ue\ 
overlijden van Bert Buur
man, van 1982 tot 1987 
lid van het Dagelijks Be
stuur van de Stichting 
Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. Uit 
het overlijdensbericht 
bleek dat Bert op 24 sep
tember op 83jarige leef
tijd was overleden en op 
29 september was gecre
meerd. Dat die laatste 
ceremonie maar een se
lect gezelschap belang
stellenden trok was een 
bewuste wens van Bert; 
tijdens zijn leven had hij 
diverse malen laten we
ten dat hij zijn verschei
den pas na de crematie 
aangekondigd wilde 
zien. 
Ondanks de relatief korte 
periode waarin Bert 
Buurman zijn bestuurslid
maatschap vervulde is hij 
van grote betekenis ge
weest voor de stichting en 
voor het blad 'Philatelie'. 
Bert was in zijn tijd bij 
'Philatelie' in feite de eni

Bert Buurman 

ge bestuurder met een 
journalistieke achter
grond  en daar schaam
de hij zich beslist niet 
voor. Hij voelde zich 
sterk betrokken bij 'het 
maandblad' en dan met 
name bij de redactionele 
invulling ervan. Zijn op
vattingen en ideeën stak 
hij nooit onder stoelen of 
banken; door de heftig
heid waarmee dat ge
beurde dreigde echter 
wel eens de situatie te 
ontstaan waarbij de 
grens tussen bestuursbe
leid en redactionele ver
antwoordelijkheid werd 
overschreden. 
Niet alleen als bestuurs
lid of als sparring part
ner voor de redactie 
heeft Bert Buurman zijn 
stempel gedrukt. Hij ver
zorgde ook een aantal 

publicaties in dit blad, 
uiteenlopend van bijdra
gen over de emissie
1852 van Nederland tot 
aan verslagen van ten
toonstellingen die hij 
overal in Europa be
zocht. Voor de uit acht
tien delen bestaande stu
die van dr. G.C. van Ba
len Blanken over Neder
lands eerste emissie le
verde hij de foto's. Voor 
deze inspanning ontvin
gen zowel Van Balen 
Blanken als Buurman in 
1976 de prestigieuze 
Crawford Medal uit han
den van de voorzitter 
van de Royal Philatelie 
Society'm Londen, 
R.A.G. Lee. 
Aan Bert Buurman wer
den tal van andere on
derscheidingen toege
kend; in een apart In me| 
moriam op de Bondspa
gina wordt daarvan ge
wag gemaakt. Ondanks 
al die eerbewijzen bleef 
Bert wie hij was: de krui
sing van een enthousiast 
verzamelaar en een kri
tisch journalist. Het eer
ste had zijn hart, het 
tweede bepaalde zijn 
handelen. AADKNIKAMNI 

HOOFDREDAaEUR PHItATELI ƒ 



NIEUWZEELANDSE DIANAZEGEL KOMT ER 
(BIJ NADER INZIEN) NIET 

Eén van de vele postad
ministraties die plannen 
had om in augustus i l . , 
een jaar no de dood van 
prinses Diana, herden
kingszegels uit te geven 
was NieuwZeeland. 
De zegels stonden geno
teerd voor 26 augustus 
1998, maar ze kwamen 
er uiteindelijk niet. 'We 
moeten u tot onze spijt 
meedelen dat de emissie 
Diana, Princess of Wa
les, In Memory wan ons 
uitgiftenprogramma 
1998 is geschrapt,' zo 
laat Russe! Watson, al
gemeen verkoopleider 
postzegels van Stamps in 

een rondschrijven weten. 
Toen we het besluit na
men deze zegels uit te 
geven was iedereen ge
schokt door de tragische 
dood van Diana. Sinds
dien is er een enorm 
aanbod aan commercië
le producten op de markt 
gekomen. Deze over
commercialisatie van 
prinses Diana's dood 
heeft ons anders doen 
besluiten. We beseffen 
dat dit een teleurstelling 
voor u kan betekenen. 
We sluiten niet uit dat we 
later nog eens aandacht 
besteden aan het leven 
van de prinses.' 

HOWELL HOLDING 
BLIJFT ZICHZELF 

In 'Philatelie' van sep
tember werd melding ge
maakt van de overname 
van Howell Holding/ 
Frankpost door Phila uit 
Berkel en Rodenrijs. 
Frankpost Ambacht uit 
Hendrik Ido Ambacht 
deelt nu het volgende 
mee: 'Hoewel er sprake 
is geweest van samen
werking en een eventuele 

overname van de Howell 
Holdinq/Frankpost b. v. 
alsmede Embestamps 
b.v. door Phila b.v. heeft 
een dergelijke overname 
nooit daadwerkelijk 
plaatsgevonden. Uw pu
blicatie berust dan ook 
op onjuiste, niet bij ons 
gecontroleerde informa
tie.' 
Trouwe klanten van Ho
well Holding, Frankpost 
en Embestamps kunnen 
dus gerust zijn: alles blijft 
kennelijk bij het oude. 

VIJFTIGDUIZEND BETALENDE BEZOEKERS 
EN VEEL JEUGD OP PRAGA 98 

De internationale ten
toonstelling Praga 98, 
die van 8 tot en met 13 
september in Praag werd 
gehouden, was niet al
leen voor de organisato
ren een geslaagd evene
ment: OOK Nederland 
deelde in het succes. 
De Grand Prix National 
van dit evenement, dat 
ruim 50.000 betalende 
bezoekers trok, werd 
door een Nederlandse 
inzender gewonnen. 
Verder werden van de 
zes Nederlandse inzen
dingen er twee met groot 
goud bekroond. 
De kaders waren opge
steld in een goed verlich
te ruimte, met daar om
heen de Tsjechische post 
en een aantal handela
ren. Wie lid was van een 
vereniging betaalde an
derhalve gulden toe
gang, overige volwasse
nen het dubbele en kin
deren mochten gratis 
naar binnen. Organisa
tie en publiciteit waren 
prima geregeld; kort 
voor de opening be
steedden enkele tvpro
gramma's aandacht aan 
de tentoonstelling. 
Er was veel ruimte voor 

de jeugd ingeruimd, die 
van alles te doen had: te
keningen maken, puzzels 
oplossen of met compu
ters spelen. Kinderen 
verkochten op een echt 
postkantoor postzegels 
aan leeftijdsgenootjes en 
ze plaatsten zelfs specia
le stempels. De jeugdaf
deling trok op alle dagen 
veel belangstelling. 
Van de ongeveer hon
derd literatuurinzendin

en kwam er één uit Ne
erland. Er waren 34 in

zendingen in de nationa
le klasse (2 uit Neder
land) en 42 in die voor 

1 

Jeugd op Praga 98: ...nadruk
keli|K aanwezig... 

traditionele filatelie (1). 
Postgeschiedenis nam 
het leeuwendeel voor 
zijn rekening met 68 in
zendingen (3). Hier was 
ook een prachtige verza
meling oude brieven uit 
Nederland te zien van 
de heer Kees Adema uit 
New Preston (VS), voor
zitter van de American 
Society for Netherlands 
Philately {goud). Bij de 
klassen Postwaardestuk
ken (7), Luchtpost (19), 
Astrofilatelie (5), Thema
tische filatelie (37), 
Maximafilie (2), Fiscaal
zegels (4) en Jeugdfilate
lie (12) waren geen Ne
derlandse inzendingen. 

H.W.M. HOPMAN 
ALPHEN AAN DEN RUN 

N e d e r l a n d s e 
b e k r o n i n g e n 

Groot goud: ].l. Klein (Tsiecho
slowaki je19l8 l938'=i ' s ' 'en 
'Postgeschiedenis van het Ko
ninkrijk Bohemen'^'"). Groot ver
quldzilver: H. van Dooremalen 
('Postgeschiedenis van Brno 
16381869') en J. van der Kre
ke ('T.G. Masaryk, emissie
1920'). Verguld zilver: ].l.van 
Kempen {'De Ryukyueilanden 
onder Amerikaans bewind'). 
Zilver: J.P. Deij ('Ontwerp en 
ontwikkeling van de poststem
pels van Praag'). Verzilverd 
brons: E.H. Dissen ('De Tsje
chischSlowoakse emissies voor 
de wereldtentoonstelling van 
New York 19391940'ï). 

'^: Grand Prix National 
* : Speciale prijs 
^: Literatuur 

INBREKERSGILDE SLOEG TOE IN 
LUNTEREN EN ALPHEN AAN DEN RIJN 
Op 20 oktober jl. is bij 
een inbraak in Lunteren 
een grote postzegelver
zameling ontvreemd. 
Tot het gestolen materi
aal behoren onder ande
e: 
drie insteekboeken 

zwarte bladen) en elf 
ode, dikke Kaßealbums 
net daarin een collectie 
anaaleilanden in blok
en van vier, automaat
)oekjes en velletjes; 
zes rode, dikke KaBe

Ibums (witte bladen) 
net een verzameling 
rankrijk, zowel postfris 
's gestempeld, in aan

allen; 
twee rode Leuchtturm 
5(c(on^banden en twee 
ooe /.euc/ifturmring

anden met een verza
leling cilinderrecon
tructies automaatboek
5s Nederland; 
een doos met bundels 
utomaatboekjes; 
zeven insteekboeken 
jwarte bladen) en zeven 
ide Leuchtturm ring en 
ftbanden met een oij

onder uitgebreide the

matische verzameling 
'Muziek'; de onderwer
pen waren zeer ruim ge
nomen: componisten, 
muziekinstrumenten, 
dans, folklore, theater, 
etc. 
 drie lichtblauwe ringen 
drie rode Leuchtturm
stiftbanden, eveneens 
met zegels op het thema 
'Muziek', ditmaal in vel
len van 10 en 20 stuks 
en velletjes. 
De inbrekers zijn waar
schijnlijk op het spoor 
gezet doordat de eige
naar van de collecties in 
Den Haag, op de Vijfde 
NVPHPostzegelshow 
heeft geëxposeerd; deze 
'Haagse' collectie is ge
lukkig niet ontvreemd. 
De waarde van het ge
stolen materiaal ligt 
waarschijnlijk tussen de 
90 en 100 duizend gul
den. 
Als u over inlichtingen 
beschikt die tot ophelde
ring van dit misdrijf kun
nen leiden wordt u ver
zocht contact op te ne
men met de Politie Mid

denGelderland, de heer 
Hulstein, telefoon 0318
688911. 

Op 8 oktober werd inge
broken in een woning in 
Alphen aan den Rijn. 
Hier werd onder meer 
het volgende ontvreemd: 
 Nederland postfris (vrij
wel compleet) vanaf 
1933 in de Davoalbums 
I, II en III; 
 een complete collectie 
FDC's Nederland, waar
van de eerste acht met 
hetzelfde adres beschre
ven ('Rotterdam'); 
 een omvangrijke collec
tie automaatboekjes in 
acht So/ealbums (Ne
derland, Zweden en De
nemarken); 
 twee insteekboeken met 
een verzameling 'Voor 
het kind' (diverse lan
den); 
 vrijwel complete collec
tie kinderbedankkaarten. 
Als u meent over inlich
tingen te beschikken die 
tot opheldering van dit 
misdrijf kunnen leiden 
kunt u contact opnemen 
met de Politie Hollands 
Midden, telefoonnummer 
0172484555. 

KLACHTEN OVER DE ADRESSERING EN 
BEZORGING VAN'PHILATELIE' 

In de afgelopen maan
den is de verzending van 
'Philatelie' niet in alle ge
vallen vlekkeloos verlo
pen. De oorzaak moet 
worden gezocht in de 
overheveling van het 
adressenbestand van 
Bosch & Keuning in 
Baarn naar Brouwer Me
dia Arnhem. 
Hoewel er in de afgelo
pen tijd hard is gewerkt 
om de verzending weer 
zoals voorheen lees: 
zonder problemen  te 
regelen, kan het zijn dat 
individuele lezers (of bij 
'Philatelie' aangesloten 
verenigingen) nog steeds 
niet tevreden zijn over de 
dienstverlening op dit 
punt. 
Met onze verzender. 
Brouwer Media in Arn
hem, is afgesproken dat 
alle klachten over de 
adressering en/of bezor
ging van 'Philatelie' in 
eerste instantie in Arn
hem zullen worden be
handeld. Vandaar dat 
wij u vragen, uw klach
ten telefonisch te willen 

doorgeven aan: 

Brouwer Media 
mevr R. van Bolderen 
Telefoon 0263231123 

Brouwer Media zal uw 
klachten noteren en er 
voor zorgdragen dat ze 
zo snel mogelijk tot het 
verleden benoren. Als 
uw klacht desondanks 
niet wordt opgelost kunt 
u dit laten weten aan de 
secretaris van onze stich
ting. Zijn adres is: ^ 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 ■« 
2596 VK Den Haag Z 

Net zoals u betreuren wij => 
het veroorzaakte onge z 
mak. Met Brouwer Me s; 
dia in Arnhem zijn in ^ 
middels afspraken ge 2 
maakt die een correcte = 
verzending van 'Philate

lie' moeten waarborgen, l'li 

Namens het bestuur, 

G.C. VAN BALEN BIANKEN 
WAARNEMEND VOORZITTER 

MAANDBL^D 'PHIIATEUE' 



EMISSIEPROGRAMMA PTT POST IN 1999: AANDACHT VOOR 
DE TWINTIGSTE EEUW, NATUUR EN VERRASSINGEN 
Op zaterdag 10 oktober 
is in het Nederlands 
Congres Centrum in Den 
Haag het emissiepro-
gramma 1999 van PTT 

Post bekend gemaakt. De 
presentatie werd ver
zorgd door Hans Böhm, 
die speciaal voor dat 
doel (en voor het leiden 

van een filatelistisch pa
nel) op de van 8 tot 11 
oktober gehouden Vijfde 
NVPH-Postzegelshow 
aanwezig was. 

De emissies die PTT Post 
in 1999 zal uitbrengen 
zijn op deze bladzijde 
summier vermeld; uitvoe
rige informatie zal te zij
ner tijd in de rubriek Fi-
latelistische evenementen 
te vinden zijn. 
Bij de bekendmaking van 

het emissieprogramma 
1999 heeft PTT Post laten 
weten dat de gegevens 
'onder voorbehoud' wor
den verstrekt. De data en 
onderwerpen kunnen dus 
in de komende tijd - als 
dat zo uitkomt - verande
ringen ondergaan. 

5 januari 2 februari 

Het kwartie; zeael van 25 cent, 
bedoeld als 'bijfrankering' voor de 
kortingzegel van december a.s. 

De Euro; zegel van 80 cent ter ge
legenheid van de invoering van de 
Euro ols rekeneenheid. 

200 jaar nationaal postbedrijf; ze
gel van 80 cent (veilen van 25 
stuks) in een bijzonder formaat. 

100 jaar Vogelbescherming; ieqe\ 
van 80 cent, gewijd aan de oudste 
natuurbeschermingsorganisatie 
van Nederland. 

Verdrag Trekkende Watervogels; 
zegel van 80 cent in het kader van 
de internationale natuurbescher
ming. 

100iaarKHLTB;ieqe\ van 80 cent 
(boekjes van vier zegels) ter gele
genheid van het eeuwfeest van de 
Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond. 

Vierjaargetijden; boekje van vier 
zegels van 80 cent (Sonsbeek, 
Stadspark, Staatsbosbeheer en 
Keukenhof). 

Ouderenpostzegels; drie zegels 
van 80+40 cent plus een velletje 
met zes zegels. Inema: 'Interna
tionaal Jaar van de Ouderen'. 

Nederland-Waterland; zegel van 
80 cent, gewijd aan 175 jaar Ko
ninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij. 

Nederland-Waterland; iege\ van 
80 cent ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van de Binnen
vaart Vereniging Schuttevoer. 
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Verrassingspostzegels; hiee ver
schillende velletjes met tien ver
rassingpostzegels. 

Nederlandse kunst in de zeven
tiende eeuw; velletje met tien ver
schillende zegels van 80 cent over 
Nederlandse kunst (Rembrandt en 
stillevens). 

Verzenden naar het buitenland; 
velletje met tien dezelfde zegels 
van 100 cent, voor post 'over de 
grens'. 

« j M J I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

10/50 voor uw brief; velletje van 
10 (gegomde) en velletje van 50 
(zelfklevende) zegels van 80 cent. 

Twintigste eeuvf; velletje met tien 
verschillende zegels van 80 cent 
met nationale hoogtepunten uit 
onze eeuw. 

/OO/oorfA/MCM^een zegel van 
80 cent ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van het 
VNO-NCW. 

Strippostzegels; blokje van twee 
zegels van 80 cent, gewijd aan de 
bekendste stripheld van België. 
Ook in een boekje van vier zegels 
van 80 cent. 

200 jaar nationaal postbedrijf; de-
zelfae zegel die op 15 januari ver
schijnt, komt ook uit met een 
waarde van 500 cent. Bijzonder 
formaat èn in plaotdruk. 

Kinderpostzegels; ifk zegels van 
80+40 cent. Dit jaar is als thema 
gekozen: 'kinderboekenillustra
ties'. 

Kortingzegel, de inmiddels ver
trouwde kortmgzegel komt ook n 
weer uit in een velletje van twinti 
stuks ä 55 cent. 



CATALOGI SCANDINAVIË 1998/99 
Facit (eng /zweeds) speciale catalogus Scandinavië 1999 755 biz 105,— 

spec cat brieven & stempels Zweden 1600-1996 392 bIz 125,— 
Philatelia (eng /zweeds/duits) catalogus Scandinavië & Baltische Staten 

1999 3 delen 1 258 bIz kleur 110,— 
Philatelia (eng/zw/eeds) catalogus Zweden 1999 354 bIz kleur 52,— 
DAKA (eng /deens) spec cat IJsland/Faroer/Groenland klassiek 1998 60,— 
GF (eng /deens) speciale catalogus Faroer 1998 208 bIz 65,— 

speciale catalogus IJsland 1999 144 bIz 55,— 
Michel (duits) catalogus Scandinavië 1998/99 500 bIz 49,— 

US Postal (eng.) catalogus USA 1999 490 bIz. kleur 42,50 

PSS (eng ) speciale catalogus Precancels USA 1998 6e ed 500 bIz 75,— 
Unitrade (eng ) speciale catalogus Canada 1999 585 bIz kleur 42,50 
Bale (eng ) speciale catalogus Israel 1998 375 bIz 95,— 
SBK (duits/fr) Zwitserland & Liechtenstein 1999 615 biz kleur 29,50 
Schanti (duits) spec cat plaatfouten Duits Rijk 1998 278 bIz kleur 75,— 

cat belangri|kste plaatfouten Duits Rijk/DDR/Duitsland 1998 kleur 17,50 
vd Hoven topografische gids met alle plaatsnamen & postkantoren 

ooit in Nederland editie 1997 795 bIz 140,— 
Goldhoorn handboek behandeling onbestelbare brieven 1811 -1989 39,50 

CD-ROM (voor Windows 3 1 of hoger, 256 kleuren, 8 Mb RAM) 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 1999 59,95 
Collect-A-ROM catalogus Nederland & Gebieden 1999 39,90 

catalogus Indonesia & Republiek Suriname 1999 39,90 
catalogus West-Europa deel 1 Nederland, Duitsland, Groot Brittannie 
Kanaaleilanden, Man, Ierland, Gibraltar 1999 (incl 1000 thema's) 59,90 
catalogus Denemarken, Faroer, Groenland 1999 69,90 
catalogus chipkaarten Nederland 1999 49,90 
catalogus munten & bankbiljetten Nederland 1999 49,90 

Herdrukken speciale filatelistische literatuur 
Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar Nederland (1922) 32,50 
Gibbons (eng ) handboek Shanghai (1895) 80 bIz 140,— 

handboek Stamps & Posts Anglo-Egyptian Sudan (1947) 120 b 100,— 
handboek Falkland Islands and Dependencies (1952) 140 biz 100,— 
handboek Postal History of the Bahamas (1950) 144 biz 100,— 
handboek Saint Vincent (1895) 107 biz 100,— 
handboek Portuguese India (1893) 87 biz 140,— 

Krotzsch (duits) handboek zegels & stempels Rusland (1895) 60,— 
Chuchin (eng ) catalogus Zemstwo-zegels Rusland (1925) 92 bIz 60,— 
Muller (duits) handboek stempels Oostenri)k/Geb 1850-1864 600 bIz 95,— 

Aanbiedingen: 
vd Hoven spec cat Grootrondstempels Nederland 1996 112 biz 25,— 
SBK (duits/frans) cat Zwitserland/Liechtenstein 1998 610 bIz kleur 20,— 
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POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de lioogst 

mogeiijice prijs? 

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

* Wilt u een hoog en 
renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van onze 
bijna 80-jarige 
ervaring en opgebouwde 
reputatie? 

* Wil u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel IPW»̂  
Rietdijk 
070-
3647957 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Tijdens onze Grote Najaarsveiling zijn 

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

komen we hier uitgebreid op terug. 

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

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

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

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


SAMENSTELL ING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRII* 
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MEER INFORMATIE OVER DE ' lOX CREATIEF MET ZEGELS'-
BLOKKEN: BEIDE ZIJDEN OP HETZELFDE DRUKYEL 

Op 1 september van dit 
jaar verscheen er een 
DJokje van tien zegels 
van 80 cent onder het 
motto 1 Ox creatief met 
zegels. Dit blokje werd al 
in Philatelie' beschreven 
in de rubriek Verzamel-
gebied Nederland van 
september jl. (zie pagina 
582). 
Aon de beschrijving van 
september ontbreken 
enkele zaken die ik in het 
PTT-museum aanvanke
lijk over het hoofd heb 
gezien. 
Het blokje is tweezijdig 
van zegels voorzien. 
Aan de hand van het 

modelvel in het PTT Mu
seum kon dat eigenlijk 
ook al worden qeconsto-

d i I I 

, omdat dot zowel 
aan de voor- als aan de 
achterzijde hetzelfde ge
coate papier laat zien. 
Anders dan het geval is 
bij de tot dusver versche
nen zelfklevende zegels 
met slih^orm zijn deze 
zegels in offsetdruk ver
vaardigd. Elk drukvel is 
tweemaal door de pers 
gegaan (schoon en 
weerdruk) met hetzelfde 
stel platen. Op dat druk
vel, dat zesmaal drie 
blokken bevat (drie rijen 
van zes staande blokken 

naast elkaar), hebben de 
eerste drie kolommen de 
letters V.Z. (voorzijde) en 
de drie rechterkolommen 
de aanduiding A.K. 
(achterkant). 
Als nu twee van zulke 
drukvellen met de 'rug
gen' tegen elkaar wor
den gezet (in dit geval 
gescheiden door net dra-
gervel) komen de blok
ten uit de 'V.Z.-reeks' 
voorzijde) tegenover de 
slokken met de aandui
ding A.K. (achterkant) te 
staan. In de tekening die 
u hiernaast aantreft 
wordt deze werkwijze 
verduidelijkt. 

Voor beide zijden van de / Ox creafief-blokken werd hetzelfde druk
vel gebruikt, met daarop naast elkaar negen voorzijdes (V.Z.) en ne
gen achterkanten (A./C.); door het met de ruggen tegen elkaar plaat
sen van de blokken krijgt elk blok zowel een V.Z. als een A.K. 

STRIPPOSTZEGELS ('JAN, JANS EN DE 
KINDEREN') IN BLOKJE EN BOEKJE 

Op 6 oktober werden 
zegels uitgegegeven met 
afbeeldingen, gebaseerd 
op een bekende strip van 
Jan Kruis: Jan, Jans en 
de kinderen. 
Twee verschillende ze
gels van 80 cent ('Ver
geet de postzegel niet' 
en 'Heb je genoeg ge
plakt?') zitten in een 
blokje, net zoals dat vori
ge jaren met Suske en 
Wiske (Willy Vander-
steen), respectievelijk Ol-
lie B. Bommel en Tom 
Poes (Marten Toonder) 
het geval was. De twee 
postzegels, de onderste 
velrand van het blokje en 
de 'sluitzegels' aan 
weerszijden van de post
zegels vormen samen 
een stripverhaaltje. De 
twee waarden hebben 
een liggend formaat. 
Eén van de twee zegels 
('Vergeet de postzegel 

niet') is ook uitgegeven 
in een postzegelboekje 
met tien zegels (twee
maal vijf) en twintig 
'sluitzegels' (vijfmaal 
vier). 

ß/olt;e (2x80 cent) 
In aanvulling op de ge
gevens in de tabel op 
pagina 775 kan nog het 
volgende over de blokjes 
worden meegedeeld. 
Op het drukvel treffen we 
op alle randen tussen de 
stroken enkele snijlijnen 
aan. In de vier hoeken 
zijn dat twee haaks op 
elkaar staande snijlijnen. 
Op de zijranden staan 
halverwege poskruizen 
en cirkels. We zien één 
Brunner-balk bovenaan. 
Halverwege de Brunner-
balk zijn de woorden 
'Cyan', 'Magenta', 
'Zwart' en 'Geel' ge
plaatst; ze zijn in de des

betreffende kleuren ge
drukt. 
Er staan krabbels (in 
zwart gedrukt) ver rechts 
van strook 30 {Rob). Ver
der is er een horizontale 
lijn ver links naast strook 
26 aangebracht. 
Op de ondervelrand, on
der elke kolom stroken, is 
een magenta tekst aan
gebracht: 770 J 2 PTT 
Nederland 'Strippostze-
gels', respectievelijk de 
woorden 'Cyaan', 'Ma
genta' en 'Yellow' (ge

drukt in de corresponde
rende kleuren) met onder 
elk woord ook nog de 
tekst'Knijp'. 
Onder kolom 5 zijn die
zelfde aanduidingen nog 
eens uitgebreid met de 
tekst 'Zwart' (zonder 
'Knijp'). 

Boekje (10x80 cent) 
Op het moment dat de 
kopij voor deze rubriek 
naar de drukker ging 
(medio oktober) waren 
de drukvellen van de 

postzegelboekjes nog 
niet in het PTT Museum 
gearriveerd; vandaar 
dat de tabel voor deze 
boekjes ontbreekt. 
De boekjes zélf waren op 
dat moment echter al wel 
aan de loketten verkrijg
baar. 
Er zijn enkele duidelijke 
verschillen tussen de ze
gels uit de blokken en die 
uit de boekjes! 
De perforatiemaat is 
voor beide gelijk, maar 
bij de boekjes is goed te 



zien dat de in vellen ge
drukte zegels tijdens net 
productieproces uit el
kaar zijn getrokken  ge
bursf  hetgeen een wat 
rafelig beeld geeft. 
Het papier van de blok
jes en de boekjeszegels 
is duidelijk verschillend. 
Voor de in Nederland 
gedrukte zegels is fosfo
rescent papier van De La 
Rue/Harrison and Sons 
gebruikt. Begrijpelijker
wijs gebruikt Walsall Se
curity Printers geen pa
pier dat gefabriceerd 

wordt door Harrison 
hun grootste concurrent 
maar kiest het bedrijf 
voor een andere soort: 
het gaat om papier van 
Tullis Richards (voorheen 
Coated Papers Ltd\. In 
plaats van fosforescent 
gecoat papier is bij de 
Doekjeszegels gekozen 
voor niet(osforescent 
papier, voorzien een ex
tra gedrukte fosforbalk. 
De vraag is waarom er 
geen fosforescent papier 
is gebruikt. Waarschijn
lijk is dat vanwege de op 

1 Strippostzegels (blokje) 06101998 

Bijzondertieden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en hoek 

Blokje met twee zegels van 80c. 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
B(oven) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 

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

1 Velrandbiizonderheden: 
Blokjes per drukval 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 
Tekst vel rand 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papierichting 
Papierdoorzictit 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 
Gomfabrikant 

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

Accordering: 
Staat van tiet modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern H1 1 ordernr. 

35 (7 rijen van 5 blokjes) 
n.v.t. 
981561 (niet vermeld) 
6 oktober 1998 (niet vermeld) 
niet vermeld 
Door Jan Kruis/ Jan, Jans en de 
kinderen 

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

108.0x51.0 mm 
36.0x25.0 
kamperforaat 
13V4:123/4 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd 
10 augustus 1998 
onbekend 

1 © 1998 Ptiilatelie/R.C. Bakfiuizen van den Brink 

hetzelfde papier gedruk
te 'sluitzegels': die mo
gen natuurlijk in geen 
geval voor 'echte zegels 
worden aangezien door 
de detectieapparatuur. 
De papierrichting is bij 
de in Walsall gedrukte 
zegels een kwartslag ge
draaid: I. De kleuren 
zijn ook anders: het dui
delijkst is dat te zien bij 
de landsaanduiding Ne
derland: de ziel van de 
letters is bij de blokjesze
gel duidelijk donkerder 
dan bij de boekjeszegel. 

Ook de paarse schaduw
rand is bij de blokjesze
gel donkerder. Met een 
goede loep is nog een 
ander verschil te zien: 
het zwart van de blokjes
zegel is zo goed als 'ras
terloos', terwijl de zwarte 
partijen van de boekjes
zegel op vele plaatsen 
duidelijke sporen van het 
gebruikte raster verto
nen. Nóg een verschil: 
het zegelbeeld van de 
boekjeszegel is kleiner 
dan dat van de blokjes
zegel. Gemeten aan de 

basis is het zegelbeeld 
van de boekjeszegel 
31.5 millimeter breed en 
dat van de blokjeszegel 
32 millimeter. 
Om de herkenning hele
maal te vergemakkelij
ken wijken de zegels ook 
qua tekening nog van el
kaar af; zie daarvoor het 
kadertje hieronder. 
Er zijn dus volop moge
lijkheden om de twee ze
gels  ook als u niet over 
een ultraviolette lamp be
schikt  van elkaar te on
derscheiden. 

VERSCHIL MOET ER ZIJN 

Met een loep is het ver
schil tussen de zegel uit 
het boekje en die uit het 
blokje goed te zien: het 
schreerfe van de tweede 
' d ' van 'Nederland' is of
wel gevuld (boekjesze
gel, links) ofwel wit 
(blokjeszegel, rechts). 

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

Ook van de op 1 sep
tember verschenen lOx 
creatief met zege/sblok

ken is een hangzakje ge
maakt. We kunnen net 
overzicht van deze zak

jes dus met een nieuw 
exemplaar aanvullen. 
Hieronder is het over
zicht van de hangzakjes 
(die op bepaalde post
kantoren verkrijgbaar 
zijn) afgedrukt. 

Overzicht blokken Nederland 

Datum Omschrijving 
02.02.1993 Wenspostzegels 
14.09.1993 Briefpostzegels 
02.01.1995 10 voor Europa 
22.05.1995 Sterrenbeeld 
01.04.1996 Verhuispostzegels 
31.05.1996 10 voor uw vakantie 
31.05.1996 Ten stamps tor your fnends 
03.09.1996 20 jaar Sesamstraat 'kaart' 
03.09.1996 20 jaar Sesamstraat 'brief' 

20 jaar Sesamstraat 'post' 
02.01.1997 20 voor uw vertiuizing 
21.01.1997 10 om te krassen 
18.03.1997 10 voor je post van Suske en Wiske 
06.05.1997 10 voor een verjaardag 
06.05.1997 10 voor een kaart 
01.07.1997 10 vakantie groeten 
02.09.1997 10 van 80 'Jongerentrends' 
07.10.1997 10 voor de baby 
02.01.1998 Priorityzegels inclusief stickers 
02.01.1998 Priontyzegels inclusief stickers 
17.03.1998 10 voor tiet tiuwelijk 
19.05.1998 10 om te scoren 'FC Knudde' 
09.06.1998 10 groeten uit nederland 
22.09.1998 lOx creatief met zegels 

Zegels 
10x70c 
10x80c 
10x100c 
10x70c 
20x70c 
10x70c 
10x100c 
10x70c 
10x80c 
10x80c 
20x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
10x80c 
5x100c 
5x160c 
10x80c 
10x80c 
lOxlg 
2x5x80c 

Hangzak 

X 








X 


X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Artikelnummer 

geen 

965442 

geen 
975419 
975420 
975421* 
975422 
975423 
975424 
985412 
985413 
geen 
985442 
geen 
985448 

*: met alleen de fosforbalk 

775 
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6 OKTOBER: 
STRIPZEGELS1998 

In het vorige nummer 
van 'Philatelie' werd de 
emissie Jan, Jans en de 
kinderen gemeld. Om
dat de afbeeldingen 
pas op de emissieda
tum mochten worden 
getoond, moesten we 
het helaas laten bij 
tekstalleen. Dat 'gemis 
aan beeld' wordt nu 
goedgemaakt: in de ru
briek Verzamelgehed Ne
derland wordt zowel het 
velletje (twee zegels 
van 80 cent) als het 
postzegelboekje (tien 
zegels van 80 cent èn 
twintig stickertjes) afge
beeld. Overigens wer
den de verzamelaars 
door sommige persme
dia op het verkeerde 
been gezet: gemeld 
werd de verschijning 
van 'een boekje met 
twee zegels en drie 
sluitzegels'. Zo'n boek
je bestaat niet; het gaat 
hier om het blokje met 
twee zegels en drie 
strookjes die voor sluit
zegels zouden kunnen 
doorgaan. 

POSTZEGELMAPJES 

STRIPZEGELS1998 

Zowel van het stripze
gelblokje als van het 
boekje is een mapje 
uitgekomen; zie 
'Philatelie' van okto
ber, pagina 666. 

24 NOVEMBER: 
KORTINGZEGELS 1998 

Ooit werden ze geïn
troduceerd om de 
concurrentie aan te 
gaan met de tegen la
gere tarieven werken
de stadspostdiensten: 
de kortingzegels die 
PTT Post nu al vele ja
ren uitgeeft. Inmid
dels zijn de handige 
velletjes kortingzegels 
in een klantvriende
lijk tarief niet meer 
weg te denken, zeker 
niet voor de gebrui
kers. En dat ook de 
verzamelaar ze (met 
enige vertraging) in
teressant is gaan 

VELLEN VAN 100 ZEGELS 

11 NOVEMBER: 
KINDERZEGELS 1998 

Ongeveer een kwart 
miljoen leerlingen van 
de basisschool, Eifkom
stig van zo'n 6.500 
scholen, gingen op 
woensdag 30 septem
ber op pad om ouders, 
opa's en oma's en 
buurtbewoners ertoe te 
bewegen om (onder 
meer) Kinderpostze
gelvelletjes te kopen. 
Daarmee 
werd vrij
wel onge
merkt 
een jubi
leum ge
vierd, 
want het 
was voor 
de vijftig
ste keer 
dat PTT Post in samen
werking met de stich
ting Kinderpostzegels 
Nederland (KPN) deze 
unieke postzegelactie 
verzorgde. 

Zegelafbeeldingen: 
Bij het maken van de 
nieuwe Kinderpostze
gels liet de ontwerper 

KINDERZEGELS 1998 

Het kinderpostzegel
mapje heeft nummer 
199. Het bevat drie ver
schillende kinderpost
zegels van 80+40 cent 
en kost f 4.60. 

vinden blijkt wel uit 
de noteringen in de 
NVPHcatalogus. 
Op 24 november ver
schijnen ze voor de 
twaalfde keer, in een 
vertrouwde vorm 
(zelfklevend velletje) 
en met een vertrouw
de waarde (55 cent, 
een kwartje minder 
dan het gangbare bin
nenlandtarief) . 

Zegelafbeeldingen: 
Het velletje bevat 
twintig verschillende 
zegels. Alle afbeeldin
gen haken in op het 
thema 'winterbed
den'. De ontwerper 
werkte met een 

zich inspi
reren 
door het 
thema 
'feest'. Zo 
vlak voor 
de vijfde 
december 
mocht 
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VELLEN VAN 100 ZEGELS 

de post
zegels 
herken
nen. Ze 
komen 
namelijk 
voor in 
boeken 
die ont

een zegel gewijd aan 
het Sinterklaasfeest na
tuurlijk niet ontbreken 
(olifant te paard). 
Meer algemeen zijn de 
zegels met daarop een 

varken 
en een 
haas die 
een taart 
bakken 
(en al
vast ope
ten) en 
die met 
een op
tocht van 

vrolijke dieren (varken, 
eend, 
haas 
en kik
ker). 
Vooral 
kinde
ren 
zullen 
de die
ren op 

werper Max Velthuijs 
speciaal voor kinderen 
schreef en tekende, zo
als Kikker 
IS verliefd 
en Kikker 
endehon

VELLEN VAN 100 ZEGELS 

Ontwerp: 
De Kin
derpost
zegels 
van 1998 
zijn zoals gezegd ont
worpen door Max Velt
huijs. Deze in 1923 ge
boren schilder, illustra

M t " I t k 31 I ■ ~1 
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tor en gretficus kan bo
gen op een uitgebreid 
oeuvre. Hij maakte on
der andere politieke 
prenten, affiches, boek
omslagen en teken
films. Daarna ontwik
kelde hij zich als illu
strator van kinderboe
ken en prentenboe
ken. Voor de prenten
boeken schrijft hij zelf 

de tek
sten. 
Velthuijs 
heeft een 
voorkeur 
voor the
ma's die 
verwant 
zijn aan 
vriend
schap en 

vrijheid, met een vrien
delijke moraal en mil
de humor als onder
toon. Hij werd drie

maal onder
scheiden 
met het 
Gouden 
Penseel en 
eenmaal 
met de 
Gouden 
Griffel. 

J L BJI ni l näl BH 

KORTINGZEGELS 1998 

Er komen to«« mapjes 
(200aen 200b), elk 
met tien verschillende 
zegels (samen alle ze
gels uit het velletje). 
Prijs per mapje: f6.50. 

horizontale en een 
verticale as. Verticaal 
gezien zijn er vijf on
derwerpen: haas, 
huis, duif, den en 
hert. Horizontaal 
worden die onder
werpen geplaatst te
gen de achtergrond 
van een bol, een land
schap, een huis en 
een den. Op twee 
plaatsen is sprake van 
'overlapping' (den
den en huishuis); 
daar heeft de ontwer
per een hartje toege
voegd. 

Ontwerper: 
Willem Henri Lucas 
(1962) studeerde in 

1985 af aan de Acade
mie voor Beeldende 
Kunsten in Arnhem. 
Hij kreeg al snel be
langstelling voor 
meer dan het maken 
van drukwerk alleen. 
Hij legde zich toe op 
het vormgeven van 
tijdschriften en affi
ches. In de afgelopen 
dertien jaar werkte hij 
als zelfstandig ontwer
per/illustrator aan 

wm 

een breed pakket van 
opdrachten. Hij expe
rimenteert graag met 
drukinkten en druk
persen en hij heeft 
veel belangstelling 
voor de 'gelaagdheid' 
van informatie. Zijn 
werk is sober en hel
der; het geeft de toe
schouwer voldoende 
ruimte om er zijn ei
gen interpretatie aan 
te geven. 



Kies voor Importa als uw 
Telecardsverzameling u lief is! 

Een populair verzamelobject is de telefoonkaart. Jaarlijks neemt het aantal verzamelaars 
van telefoonkaarten enorm toe. In de Importa Telecards albums komen uw telefoon-kaar

ten prima tot hun recht. Het V.T.C, album heeft tevens de mogelijkheid om kaartjes voor 
opschriften in te steken. 

Telecards album Populair 
•formaat 240 x 275 mm 
•verkrijgbaar in blauw en rood 
•gewatteerde kunstlederen band 
•geleverd met 10 weekmakervrije 

kunststof bladen en 10 zwarte 
schutbladen van 210 x 265 mm 
voor 8 kaarten per blad 

Telecards album Populair 
Bijpassende opbergcassette 
10 bladen + zwart schutblad 

f29,00 
f 13,00 
ns^oo 

V.T.C, album 
•formaat 270 x 325 mm 
•verkrijgbaar in blauw en rood 
•gewatteerde kunstlederen band 
•met 5 weekmakervrije kunststof 

bladen en 5 zwarte schutbladen voor 
10 kaarten per blad -i- 100 insteekkaartjes 

VT.C. album f29,00 
Bijpassende opbergcassette f 18,00 
V.T.C, album + cassette f43,50 
10 bladen V 5x2 f 15,00 
10 zwarte of 10 rode schutbladen f 6,75 

# / # 
DE KROON OP UW VERZAMELING 

Importa B V - Postbus 301 - 5400 AH Uden «Tel (0413) 26 59 73 »Fax (0413) 26 67 20 «E-mail importa@worldonline nl 



lAlU LAZEHI 
V(X>RU SAMENSTELLING H GABRIELS EN T B STEINER-SPORK 

H Gabnéls 

U L I U U U ^71 HR VOORBURG,-Pays-Bas 
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Bijzondere postwaardestukken van boven naar beneden de Nederlandse aelegenheidsbnefkaart ter ge 
legenheid van het vi|ftig|arig bestaan van het Postmuseum en twee Franse Driefkaorten, helemaal onder 
aan een pret a poster envelop 

STORTVLOED AAN PAP'S 
In Nederland geeft de 
PTT nog maar zelden in 
plaats van een bi|zonde-
re postzegel een speciale 
briefkaart uit, zoals de 
kaart van 40 cent die in 
1979 verscheen bij fiet 
vijftigjarig bestaan van 
fiet PTT Museum, toen 
nog Postmuseum gefie-
ten 
De Fransen gaven derge
lijke postwaardestukken 
ook al fieel vroeg uit, 
maar de laatste jaren 
overspoelt La Posfe de 
verzamelaars met wat 

„ men gebruiksklare post-
^ stukken noemt. Behalve 
— de briefkaarten en enve-
=« loppen met ingedrukte 
^ postwaarden van cou-
^ rante zegelemissies, zo-
^ als de nu in omloop zijn-
z de Luquetzegels, worden 
^ er in toenemende mate 
^ series speciale envelop-
2 pen uitgegeven. Het be-
ï gon in 1995 bescheiden 

met de La Fontaine-emis-
sie, maar wie nu een 

rans postkantoor bin
nenloopt kan kiezen uit 
een qroot aantal ver
schillende prêt-a-poster-
enveloppen ofwel PAP-

VU: 

couverts die meestal in 
pakketjes verkocht wor
den Die zwaar op de 
portemonnee drukkende 
vloed van postwaarde
stukken heeft in Frankrijk 
tot felle discussies geleia, 
temeer omdat veel orga
nisaties - waaronder 
heel wat filatelistenver
enigingen - voorgefran
keerde enveloppen met 
eigen teksten en/of af
beeldingen laten bedruk
ken. Die zogenoemde re-
piquées worden vervol
gens met een extra toe
slag aan de man ge
bracht. Ook veel bedrij
ven doen aan die prak
tijk mee om hun post een 
'eigen gezicht' te geven. 
Het Franse blad La Phi
latelie Fran9aise (sep
tember) heeft zich nu ook 
in de discussie gemengd 
Het meldt dat van de bij 
de Franse bond aange
sloten verenigingen die 
centraal de Franse nieu
we uitgiften voor hun le
den bestellen slechts iets 
meer dan de helft ook de 
PAFs bestelt In tegen
stelling tot een belangrijk 
deel van de normale ge
bruikers van deze enve-

)en tonen de verza
melaars maar weinig be
langstelling. 
In Le Monde des Philalé-
listes van oktober jl. gaat 
Bernard Mignon even
eens in op de repiquées, 
waarvan ook overheids
diensten als de douane 
gebruik maken Zij laten 
de druk dan verzorgen 
door de PTT. 

NORMANDIE IN DE 
SCHIJNWERPER 
Aan de andere kant van 
de Atlantische Oceaan 
hield de gezaghebbende 
Amerikaanse publicatie 
The Collectors Club Phi
latelist var\ juli/augustus 
zich diepgaand bezig 
met een vooroorlogse ze-
qel. Edward B. Epstein 
laat in dit uitvoerige arti
kel zien hoeveel interes
sante informatie over één 
postzegel vergaard kan 
worden. 

Dat is in dit geval de in 
1935 uitgegeven Nor-
monc//e-zegel in donker
blauw, die een jaar later 
nog eens in een licht
blauwe uitvoering ver
scheen In 1939 werd 

j^m^ 

Het trotse passagiersschip Normandie kreeg een roemloos einde na 
een brand weranet gesloopt 

dezelfde afbeelding nog
maals gebruikt, in rood 
op een Dfiefkaart ter 
waarde van 1.25 f Tal
rijke brieven, veelal met 
speciale stempels, zijn 
gelukkig bewaard geble
ven De Normandie zelf 
werd in de oorlog door 
de Amerikanen in beslag 
genomen om onder de 
naam USS Lafayette als 
troepentransportschip te 
worden gebruikt. Tijdens 
de ombouw vloog het 
schip echter in brand, 
waarna het werd ge
sloopt. 

REGIONALE ZEGELS 
Het Duitse blad Der 
Briefmarlcenspiegel van 
september herinnert er 
in een klein artikel aan 
dat het in augustus veer
tig jaar geleden was dat 
de eerste regionale ze
gels voor Scnotland, 
Wales, Noord-lerland, 
het eiland Man, Guern
sey en Jersey versche
nen Ze tonen het portret 
van de koningin zoals 
dat op de toen gangba
re Brise frankeerzegels 
stond, met daarbij de 
symbolen die door de 
vijf genoemde gebieden 
in hun wapen worden 
gevoerd. 

Nu de regionale autono
mie van Schotland en 
Wales groter wordt zul
len die gebieden moge
lijk ook postaal een eigen 
regime gaan voeren 
Voorlopig vormen de Re-
gionals een beperkt maar 
aardig verzamelobject 

GESCHIEDENIS SAKSISCHE 
POSTDIENST 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie (oktober) grijpt 
verder terug in de ge
schiedenis. 

Het brengt een kort arti
kel over 500 jaar post in 

Philatelie griipt ver terug in de 
postgeschiedenis 

Engelse Reqionais in het type-Wilding (boven, van links naar rech._ 
Guernsey, Schotland en Wales) en het type-Mochm (onder, van linkJ 
naar rechts Man, Schotland, Wales) 



de deelstaat Saksen. Die 
begon zo tegen het eind 
van de vijftiende eeuw 
met een bodenpost, ont
wikkelde zich tot een ko
ninklijke postdienst die 
van 1850 tot aan de 
aansluiting bij de Noord-
duitse Bond in 1886 
eigen postzegels uitgaf. 
De Duitse emissie ter ge
legenheid van de Dag 
van de Postzegel in 
1978 herinnert hieraan. 

Dat geldt trouwens ook 
voor de Poolse en Bo
heemse gebieden die 
deel uitmaakten van het 
Oostenrijkse keizerrijk. 
Hongarije daarentegen 
was een meer zelfstandig 
koninkrijk. De vele varia
ties in druk, tandingen en 
watermerken maken 
deze zegels een dank
baar voorwerp voor 
speurwerk van specialis
ten. 

Twee zegels van Saksen (boven) en een paart|e van de Bundespost 
waarvan de rechterzegel de Drei Pfennige van Saksen toont 

KEIZER FRANS-JOZEF 
En tenslotte - om in de 
buurt te blijven - vermel
den we een artikel in 
Philatelie van Michel de 
Baselga over de Oosten
rijkse emissie van 1867 
met de afbeelding van 
keizer Frans-Jozef naar 
rechts kijkend. Dit waren 
namelijk de eerste post
zegels die voor zowel 
Oostenrijk als Honqarije 
bestemd waren. Alleen 
aan de hand van de 

I stempels kan worden 
I vastgesteld of het hier 
lom de eerste Hongaarse 
I zegels gaat. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In het juninummer van 
het Bestuursbulletin van 
de NVPV staat het 
woordje 'majesteits
schennis' te lezen, in een 
artikel over het gebruik 
van stempels in een the
matische verzameling. 
Volgens dit bericht zou 
het in de begintijd van 
de postzegel oneerbiedig 
zijn geacht de beelde
naar van vorsten door 
een stempel te vermin
ken. Vandaar de kopvrij 
jestempelde zegels van 
coning Willem III uit 
1852, zo zegt het blad. 

Wanneer het moeilijk is 
stof te vinden voor nieu
we artikelen in een ver
enigingsblad kan het 
nuttig zijn uit oude num
mers te putten. Voor
waarde is dan wel dat 
de stof niet verouderd is. 
De vereniging Neder-
land-lsroèl Philatelie 
(NIP) herhaalt in het re
cente zomernummer een 
publicatie uit 1954. Het 
artikel betreft de postge-
schiedenis van het Heili
ge Land en het zal onge
twijfeld voor jongere le
den nieuw zijn. 

Ongeziene kunst in Mün
ster is de titel van een co
lumn in NRC Handels
blad van 31 juli (pagina 
19). Wat heeft deze titel 
nu met filatelie te maken? 
Het antwoord zit in de 
afbeelding verscholen. 
De giraf liKt namelijk aan 
een postzegel! 

jaren veertig en vijftig. 
Bij stukken aangetroffen 
in tentoonstellingskaders 
bleken roodfrankeringen 
door fotokopie of met 
behulp van de computer 
aan bestaande stukken te 
zijn toegevoegd, om ze 
als zeldzaamheid te pre
senteren. Bij een flinke 
vergroting zijn de stem
pels gemakkelijk als vals 
te herkennen, door de 
beeldpunten (pixels), 
waaruit de afbeeldingen 
van kopieën en compu-
terafdrukken doorgaans 
zijn samengesteld. 

Het einde van het jaar 
begint te naderen en 
daarmee komen Sinter
klaas en Kerst weer in 
het vizier. In een vorig 
nummer van Setempe, 
een blad dat wordt uitge
geven door de Zuidafri-
kaanse filatelistische 
dienst, worden de kinde-

kerk) geeft in het mei
nummer een aardig ad
vies om postzegels goed 
gecentreerd op blanco 
albumbladen te plaat
sen. Hij maakt op ruitjes
papier (ruitjes ca. 5 mm) 
een hulpblad, waarop 
het midden en de buiten-
kaderlijnen van het blan
coblad met verticale lij
nen worden aangete
kend. Vervolgens wor
den bovenaan het ruit
jespapier de hokjes 
rechts en links van de 
middellijn genummerd 
(om en om, anders 
wordt de zaak onover
zichtelijk). Zegels die 
men in één rij wil plaat
sen kunnen dan met be
hulp van de middellijn 
en de nummers keurig 
gecentreerd worden be
vestigd. 

Hoe een Russisch postre-
lais er in het begin van 

[egels van dne en vi|f kronen met het portret van keizer Frans-Jozef 

Giraf likt aan zegel performance van de kunstenaar Slommski 

Het gaat - enigszins ver
gelijkbaar met mail art-
om een kunstwerk: het is 
een performance van de 
kunstenaar Andreas Slo-
minski, wiens streven is 
alles zo omslachtig mo
gelijk te doen. Hij ging 
op een goede dag met 
brief en postzegeTnaar 
de dierentuin in Münster, 
waar Ole - zo heette de 
giraf - de postzegel likte 
zodat die op de brief kon 
worden geplakt. Het 
unieke 'werkstuk' is maar 
door enkele mensen zien 
maken, maar op CD-
Rom zijn er vijf foto's van 
vastgelegd. 

Het Duitse Bondsblad 
Philatelie van juni bevat 
weer een waarschuwing 
voor vervalsingen. Deze 
keer betreft het nog ta
melijk recente roodfran
keringen, daterend uit de 

ren opgeroepen aan 
Zuid-Arrika's eigenste 
Santa, Kerstvader dus, te 
schrijven De heiligman, 
die aan de Noordpool 
zetelt, blijkt namelijk we
gens overstelpende druk
te te hebben besloten op 
het zuidelijk halfrond een 
dependance te stichten. 
Voor lezertjes die daar 
plezier in hebben geven 
we het adres: 
Kersvader 
Posbus 2512 
Bethlehem 9700 
Zuid-Afrika. 
Niet vergeten naam en 
afzender duidelijk te ver
melden. Het artikeltje 
vermeldt tussen haakjes 
ook nog een adres voor 
stoute kinderen: New
castle Steenkolenmijn, 
KwoZulu-Natal. 

Een van de lezers van 
Heempost (PZV Heems-

de negentiende eeuw 
moet riebben uitgezien 
laat de Gezette van de 
Filatelie uit Gent in het 
juninummer zien. Een te
kening van een uit hou
ten balken opgetrokken 
flink gebouw siert een 
artikel over de dichter 
Poesjkin. Volgend jaar is „ 
het tweehonderd jaar °-
geleden dat de poëet -
werd geboren. Eerder, in ~ 
hetaprilnummer van dit ^ 
Belgische blad. was een J 
kalender van de Franse =-
revolutie te vinden. = 
Daarmee worden omre- ^ 
kentabellen bedoeld voor ^ 
de door de Fransen in 2 
oktober 1793 ingestelde = 
nieuwe jaartelling, die —— 
begon met jaar I en met I I Q 
nieuwe namen voor de " >» 
maanden. 



DRUGS OP POSr/rGrI S 
Genot- en rmmMdelen kunnen veel M veroomkn 

WILLEM HOGENDOORN, LEIDERDORP 

In Nederland is sprake van een zekere tolerantie ten aanzien 

van het gebruik van drugs, althans softdrugs. Dat het 

gebruiken van harddrugs tot lichamelijke aftakeling en veel 

ander leed kan leiden - daarover is vrijwel iedereen het eens. 

De auteur van de nu volgende bijdrage zet de aspecten van de 

diverse soft- en harddrugs voor u op een rijtje. 

Ook pillen kunnen drugs be
vatten. In het verleden was de 
LSD-pil bekend. Hierdoor 
ging je 'trippen'. Trippen 
houdt in datje in een 'droom
wereld' belandt. Dat kan leuk 
zijn, maar je weet van tevoren 
niet of je misschien in een 
nachtmerrie terecht komt. 
Een hallicunatie waarin je 
wordt omsingeld door een net 
van slangen, zoals op de Itali-

Er is veel veranderd op het ge
bied van verdovende midde
len. In de oude Chinese cul
tuur was het heel gewoon als 
iemand opium rookte. In de 
huidige cultuur worden opi
um en andere drugs meestal 
gekoppeld aan het begrip cri
minaliteit. Omdat ik beroeps
matig geïnteresseerd ben in 
het verschijnsel criminaliteit, 
ga ik aan de hand van filatelis-
tisch materiaal wat nader op 
drugs in. 

Een eerste indeling die bij 
drugs gemaakt kan worden is 
- softdrugs 
- harddrugs 

SOFTDRUGS 
Onder softdrugs vallen hasj, 
weed (of wiet), een stickie, 
een joint, kortom alle hen
nepproducten. Van de hen
nep (cannabis) zijn de ge
droogde toppen van de vrou
welijke plant geschikt voor ge
bruik. Het is een bewustzijns
veranderend middel, dat 
zorgt voor een ontspannen 
(relaxte) sfeer. Hennep wordt 
tegenwoordig ook steeds va
ker in Nederland gekweekt 
en is van goede kwaliteit (Ne
derwiet) .Je kunt het kopen in 
de coffeeshops, een plaats 
waar de verkoop 'gedoogd' 
wordt. Op de zegel van 10 c. 
van de Dominicaanse Repu
bliek (afieeldmg 1) is een aan
tal hennepbladeren afge
beeld. 
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Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

HARDDRUGS 
De bekendste harddrugs zijn 
heroïne en cocaïne. Omdat 
deze drugs zeer verslavend 
werken, willen de gebruikers 
ervan steeds meer hebben. 
Hierdoor is er steeds meer 
geld nodig en vervallen de ge
bruikers meestal tot criminali
teit of prostitutie. 
Heroïne wordt gewonnen uit 
de papaverplant. Deze plant 
groeit - en dat is te wijten aan 
ons 'onvriendelijke' klimaat -
niet in Nederland. Thailand, 
Laos (van de gouden drie
hoek) zijn bekende produce
rende landen. Heroïne is een 
bewustzijnsverlagend middel: 
de gebruiker raakt in een roes 
en voelt geen angst of pijn 
meer. Op de Laotiaanse post
zegel (afbeelding 2) is een pa-
paverveld te zien met de op
vallende rode bloembollen. 

Cocaïne is - net als heroïne -
een poeder; het wordt ge
maakt van coca-bladeren. Met 
name in Zuid-Amerika (Co
lombia) wordt hier veel van 
geproduceerd. Het is een be
wustzijnsverruimend middel, 
dat zorgt voor een bruisende 
energie, waardoor vaak de 
stemming wordt verhoogd. 

aanse postzegel van 120 1. (af
beelding 3) is dan mogelijk. 

De laatste tijd zijn pillen, zoals 
XTC (Ecstasy) in trek bij de 
jeugd. Wie zo'n pil gebruikt 

Afbeelding 3 

heeft lange tijd geen last van 
vermoeidheid. De vliegeniers 
in de Tweede Wereldoorlog 
gebruikten het soms ook. Nu 
worden ze door de jeugd voor
al bij house parties ingenomen. 
XTC wordt ook nogal eens de 
love drug genoemd. De pil be
staat in uiteenlopende vor
men en kleuren, zoals te zien 
is op deze zegel van 38 c. van 
Argentinië (afbeelding4). 

NIEUWE SOORTEN DRUGS 
Inventieve geesten uit de drug 
icene proberen steeds weer met 
iets nieuws te komen. Enkele 
nieuwe soorten drugs zijn: 

Smarldrugs 
Bij smartdrugs gaat het om ge
neesmiddelen die normaal ge
sproken toegepast worden bij 
ouderen; ze worden gebruikt 
om vergeetachtigheid te be
strijden. Ze zorgen voor een 
betere doorbloeding van de 
hersenen. Als jongere perso
nen deze middelen gebruiken 
is de uitwerking een grotere 
alertheid. 

Ecodrugs 
Energiedrankjes en vitamine
preparaten, zoals Super Pep en 
Powermaker rekenen we tot de 
ecodrugs. Ze hebben een 
energieversterkende werking. 

Paddo 's 
Sommige paddo's, zoals de 
Mexicaanse paddestoel, zijn 
eetbaar en hebben een ge-
voelsversterkende kracht. Het 
effect bestaat uit een euforie, [ 
waarbij visuele hallucinaties 
optreden, zoals het zien van 
vele kleuren en vormen. De | 
paddestoel op de Engelse ze
gel van 63 p. (afbeelding 5) I 
heeft de toepasselijke naam 
Devil's bokte. 

DRUGGEBRUIK 
Drugs kunnen op verschillen
de manieren gebruikt wor-l 
den. Hasj wordt meestal ge-I 
rookt. Cocaïne wordt door del 
neus gesnoven en heroïne I 
wordt in een ader gespoten.I 
In die gevallen waarin gebrui-l 
kers de naalden van de spuiti 
onderling uitwisselen bestaati 
het gevaar dat ziektes zoalsl 
aids worden overgebracht. Opl 
een Turkse zegel van | 
1.000+1001. (afbeelding 6) is te 
zien hoe heroïne in een aderl 
van de onderarm wordt inge-j 
spoten. 



63 ENDANGERED SPECIES 
Devil's bolete 
Boletus satanas 

Afbeelding 5 

WERKING 
Of hasj en XTCpillen schade
lijk zijn en /of verslavend wer
ken, daarover zijn de geleer
den het niet met elkaar eens. 
Dat heroïne verslavend is staat 
echter buiten kijf. Op een 
Oostenrijkse zegel van 2 s. {af
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HALT! HAUSCHOIFT IST SELBSTMOkD 

Afbeelding 7 

beeldmg 7) wordt heel treffend 
in beeld gebracht wat het ge
volg van heroïnegebruik is: de 
totale vernietiging van je li
chaam. 

Oül Ä LA VIE • NON Ä LA DROQUE 

^ Nations CJnies Fs.0,80 

Afbeelding 6 

Afbeelding 8 

Heel triest is het als een ver
slaafde vrouw zwanger is en tij
dens haar zwangerschap he
roïne blijft gebruiken. In dat 
geval is de kans groot dat de 
baby verslaafd ter wereld komt 
en al meteen a^zcfc(ontwen
nings)verschijnselen gaat ver
tonen. Kunt u zich dat voor

stellen, zo'n klein mensje als 
jMwA? Vandaar dat de Verenig
de Naties op een zegel van 
0.80 f. {aflxelding 8) de slogan 
Oui ä la vie  non ä la drogue 
('Ja tegen het leven, nee tegen 
drugs') voeren. 

PREVENTIE 
De laatste jaren wordt er steeds 
meer aan drugspreventie ge
daan. Met name op scholen 
wordt voorlichting gegeven 
over de gevolgen van drugs. De 
Verenigde Naties stimuleren 
deze voorlichting. Zij hebben 
ook al diverse postzegels op 

het thema drugs en drugsbe
strijding uitgegeven. Afge
beeld is een zegel van 15 c. van 
de Verenigde Naties {aßeelding 
9) die een doodskop in een pa
paverbol laat zien. 
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Afbeelding 9 

Afbeelding 10 

OPSPORING 
De politie en de douane zijn 
belast met de opsporing van 
drugs. Het is bekend dat er 
maar een topje van de ijsberg 
wordt gevonden en in beslag 
genomen. In de havens wor
den bijvoorbeeld verdovende
middelenhonden ingezet. 
Deze honden zijn afgericht op 
het opsporen van drugs: ze 
gaan blaffen zodra ze wat rui
ken. Op de Zweedse zegel van 
90 ö. is zo'n situatie te zien (af
beelding 10). Met de in en uit
voer van drugs wordt veel geld 
verdiend. Het is dan ook geen 
wonder dat er steeds weer 
nieuwe, inventieve manieren 
worden beproefd om drugs 
ongezien over de grens te 
smokkelen. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 



WAAR RUIL HANDEL WORDT 
Quer hel ontstmn van semi-handelin defiktek PAUL VAN DER GRIJP, MARSEILLE 

Dit is het tweede artikel In de serie over semi-handel in de 

filatelie. Kwamen in het eerste artikel twee succesvolle semi-

handelaars aan bod die met hun negotie een aanzienlijke 

omzet maken, in dit artikel gaat het om een man en een 

vrouw, overigens niet minder succesvol, die het veel 

bescheidener aanpakken. Hun handel bestaat voornamelijk uit 

zogeheten dubbeltjesboeken. Evenals in de filatelie in het 

algemeen vormen vrouwen in de semi-handel een 

uitzondering. Dit artikel begint met een korte bespreking van 

statistieken over de verschillen in het verzamelgedrag tussen 

jongens en meisjes en tussen volwassen mannen en vrouwen. 

Daarna volgen twee case studies. 

CIJFERS OVER VERSCHILLEN 
Onderzoekingen naar de leef
tijden waarop schoolkinderen 
de meeste verzamelactivitei-
ten ontplooien, wijzen als re
gel op een langzaam toene
mende verzamelactiviteit tot 
de leeftijd van twaalf jaar, 
waarna die activiteit snel af
neemt'. Zo liet een survey on
der Amerikaanse schoolkinde
ren aan het begin van deze 
eeuw (1900) zien dat elk kind 
gemiddeld drie tot vier actieve 

collecties had met een top in 
de leeftijdsgroep van acht- tot 
elfjarigen. Enkele jaren later 
(in 1907) leverde een onder
zoek bij 1.200 schoolkinderen 
in Californië soortgelijke re
sultaten op. Meer recent (in 
1988) constateerde men on
der Israëlische lagere-school
kinderen dat 93 procent iets 
verzamelt, een cijfer dat tot 
onder de 50 procent zakt bij 
kinderen van veertien. Een 
studie aan de Amerikaanse 

Oostkust (in 1990) conclu
deert dat de leeftijdspiek voor 
het verzamelen tussen de ne
gen en tien jaar ligt, met een 
gemiddelde van drie actieve 
collecties per kind. 
Er zijn ook studies die op sub
tiele verschillen in leeftijden 
en verzamelobjecten tussen 
jongens en meisjes wijzen. In 
het eerdergenoemde onder
zoek aan het begin van deze 
eeuw (in 1900) werden meer 
dan 300 verzamelobjecten on
derscheiden. Voor jongens 
waren de belangrijkste (in 
deze volgorde) sigarenband-
jes, postzegels, vogeleieren, 
knikkers, schelpen, knopen, 
stenen en reclamekaarten; 
voor meisjes postzegels, schel
pen, reclamekaarten, sigaren-
bandjes, knopen, knikkers, 
stukken textiel en poppen. 
We merken hier op dat postze
gels voor jongens pas op de 
tweede plaats kwamen, en voor 
meisjes op de eerste plaats. 
Een Amerikaanse studie in de 
crisistijd (in 1932) vond dat de 
meest actieve verzamelleeftijd 
voor jongens op 11 jaar lag 
met een gemiddelde van 12,7 
verzamelingen en bij meisjes 
op 12 jaar met een gemiddel
de van 12,1. In Engeland zou 
(in 1968) zelfs 80 procent van 
de vierjarige jongens en 
66 procent van de vierjarige 
meisjes iets verzamelen. 
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Wat de verzamelactiviteiten 
van volwassenen betreft, zijn 
ook vooral Amerikaanse cij
fers bekend. In 1981 zou een 
op de drie volwassen Amerika
nen minstens één actieve col
lectie hebben gehad. Volgens 
een ander onderzoek, even
eens in 1981 uitgevoerd, zou 
meer dan 60 procent van de 
huishoudens minstens één 
collectie hebben, met een ge
middelde van 2,6 collecties 
per huishouden. In 1988 zou 
bijna 10 procent van de Ame
rikaanse mannen munten ver
zamelen en ongeveer 4 pro
cent van zowel mannen als 
vrouwen postzegels. Volgens 
dit laatste onderzoek zouden 
postzegels als verzamelobject 
dus pas op een verre tweede 
plaats komen na munten, die 
duidelijk de voorkeur genie
ten. Dat Amerikanen in het al-
gemeeen mogelijk meer money 
minded zijn dan Nederlanders, 
wordt dan op deze wijze ver
taald in hun keus voor een 
verzamelobject. Volgens een 
recent onderzoek van het on
derzoeksbureau Trendbox 
wijkt de situatie in Nederland 
daar namelijk nogal van af. 
Van de verzamelhobbies staat 
de filatelie met 20 procent in 
Nederland duidelijk op de 
eerste plaats, op een verre 
tweede plaats gevolgd door 
munten (10 procent), en ver
volgens dinky toys (7 pro
cent) , boeken (6 procent) en 
cd's (4 procent)^. 
De Stichting Jeugdfilatelie Ne
derland verrichtte in 1992 sa
men met PTT Post onderzoek 
naar motivaties van jonge fila
telisten, waarvoor zij bijna 600 
Nederlandse kinderen bena
derden. Hiervan reageerde 
57,5 procent, onder wie 266 
jongens en 73 meisjes. Onder 
deze respondenten was een 
evidente leeftijdspiek van 11 
en 12 jaar. 235 van hen verza
melden een bepaald land en 
205 (ook) een thema. Bij de 
landenverzamelaars noemder 
130 Nederland en 112 een an 
der Europees land, terwijl bi 
de jeugdige thematische ver 
zamelaars flora en fauna, er 
vervoer en sport (in deze volg 
orde) het meest populair wa 
ren. 

Tussen hun elfde en veertien 
de zeggen de meeste jeugdle 
den van filatelistenverenigin 
gen hun lidmaatschap op 
vanwege afnemend gebrel 
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2. Envelop met vlagstempel uit 1936 met reclame voor een tentoonstelling over Jeroen 
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deze periode (1928-1937) was anderhalve cent het tarief voor drukv/erk in gewichts
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aan belangstelling of tijd. Ve
len zeggen na die leeftijd ech
ter toch wel door te gaan met 
het verzamelen van post-
zegels"*. 
De Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen deed 
enkele jaren geleden onder
zoek onder volwassen Neder
landse filatelisten. Van de 158 
bij de Bond aangesloten ver
enigingen werkten 138 aan dit 
onderzoek mee, die samen 
82 procent van de bij de Bond 
aangesloten verzamelaars re
presenteren. Hiervan zijn 
80 procent landenverzame
laars, 30 procent thematische 
verzamelaars en 10 procent 
posthistorici of luchtpostver
zamelaars. Deze cijfers sluiten 
ook combinaties van verza-
melgebieden in. 
Van de landenverzamelaars 
houdt 85 procent zich met 
Nederland bezig, 55 procent 
met een ander Europees land 
en 15 procent met een buiten-
Europees land. Interessant 
voor onze artikelenserie over 
semi-handel is te weten dat bij
na de helft van de ondervraag
de leden zegels uit het rond-
zendverkeer koopt, 16 pro
cent koopt bij de Filatelisti-
sche Dienst van de PTT, 
12 procent bij de erkende 
handel en een 'iets kleiner' 
percentage, dat helaas niet 
wordt gepreciseerd, bij de 
semi-handel''. 
Een van de problemen met dit 
soort kwantitatieve onderzoe
kingen is dat ze geen informa
tie over de intensiteit van de 
verzamelactiviteiten geven, 
noch over specifieke achter
gronden en werkwijzen. In 
deze artikelenserie over filate-
listische semi-handel, die op 
case studies is gebaseerd, doen 
we dat wel. 

TYPISCHE 
PLAATJESVERZAfAELAAR 
Op achtjarige leeftijd begon 
Evelien van het Sant Zwitserse 
postzegels te verzamelen. 
Haar oudere zussen verzamel

den toen al Nederland, Duits
land en Oostenrijk. Zij namen 
haar voor het eerst mee naar 
beurzen, waar vooral volwas
sen mannen kwamen. Evelien: 
'Daar zaten aardige meneren 
die het leuk vonden om met 
kleine meisjes te ruilen. Dat 
ruilen was meestal in mijn 
voordeel.' Net als bij haar zus
sen moesten Eveliens filatelis-
tische activiteiten op haar der
tiende jaar plaatsmaken voor 
andere preoccupaties. 
Veel later, toen de zoon van 
haar oudste zus belangstelling 
voor postzegels kreeg en ze 
haar eigen stockboeken weer 
onder het stof vandaan haal
de, kwam de oude liefde voor 
de filatelie weer boven. Ze was 
26 en informeerde waar ze ze
gels kon ruilen. Dat kon bij 
een plaatselijke vereniging, 
waar ze lid van werd. Haar zus
sen hebben de filatelie nooit 
meer opgepakt en Evelien 
kon hun Duitse en Oostenrijk
se verzamelingen van hen 
overnemen. Evelien volgde 
een beroepsopleiding en 
werkt nu bij de overheid. Ze is 
45 en heeft een gezin met 
twee kinderen van zeven en 
acht jaar. 
Op haar 26ste begon Evelien 
eerst haar oude verzameling 
Zv«tserland uit te breiden. In 
Griekenland ging ze vaak op 
vakantie en ze werd getroffen 
door de fraaie afbeeldingen 
op de Griekse postzegels. 
Sindsdien voegde ze elk jaar 
een ander land aan haar col
lecties toe. Inmiddels is dat 
opgelopen tot maar liefst veer
tien landen en twee thema's. 
Aangezien ze zelf al sinds haar 
jeugd actief is in de paarden
sport, lag het voor de hand 
om er paarden als filatelistisch 
thema bij te nemen (ze heeft 
ook een verzameling houten 
en terracotta beeldjes van 
paarden). Haar andere thema 
is moderne schilder- en beeld
houwkunst. 
Zwitserland, Griekenland, 
Portugal en Engeland verza

melt ze vanaf de eerste emis
sies tot heden; Oostenrijk, 
Zweden, Noorwegen, Ierland 
en Italië vanaf 1960, en Frank
rijk vanaf 1970. Vier Aziati
sche landen (Japan, Thailand, 
Zuid-Korea en de Volksrepu
bliek China) verzamelt ze al
leen thematisch op afbeeldin
gen van de natuur en cultuur 
van die landen, onderver
deeld naar thema's zoals het 
landschap, de flora en fauna, 
kunst, sport, architectuur en 
het transport: 'Postzegels ver
tellen veel over het land van 
herkomst. Ik ben een typische 
plaatjesverzamelaar.' 

VENEZUELA 
Rob Verstappen, ons tweede 
voorbeeld hier, begon op zijn 
twaalfde Venezuela te sparen. 
Hij had een klasgenoot die 
daar vandaan kwam en van 
wie hij postzegels kreeg. Het 
land trok hem aan als verza-
melgebied omdat hij, voor zo
ver hij wist, de enige was die 
dat spaarde. Op zijn veertien
de nam hij er een aantal ande
re landen bij: Nederland, 
Duitsland en vijf landen rond 
de Middellandse Zee: Spanje, 
Portugal, Griekenland, Italië 
en het Vaticaan. Nederland 
houdt hij nu nog wel een beet
je bij, maar fascineert hem 
niet echt 'omdat iedereen dat 
verzamelt'. Griekenland trok 
hem speciaal aan vanwege de 
mooie voorstellingen van an
tieke beelden op de zegels. 
Rob heeft zijn verzamelactivi
teiten nooit onderbroken. Op 
zijn vijfentwintigste voegde hij 
een reeks motieven aan zijn fi-
latelistische verzamelgebie-
den toe: vissen, vogels, vlin
ders, paarden, kerstzegels en 
postzegel op postzegels. Deze 
collecties ordent hij per serie 
in stockboeken alfabetisch op 
landsnaam. Alleen van Vene
zuela heeft hij honderd brie
ven, niet van zijn andere ver-
zamelgebieden. 
Sinds zijn zestiende werkt Rob 
bij een groot bedrijf. Hij 
woont als alleenstaande - hij is 
nu 48 - bij familie op kamers. 
In 1974 werd hij voor het eerst 

lid van een vereniging, inmid
dels is het aantal lidmaat
schappen tot drie uitgegroeid. 
In een bestuur heeft hij nooit 
gezeten: 'Dat is niks voor mij'. 
Naast zijn postzegelverzame
lingen heeft hij een omvang
rijke collectie muziek met 
honderden singletjes, LP's en 
CD's. In zijn kamer staat ver
der een manshoge vitrine met 
bekers die hij won met zijn an
dere grote hobby, een bal-
sport. 
Het gaat bij Evelien en Rob 
meer om het motief op de ze
gels dan om echte themati
sche filatelie, waarbij men met 
uiteenlopende filatelistische 
elementen (niet alleen postze
gels) een gestructureerd ver
haal probeert te vertellen. 

UITZOEKEN EN SORTEREN 
In principe koopt Evelien 
geen - of in ieder geval nau
welijks - losse zegels. De re
den hiervan is niet financieel 
van aard ('mijn man en ik zijn 
immers tweeverdieners'), 
maar houdt verband met haar 
idee over verzamelen. Haar 
verzamelingen moeten 'spe
lenderwijs groeien'. Het inves
teren van veel geld in de filate
lie zou 'te gemakkelijk' zijn en 
niet interessant: 'Ik hou van 
uitzoeken, sorteren en puzze
len met zegels.' 
Het liefst ruilt ze met beken
den, omdat ze dan de ruilstijl 
van de ander kent. Sommige 
ruilers doen 'veel te moeilijk' 
over de precieze waarde van 
de te ruilen zegels: 'Aan mug-
genzifters heb ik een hekel.' 
De meesten gaan daar echter 
soepel mee om: 'het is prettig 
als de ruil ongeveer klopt. Dat 
kan nooit helemaal sluitend 
zijn.' Haar handelswaar heeft 
altijd bestaan uit de dubbelen 
die ze al had. De commerciële 
veilinghuizen zijn haar te 
duur. Op verenigingsveilin
gen koopt ze wel stockboeken 
met gestempelde zegels, met 
een maximum van zo'n 60 
gulden. Daar zit altijd wat voor 
haarzelf in. Ze koopt geen ka
vels alleen voor de handel. 
Ook de belangrijkste bronnen 
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3. Pools gelegenheidsstempel met aevleugeld paard, geschikt voor een thematische col
lectie over paarden, mythologie ofkunst. Met dit paard kan men vele kanten uit. 



4. Zogenaamde ruilhoek van een filatelistische markt in de open lucht. Feitelijk gaat het hier niet zozeer om ruil alswel om semi-han-
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voor Robs nieuwe aanwinsten 
zijn verenigingsveilingen, 
waar hij stockboeken-met-di-
versen koopt als hij daar ze
gels voor zijn thema's tussen 
ziet. Die haalt hij er dan uit en 
de rest stopt hij in fraaie grote, 
dikke ('mammoet')stockboe-
ken die per land of groep van 
landen of thema's voor de ver
koop zijn geordend, de zoge
heten dubbeltjesboeken. 
Thuis heeft hij een wand vol 
met dergelijke stockboeken, 
bij elkaar vijftien meter boe
kenplank. Zijn talrijke eigen 
verzamelingen beslaan een
derde daarvan. Ook vervaar
digde hij zelf een soort wand-
meubel van karton met tien
tallen laatjes, waarin hij de ze
gels per land voorsorteert. 
Rob koopt zelf uitsluitend in 
op clubveilingen en bij klan
ten als die hem iets aanbie
den. 
He t hoogste bedrag dat zowel 
Evelien als Rob ooit voor een 
stuk uitgaven was 25 gulden. 

„ Evelien gaf dit bedrag uit 
^ voor een Zwitserse postzegel 
— ('die staat nu voor 150 gul-
== den in de catalogus'). Ze be-
^ schouwt deze overigens niet 
2 als haar zeldzaamste of meest 
^ interessante zegel. Ze denkt 
z niet dat ze ooit nog duurdere 
S zegels zal kopen; ze streeft 
^ niet naar volledigheid. Haar 
2 doel is, zoals ze het zelf uit-
= drukt, 'leuk bezig blijven'. Ze 

is voortdurend bezig met het 
784 '^^''ï'^'^^lsn van haar stock-
• ö " boeken: ' Ik blijf schuiven met 

mijn zegels'. Met de uitbrei
ding van haar collectie Zwit
serland, de eerste verzame
ling waarmee ze ooit begon. 

hield ze op toen ze dure ze
gels moest gaan kopen: 'Voor 
honderd gulden koop ik lie
ver duizend zegels dan één. 
Dat geeft meer catalogiseer-
genoegen. ' Alleen haar verza
meling Zwitserland is waarde
vol in termen van geld. Dat is 
ook het enige land waarvan 
ze een album bezit; de ande
re landen en thema's heeft ze 
in stockboeken onderge
bracht: 'Dan hoef ik geen 
hokjes te vullen.' 
Rob betaalde 25 gulden voor 
nummer 1 van Nederland 
maar, zo stelt hij met klem, 
'dat was duidelijk een uitzon
dering'. Evenmin als Evelien 
denkt Rob ooit meer voor een 
zegel te zullen uitgeven. Een 
dubbeltje per stuk vindt hij 
een mooie prijs. Het liefst nog 
ruilt hij zegels, hij schat onge
veer 800 per jaar. 

PORTEMONNEE 
Evelien begon met handelen 
toen het ruilen van zegels te

gen zegels verschillen ging op
leveren. Dan moest er worden 
bijbetaald. Vroeger was Evelien 
het altijd, nu zijn het meestal 
de anderen die de portemon
nee moeten trekken. Op ver
enigingsavonden neemt ze 
voor de ruil altijd haar eigen 
stockboeken mee. Veel bezoe
kers van zogeheten ruilbeur
zen nemen echter helemaal 
niets mee om te ruilen en vra
gen haar of ze zegels uit haar 
boeken mogen kopen. Daar 
heeft ze op een gegeven mo
ment maar aan toegegeven, of
schoon ze zelf liever ruilt. 
Per jaar neemt Evelien een 
keer of twintig haar stockboe
ken mee naar verenigings
avonden of andere filatelisti
sche evenementen. Op een 
jaarlijkse regionale ruilbeurs 
waar veel handelaars komen, 
gaat ze zelf niet achter een 
verkooptafel zitten, maar ach
ter de daartoe aangewezen 
collectieve ruiltafels. Als ze het 
kan combineren met familie-
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bezoek, gaat ze weleens naar 
beurzen verder weg van haar 
woonplaats. 
Ook Rob had te maken met 
het gegeven dat slechts een 
klein aantal bezoekers van 
ruilavonden of -beurzen zelf 
materiaal meeneemt, zodat 
hij tien jaar geleden zijn ze
gels begon te verkopen: 'Vroe
ger ruilde ik alleen, maar op 
een gegeven moment had ik 
zoveel zegels in de kast die ik 
zelf niet spaarde, dat ik er op 
een andere manier vanaf v«l 
de. ' 
Ongeveer tien jaar geleden 
groeide het aantal volle stock
boeken dat Evelien bij zich 
had. Per keer neemt ze nu 
niet meer mee dan tien stock
boeken, twee tassen vol, om 
het overzicht te kunnen hou
den: 'Ik ga niet met een kar
retje van en naar mijn auto 
lopen zoals al die anderen. ' 
Haar ruil- of handelswaar be
staat uit negen dubbeltjes 
boeken en een boek met 
duurdere zegels, dat wil zeg
gen duurder dan anderhalve 
Duitse mark cataloguswaar
de. Ze gebruikt de Michel-ca-
talogus van West-Europa en 
vraagt een kwart van de cata
logusprijs. Mochten er duur
dere zegels van buiten Euro
pa in haar dubbeltjesboeken 
zitten, dan is ze zich daar niet 
van bewust en dat vindt ze 
ook niet erg: 'Ik heb ze zelf 
ook maar voor een lage prijs 
gekocht.' Stockboeken van 
Nederland neemt ze nooit 
mee, die reserveert ze voor 
haar internationale ruilcon-
tacten. 
Rob verkoopt vrijwel uitslui 
tend op bijeenkomsten van de 
drie verenigingen waar hij lid 
van is, slechts bij hoge uitzon 
dering staat hij op een regio 
nale beurs. In zijn handel 
werkt hij vooral met dubbel 
tjesboeken. Blokken en series 
gaan bij hem voor 75 cent of 
een gulden weg. Alleen van de 
landen die hij zelf spaart, zet 
hij dubbelen op catalogus
nummer en vraagt hij 30 pro
cent van de catalogusprijs 
Maar zijn dubbelen van Ne
derland, Duitsland en de an 

5. Vlagstempel met aankondiging van een jaarbeurs van bloemen en filatelie, een aardige combinatie. 



dere duurdere zegels neemt 
hij zelden mee naar beurzen, 
alleen als iemand daar tevo
ren speciaal om vraagt. Hij 
vindt het prettig om één prijs 
te kunnen hanteren. Via vei
lingen verkoopt hij niet, noch 
via rondzendingen. In 1997 
zat hij vijftig hele of halve da
gen met zijn dubbeltjesboe
ken op verenigingsavonden of 
kleine beurzen (vijf per 
maand minus de maanden 
juli en augustus). 
Robs actieradius is vijftien ki
lometer. Hierin is hij beperkt 
omdat hij geen eigen auto 
heeft. Per bijeenkomst neemt 
hij tien grote stockboeken 
mee: vier in elke fietstas en 
twee onder de snelbinders, bij 
elkaar zo'n twintig kilo, die hij 
thuis ook nog eens een steile 
trap af en op moet dragen (35 
treden). Bij slecht weer neemt 
hij de bus. Soms heeft hij het 
geluk dat hij met een naburi
ge semihandelaar mee kan 
rijden. Dan neemt hij de helft 
meer mee dan gewoonlijk. Ie
dere keer neemt hij verschil
lende stockboeken mee, zodat 
zijn aanbod wisselt. Hij schat 
dat hij jaarlijks 750 kilometer 
voor zijn handel aflegt per 
fiets, bus of auto. Het tafelgeld 
op de duurste beurzen waar 
hij staat is 6 tot 15 gulden per 
meter, waarvan hij er door
gaans twee huurt. Rob han
delt altijd alleen, soms vraagt 
hij bij collegahandelaren wel 
advies over de prijs van een 
bepaalde zegel. 

GEEN WINSTOOGMERK 
In haar semihandel beoogt 
Evelien geen winst te maken. 
Ze wil alleen haar overtollige 
zegels ruilen of verkopen. 
Meestal houdt ze tien of vijf
tien gulden op een avond 
over, een enkele keer is het zes
tig gulden, maar dat is dan 
ook echt een uitschieter. Het 
duurste stuk dat ze ooit ver
kocht bracht vijf gulden op. 
Haar jaaromzet schat ze op 
hooguit 250 gulden, maar: 'Ik 
geef uiteindelijk meer aan ze
gels uit dan ik verkoop.' Rob 
zegt een gemiddelde van vijf 
gulden per avond te maken, 
met een incidentele uitschie
ter van 150 gulden. Op jaarba
sis zet hij niet meer dan enke
le honderden guldens om. 
Het duurste stuk dat hij ooit 
verkocht was een blokje voor 
vijf gulden. Ook verkocht hij 
weleens een vol stockboek 
voor 75 gulden. 
Per week besteedt Evelien 
zo'n vijftien uur aan de filate
lie: 'Dat is eigenlijk veel te veel 
in combinatie met mijn werk 
en mijn kinderen,' zo stelt ze. 
Rob steekt per week twintig 
aur in de handel. Het verdien
le geld gaat ook bij hem voUe
iig op aan zijn eigen verzame
ingen en handel, en aan 

6 De auteur en twee jonge filatelisten Maartje en Eva Troost, respectievelijk zeven en vijf jaar oud Foto Franfoise Douaire
Marsaudon 

mooie dure stockboeken, 
waar hij zichtbaar trots op is. 
Hij heeft zijn verzamelingen 
voor 25.000 gulden laten ver
zekeren. 
Eveliens kinderen vinden het 
leuk als ze met postzegels be
zig is. Bij haar man varieert 
dat nogal: 'Meestal waardeert 
mijn man mijn filatelistische 
activiteiten, maar soms zegt 
hij ook wel: kom eens achter 
die postzegels vandaan.' Robs 
huisgenoten vinden zijn filate
listische bezigheden 'uitste
kend'. De zwager bij wie hij in
woont is zelf verzamelaar van 
Nederland en koopt soms bij 
Rob in. Deze rekent hem dan 
30 procent van de catalogus
waarde, dezelfde prijs die hij 
ook aan anderen vraagt. 
Evelien verzamelt omdat ze 
'leuke dingen' wil hebben en 
die eventueel ook aan ande
ren wil laten zien als die daar
om vragen. Wat haar in post
zegels speciaal aanspreekt is 
dat het communicatiemidde
len zijn voor postbezorging. 
Daarom verzamelt ze bij voor
keur alleen gestempelde 
exemplaren. De belangrijkste 
functie van haar vereniging is 
het creëren van een ruilmoge
lijkheid. Als die er niet was, 
zou ze die andere filatelisten 
niet opzoeken. Het gaat haar 
om de postzegels, het sociale 
aspect in de filatelie komt 
voor haar zeker niet op de eer
ste plaats: 'Daar heb ik mijn 
man en kinderen voor.' 
Robs drijfveer om zo intensief 
met de filatelie door te gaan 
is, zoals hij zegt, 'om wat te 
doen te hebben'. Hij streeft 

ernaar zijn collecties compleet 
te krijgen. Aan tentoonstellen 
denkt hij voorlopig niet, zo 
het er ooit eens van komt, 
'omdat j e daar erg veel voor 
moet weten'. Zelf houdt hij 
zijn kennis op peil door af en 
toe over zijn onderwerpen te 
lezen. Zijn belangrijkste mo
tief om te handelen is niet het 
geld, maar het feit dat hij an
dere verzamelaars voor weinig 
geld een plezier kan doen en 
de contacten die hij met hen 
over hun verzameling heeft. 
Vaak vraagt men hem: 'Rob, 
wat heb je nu weer bij je?' Zo 
wordt hij graag aangesproken. 
Rob denkt niet dat men van 
dit soort handel rijk kan wor
den: 'Er komen steeds meer 
postzegels uit die ik wil heb
ben; ik blijf geld uitgeven.' Hij 
krijgt weleens de opmerking 
dat hij met zijn dubbeltjesta
rief te goedkoop zou zijn. Zijn 
repliek is dan: 'Ik ga niet 
steeds al die catalogussen na
kijken.' Inmiddels heeft hij 
overigens wel een hele rij cata
logi in zijn kast. Het verschil 
met een beroepshandelaar is 
volgens Rob dat die 'duur 
spul' moet hebben. Rob zegt 
dat hij zelf op beurzen altijd 
de goedkoopste is en dat klan
ten daarom naar hem toeko
men. Hij denkt dat de dubbel
tjeshandel in postzegels wel 
zal blijven voortduren. 

Deze artikelenserie over semi
handel in de filatelie zal in het 
volgende nummer worden be
sloten met een derde bijdra
ge. Daarin zullen de activitei
ten van alle in deze serie be

sproken semihandelaren met 
elkaar worden vergeleken en 
zullen algemene conclusies 
worden getrokken. 
Paul van der Grijp, Marseille 

Noten: 
': Naar de hieronder genoemde 
onderzoeken en studies wordt ver
wezen door Russell W. Belk in Col
lectmg tn a Consumer Soaety, Londen 
en New York: Routledge, 1995, pp. 
5455. De genoemde jaartallen zijn 
de jaren waarin de desbetreffende 
publicaties verschenen. >*' 
:̂ Dit onderzoek van Trendbox ^ 

staat gepubliceerd in Collect van no — 
vember 1997, het postzegelmaga oe 
zine van PTT Post. Ik baseer me ^ 
hier op een kort bericht in 'Mijn ^ 
Stokpaardje' van januari 1998, p. 7. "̂  
Hierin worden wel de genoemde ^ 
percentages vermeld, maar niet z 
het aantal ondervraagde personen. uj 
': Zie Enquête van de StichtingJeugdfi i 
latehe Nederland en Enquêtes schetsen 5 
beeld van de Nederlandse verzamelaar i 
in 'Philatelie' van december 1992, ^ 
p. 806, respectievelijk van maart 
1993,p. 20L ■TOj: 
*: Enquêtes schetsen beeld van de Neder l Ow 
landse verzamelaar, 'Philatelie' 
maart 1993, p. 20L Over het exacte 
aantal respondenten wordt de le
zer in dit artikel niet geïnfor
meerd. 



EEN DOODGEWONE BRIEFKAARI? 
Vremd,mÈchnomml 

H.A. DORRE, ARNHEM 

Wie een wandeling maakt 

door de tuin die 

postzegelverzameling heet 

komt soms merkwaardige 

planten en bloemen tegen. 

Zo ook de heer Dorre die een 

kaart aantrof die nog eer hij 

geschreven werd al 

verzonden was. Mysterieus? 

Helemaal niet. 

^^öSsSwti AA£_^GR^C^_J;é»'1553ïSi5afïSEr^^ 
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Is er aan de briefkaart die op 
deze bladzijde getoond wordt 
eigenlijk wel iets bijzonders te 
zien? Het lijkt in eerste instan
tie van niet: het is gewoon een 
Griekse kaart van Piraeus naar 
Leiden. 
Maar het vreemde is dat ter
wijl de kaart is afgestempeld 
op 20 augustus 1906 hij pas 
schijnt te zijn geschreven op 1 
september van datzelfde jaar. 
Hoe kan dat? Heeft de postbe-
ambte soms verzuimd om zijn 
datumstempel te verzetten? 
Dat zal wel niet. 

Zeer waarschijnlijk hebben wij 
hier te maken met het datum-
verschil tussen de Juliaanse en 
de Gregoriaanse kalender. De 
Juliaanse uit 46 voor Christus -
zo genoemd naar keizer Julius 
Caesar - was in de loop van de 
eeuwen steeds verder achter 
geraakt ten opzichte van de 
stand van de zon. Het lente-
punt werd daardoor niet meer 
op 21 (of 20) maart bereikt, 
maar in het jaar 1582 al tien 
dagen eerder. Die achterstand 
liep vervolgens nog verder op: 
tot twaalf dagen in 1900. 

Om het verschil 'in te halen' 
bepaalde paus Gregorius XIII 
dat de dag volgend op 4 okto
ber 1582 niet 5 oktober zou 
zijn, maar 15 oktober. Boven
dien beschikte hij dat die 
eeuwjaren die niet door 400 
deelbaar zijn geen schrikkel
jaar zullen zijn. 1700, 1800 en 
1900 hadden in februari dus 
geen schrikkeldag (29 febru
ari), maar 1600 en straks 2000 
wèl. 
Veel landen voerden al spoe
dig die Gregoriaanse kalender 
in, maar een niet gering aan-

r..^^^^ ^ ^ ^ . •S^^»^ ^^.^S^ / ^ ^ ^^ ' 

^ Z ^ y i ^ ' «=-<=^̂ -̂::?=^ 

éZ^^^L^. y^^^^^^^ 

tal deed dat pas enkele eeu
wen later. Nederland ging er 
in 1701 toe over en Engeland 
in 1752. 
In Oost-Europa en op de Bal
kan hield men de oude Juli
aanse kalender nog lang in ge
bruik. In Bulgarije gebeurde 
dat bijvoorbeeld tot 1915, in 
Turkije en Servië tot 1917, in 
Rusland tot 1918, in Roe
menië tot 1919 en Grieken
land zelfs tot 1923, na de vre
de met Turkije en nadat Grie
kenland een republiek was ge
worden. 
Met dit stukje geschiedenis is 
het datumverschil op de ge
toonde briefkaart wel ver
klaarbaar. Het postkantoor in 
Piraeus hield zich in 1906 net
jes aan de daar toen officieel 
geldende datum, maar de 
schrijver was al 'westers ge
oriënteerd' en werkte met de 1 
Gregoriaanse dagtelling. Zo 
ontstond het verschil vanl 
twaalf dagen. De kaart is dus j 
in dat licht bezien - hoewel hij | 
op het eerste gezicht wati 
merkwaardig aandoet - tochl 
niet zo'n uitzondering. 
Het is dus heel goed mogelijk! 
dat u van Oost-Europese lan-F 
den, Turkije of de Balkanlan-I 
den soortgelijke exemplaren! 
in uw verzameling heeft zit-T 
ten. 

Literatuur: 
Oosthoek 's Encyclopedie, vierde druk 
Kroniek van de mensheid; Elsevie 
(1986) 
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Landelijke secretariaten: 
« W : J.H. Avis, Hoefblod 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192 
Federatie I.V. Philatelka: Zwaard-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe. J. van de Velde, Com-
mandeursv^eg 40,6721TZ Benne 
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.l'.öePojf/ioomA.Treure.Plan 
tageweg 39,2951 GN Alblasser-
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
WPI^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ®072-
5157889. 
Almelo: 
NW, B. Karscb, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
W/14/mere;A.H.deHoop-
Meijer,Hilversumpad 29,132451 
Almere, ©036-5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
Wl'PI'; P. van der Poel, Zonnev/eg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
iV|/Pp.vanWi|gerden,Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,©0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C. de Graaf, Scbel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort 
©033-4752046. 
M 'De / fe ; ' ;M . Tolhuizen, Rei-
gerlaon 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 

1 Amstelveen: 
1 PV Amstelveen; mw. A.P. Hesse-

ling,S.Vestdiiklaanl5,1187WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 

1 Amsterdam: 
«W;M.M.KIeii,HoyavanSome-
renloan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 

1 Hollandicr, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
4rDeP/i//o/e//sr;F.L.M.M.v.d. 

„ Weiden, Velserstroat 45,2023 EA 
- Haarlem, ©023-5262028. 
- ylSl'Sy/fi/otefeJ.J.M.Snel, 
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Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PWA-filatelier, F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
fV'S/o/üu/80'; P.J. van Rossum, 
Voordev/ind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdom-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
«PC'l'erzome/-ze'OT;; Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
WI'Pl̂  H. Breimer, Valkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
frDeG/o6e';P. Bakker Schut, K. 
Onnesstraatl 0,7316 LS Apel
doorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PV Appingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelka; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
iVWlJ.E.Huiskes, Winschoten-
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Bnarn: 
PI'ßoDfn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IVPbilateka; mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christioanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
/T'De6/oie';mw.M.M.A.Mein-
ders-Schimmel, Da Costastraat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PI' 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
n''MoOos/';T.vanEsch,Ura-

1 
1 ADRESVERBETERINGSFORMUUER 1 
| M M ^ | ; g e v e n s van uw vereniging onjuist? Zend dan dit formulier 1 
I ^ ^ ^ K I J r o a k e n s i e k , Postbus 5905,3273 ZG Westmoas., ., 1 

Plants: l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
' ^^^^^^^^^W| 

Vereniging: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Contattpersoon: V H ^ H V 

Adres: 

TeWoonnummer: 

nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
PK'DeG/oèe'iJ.V/.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be-
neluxlaan 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bi l t /Bi l thoven: 
Pr/ye/Postoer/c';mw.M.A.v.d. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PI'De A<ooscforpen;; A.J.M. Goor
en, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
/l'P/i//o/e//ca;DrsW.vanderGies-
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
il/l'PI^S.Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
JVfPl^H.J. Veitkamp, Goudenre-
genstroat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
«l'PU.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PHl'ßoxmeere.o.iH.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
1'1'SU.A.C.Schnller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775 
Breda 
Pl^ßrerfo; P.M. van Spellen, Modo 
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PI' Philatektt Brielle-Vi/estvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PfÄru/msse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fl''Dee/o6e';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dallsen: 
IV Phikteka; i. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw-
leusen. 

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) ! 

Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lange 
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
l'Pl'De/ftiA.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrDef/Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef 
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
A/l'Pl^G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PrDeZege/oors'; A. Streppel, 
Kolgans36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
/T'DeG/oie'imw.R.vanWijk, 
Treubstraot 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg 
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
PI''De 6/oèe';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CNAngerlo. 
Doetinchem: 
prDeG/oÄe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecht: 
Wl'Dofrfrec/if; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrDePosf/op';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 UT Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
Pl'Dronten e.o.; W.Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Drenten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/i;/ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
PrDeG/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
Pl''De6/ol!)e';A.C.Diike,DeGan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMl'er.fc/i(;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gukk/Echt, f.ioom. 
Jasmijnstraat 8,6101 KXEcht, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P.V'Evooost';L?.C.Sm\s,m. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
fl''De6/oie';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 

Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545-
475217. 
Eindhoven: 
P f t H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17,5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499-476414. 
Philips PV, R. Arts, Heggerankloan 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 1 
fl''De6/o4e';B.J.M.Leenen, 1 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 1 
;i'P/i;;(ite/;co;J.J. Bulten, Tjotter 1 
3,8531 DE Lemmer, ©0514- 1 
561903. 1 
Emmen: 1 
IV Philateka, J. Buist, Doddegras 1 
29,7887 CK Erica, ©0591- 1 
301807. 1 
Enkhuizen: 1 
;i'P/;;/o/e//co;mw.A.W.D. Zijlstra, 1 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 1 
©0228-314801. 1 
Enschede: 1 
f.P.1'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 1 
7548 BZ Enschede, ©053- 1 
4281221. 1 
Epe: 1 
«1'Pl^mw.M.L.Rempt-Raebel, 1 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 1 
Epe, ©0578-627090. 1 

Geleen: 1 
WPV'DePhilatelist';'H.m.mn 1 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 1 
Sittord, ©046-4518576. 1 
Goeree/Overflakkee: 1 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 1 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 1 
3243 AC Stad a/h Haringvliet,® 1 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
«KPP.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
WI'PI'; J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.von den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
l'l'PI'Goürfo;mw.E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV, L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philateka Den Haag; A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
PC'De/frmg'; LH. Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 



shell Te Wem, afd. Filatelie, A. 
van Haarlem, Van Slingelondt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
/'I'Trec/ej/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Hoog. 
PV 's-Gravenbage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philtttelica; 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 Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/l/PWo/e/ffo; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HPV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hoüt-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
/'rOe/'/)//o/e//s/';D.Kanning, 
Gerard Doustroot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H.W. van Zon, 
Fronkrijklaan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heeren veen; G. de Beer, De 
Plassel,8449EHTerband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemoertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaord, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fl'öfin//e/(/e/;L.Ch.Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 

nHellevoetsluis: 
ÏIVPhilatelicir, G.A. van Dongen, 
iGerord van der Dussenstr. 13, 
13223 RGHellevoetsluis, ©0181-

312768. 
'lelmond: 
W. 'De Helm, Helmonden Oms-

\reken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15,5706 U Helmond, ©0492-
P34793. 
W Helmond, J. Neggers, Van 't 

poffstraat 4,5707 ES Helmond, 
D0492-553721. 

Hendrik Ido Ambacht: 
/lmioc/i/sefi';J.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
f rOe 6/oie'; H. Borgers, Baker-
marksedijkl2,7223KIBaak. 
Hengelo (0 ) : 
«W;B.E. Sauerwald, Scherphof-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r S W Penny'; M.LH. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l/PMo/e/zco; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscbewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
iVl'Pl^ 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.Frisolaan31,96ü2GG 
Hoogezand, ©0598-351485, E-
mail; J. Bos @ wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, i.Lth. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma, Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l/P/i//ote/«:o;J.G.Fidder,Gallt-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg, J.F. de Gier, 
Salidnbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
FKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/)r'/fotar/te';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzond: 
/l^P/(;/fl/e//fo;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anno 
vanSaksenstr. 19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 

Leiden: 
/^P/i//ote//fo;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV, P.H.J. Frankhuizen, G. 
Kasteinstraot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.«.PI/.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
« W ; S . Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
VVPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
fV'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 Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV luid-Limburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/j/to/e&oP.I'.; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PnVf l te fW;R.J . Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend, 
©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. von Krimpen, Van 
Bemmellaan 70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaouw, St. van Rumelo-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 QEpe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
KP.«.; B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; l^.\h. 
Ooms,EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwiikerhout: 
/l'P/)//flfeÄfo;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, Eeckelha-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 

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

Oldenzaal: 
OP«p.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©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 Oenekomp, 
©0541-351936. 

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

Roolte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 21, 
8101 CZRaolte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
fy'0e6/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
prR/vero'; P.A.H. Heidens, Dot
terbloemstraat 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
n''DeG/oie';M.F.Bijl,Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
/y'0e6/o4e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i;7flte//fo;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PI'P/;;/o/e/(co;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 Steynstraat 21,2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tooak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

Rijssen: 
NVPV;}. Freeke, Braakmansdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijsv^ijk, mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugin 36,2281 
AW Rijswijk, ©070-3995105. 

Santpoort: 
PfSon/poorfPKS; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sossenheim: 
WPV Sassenheim, B.G. Doorne-
komp, Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
WI/5c/ierDenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
Sl'Pl'; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
/yS;«or(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PI''P/i;7e//fo';J. van Schalk, Ada-
ma van Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/i//otó//fo;E.v.d.Graaf, Dolle-
Iaanl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanoal/Konaolstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwortier: 
IV Philatelica, R. Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/¥'We/lVo/efn)erit';A.H. de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP Ter-
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel, B. Visser, De " 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344- ^ 
612378. 
Tilburg: ^ 
l'Pr/ï/Süfs; W.FM. Tukker, post- = 
bus 10418,5000 JK Tilburg, -
©013-5714417. S 
Twente: s; 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf- ^ 
weg 2,7582 RH Losser, ©053- S 
5382594. ï 

Uithoorn: 7 f i 0 
/l'PA//ate/(:o;J.S.P. Drost, Coupe- ' 9 3 
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
JVW;G.M.E.Mtlotte, Ten Velde-
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straat 71,3454 EJ De Meern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. von der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454 XR De Meern, ©030-
6662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karoiingenstraat9,6369BVSim-

Varsseveld: 
/y'De6/o6e';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XK Varsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. von Bovel, 
Von Ruusbroeclaan 34,9602 BG 
Hoogezand, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
laon 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
PI''ff/mSrllte/';H. Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven, J. von Hat-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaol: 
fV'DeG/oie'imw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.l'.?/i/7ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 

Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstroat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
« W ; W.G.L Pools, L de Colig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlisslngen: 
fe/ngsePi^ Postbus 391,4380 
AJ Vlisslngen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Folier, 
Bodweg28,5253AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV, F.W.M. Nijp, Bartokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
W r O e tonosfroo/'; J.A.M. van 
Best,Mgr.V/ikerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionostr. 40,6707 DG Wogenin-
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Kamminga, 
Spinozaloon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Wauboch: 
PnVouiflc/i'; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 

Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
//P/i//o/e/;ca;J. de Koning, 
Schoonhout116,4872MDEtten-
Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
/l'P/H/ote//co;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l/P/i;/ote//co;J. von der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PI' Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
PI' 'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
Pl''DeWomp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaon 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPrOnrfer de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloan 26. 
3931 KA Woudenberg. 

Wijchen: 
PV'De 6/o6e';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk lij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengaord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
P/UsseZ-Äie/ts/ree/t ;wnd.A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 \A Rotter-
dam,®010-4553069. 
IJsselham: 
PrUsseftom'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinastr. 42,8331GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
l'/ZPrDe Posf/ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zaan. 
Philatelica Zaanstreek, D. Fraoij, 
RembrondtstrootlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde; G.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja

ger-Steenstras, Verl. Emmastraat 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstraot 23,6903 ü Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/l'P/)/Wco;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reijn-
ders. Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwljndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstroot 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
van Oldenbarneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 
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POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
Onze volgende veiling is 

21 november. 
Met o.a. een prachtig aanbod 

China zowel voor handelaar 
als particuUer. 

Tevens enkele mooie intact gelaten 
collecties Neder land uit 
nalatenschap en natuurlijk 

collecties en partijen etc. zoals altijd 
conservatief ingezet/getaxeerd. 

Vraag gratis catalogus. 

Adres: Westewagenstraat 60, 
3011 AT Rotterdam, Postbus 2859, 3000 CW 
Tel.nr: 010-213 09 86, Faxnr.: 010-2131730 

Gebruiict 
1/46 
47 
48 
49 
50/55 
56/76 
80 
77/79 
82/83 
84/86 
87/89 

35% Kat. 
150,— 
500,— 

85,— 
1,50 

36,— 
875,— 

7,50 
15,— 
47,50 
7,50 

90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 

5,-
12,-
9,-

30,-
22,-
50,-
45,-

900,-
8,-

125,-
105,-

106/29 30% Kat 
130/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 

400,— 
20,— 
40,— 

165,— 
5,— 

10,— 
3,— 

15,— 
7,50 
6,— 

169/76 2,— 
177/98 60,— 
199/403 40% Kat. 
404/806 40% Kat. 
807 tot eind 

1/3 Kat 
UP 1/3 3,50 
4/5 
6/8 
12/13 

2,-
12,-

300,-

Ongebruikt met nette éérste plakker of 
35,— 

500,— 
85,— 
40,— 

165,— 
10,— 
13.— 
25,— 

250,— 
10,— 
90,— 

200,-
10,— 

50/55 
56/76 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 

17,50 
575,— 
50,— 

110 , -
230,— 
950,— 
32,— 
19,— 
80,— 
14,— 
10,— 
15,— 
16,— 

97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 

35,— 
55,— 

150,— 
3 0 0 , -
950,— 
57,50 

180,— 
190,— 

5,— 
7 0 , -
1 0 , -
30,— 
36,— 

129 
130/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163 
164 
165 
166/68 

plakkerrest: 
169/76 5,50 
177/98 290,— 
199/403 40% Kat. 
POSTFRIS 
404/517 40% Kat 
518/37 2.000,— 
538/790 35% Kat 
791/1107 

25% Kat. 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
prijs op aanvraag. 

Zolang de voorraad strekt nog zonder prijsvertioaing. 
Onbekende klanten bij vooruitbetaling op giro 837103. 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.RH. 
Fo lk inges t r . 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 

Tel. 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , Gi ro 8 3 7 1 0 3 



e)0 verschillende prijslijsten op internet of per posti 
nnkel PostBeeld heeft een gigantische vooiraad postzegels Alles Is terug te vinden In prijslijsten We hebben lijsten van vrijwel leder land en zo'n 200 motieven, 
'e hebben lijsten met verkoop of inruilpnjzsn. De lijsten staan op internet of worden per post verstuurd. Bij verzending zijn de eerste twee lijsten gratis 
Wilt U meer lijsten dan vragen wij U 80c postzegels per extra lijst bij te voegen Geef s v p duidelijk aan of U lijsten met veri<oop of Inmllprijzen wilt 
>eeld Kloosterstraat 19^1, 2021 VJ Haarlem, tel: 02^5272136, fax 0235272753, email info@postbeeld.nlWWW.pOStbeeld.nl 

DENEMARKEN  GROENLAND  F A R O E R 
Zegels, boekjes en brieven 

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

Schriif in het Nederlands naar 
PZH B HallingSorensen, Tyge Krabbes vej 11, 
DK2300 Copenhagen S, Denemarken 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

LANDIJS1J\NDFINU\ND en ALAND postfris en gebruikt 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren 

Tel. 0313419041 (geen winkel) 
Faxnr. 0313413295 

Emall: pzhronh@bart.nl 
Internet: hllp://pzhronh.filasofl.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdlieden. 

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

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

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

O o k hebben wij veel betere losse zegels Nederland, Overzee en 
Wereld, geprijsd tegen 7 tot 10 cent per franc 

Like 3 maanden geven v/ij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen 

Tevens zijn wij geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling ^ 

Vraag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan ULg; 

Smits Philately Opemngstiiden. 
Socratesstraat 192, 7323 PI Apeldoorn donderdag en vrijdag van 
Tel. 0553602604, Fax: 0553602304 ll.OOuurtot 16.30uur 
Mobiel 0655710735 en volgens afspraak 
Internet www filatelie net hmail smitphiH«^worldonline nl 

rM pós^ 
.15.XI.'68 

POSTZEGELVEILING 
EN FILATELIEBEÜRS 
Postzegelvereniging "IHet Postmerk" organiseert ter gelegenheid van het 
30 jarig bestaan een grote veiling op Vrijdag 20 november, met top nummers 
Nederland, O.Z., buitenland, albums, stockboeken etc. Gelegenheid tot kijken 
's middags van 13.00 tot 17.30 uur. Aanvang veiling om 19.30 uur. Catalogus 
op aanvraag van 18.00 tot 21.00 uur, tel. (030) 2292047 of 2291258. 

■«■Vfl ■««•■«■••••«•««••«Ni 

NEDERLAND 1 NEDERIAIMD 

Ba 
nr.80 nr.101 nr.131 nr.171af nr.12/13 

Op Zaterdag 21 november is er een grote filateliebeurs van 10.00 tot 
16.30 uur. Inlichtingen tussen 18.00 en 21.00 uur (030) 2204138 
Dit alles wordt gehouden in het H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4, De Bilt. 

mailto:info@postbeeld.nlWWW.pOStbeeld.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelanllaon 11,3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet; http;//v»ww.nbfv.nl 
E-mail: nbfv@nbW.demon.nl 

Voorzitter 
G.A. Geerts, Steeéterpolderstraat 21 
2807 MK Gouda, OOI 82-550093 

Secretaris 
P. Dnverschot, Nnssaulaan 7 
3851 XZErmelo, (©0341-563540 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam, (©0598-626447 

Evenementen en Regiozoken 
vocoture 

Juryzaken en Jeugdzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoekstraat 63 
3341SK Hendrik Ido Ambacht 
(©078-6812576 

Documentatie en Publicaties 
P. Walroven, S. ßurgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
(©033-4806816 

Pers en Publiciteit 
F. van den Hoven, J.P. Sweelinckstroot 3D 
3816 PA Amersfoort 
(B033-4723696 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secrelaris: 
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraot 35 
2324 LL Leiden 
(©071-5761726 
tóaleriaalwmwBsam: 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstraot 13 
2024 KT Haarlem 
(©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boarn 
(©035-5412526 
Sonébibliolhecaris: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
hnningweesler 
I. Vellekoop, Pres. Steynstraot 21 
2312 ZP Leiden 
(©071-5134424 

Bondsinformatiebureao 
Mr. drs. S.U. Ottevongers, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorziner P.F.A. van de Loo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
(©035-6245169, fox 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend oangetekend 
naar de secrelaris: 
A.W.A.Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, (©023-5384212 
(na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
D/retfeur/H.H.vonMegen 
RigterskompB, 1261TNBlaricum 
(©035-5314399 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker 

f Verdistroat133 
• 2324 KC Leiden 

(©071-5761720 

IN MEMORIAM 
BERT BUURMAN 

Op 24 september over-
ieecd de alom bekencde en 
gewaardeerde journalist 
en filatelist Bert Buurman, 
op de leeftijd van 83 
jaar. Vele tientallen jaren 
heeft hij zijn journalistie
ke en fotografische ken
nis in dienst gesteld van 
de filatelie. Daarnaast 
was Bert Buurman een 
man die goede contacten 
en communicatie met de 
mensen om zich heen 
hoog in het vaandel 

È 

voerde. Altijd was hij be
reid om anderen met 
raad en daad bij te 
staan. 
Als fotograaf en co-au
teur verzorgde hij de illu-

Bert Buurman 

straties in de achttiende-
lige studie van de eerste 
emissie 1852 van wijlen 
zijn vriend G.C. van Ba
len Blanken, waardoor 
zijn naam tot in lengte 
van dagen aan dit grote 
werk zal zijn verbonden. 

Beiden werden hiervoor 
in 1976 geëerd door de 
Royal Philatelic Society in 
Londen met de Crawford 
Medal. Ook vervulde hij 
vele jaren diverse func
ties in de filatelie. Zo was 
hij bestuurslid van Hoi-
landia, de Amsterdamse 
Postzegelsociëteit en de 
Vliegende Hollander. 
Ook vervulde hi ĵ  een 
aantal jaren de functie 
van Commissaris Pers en 
Publiciteit in het Bonds-
bestuur. 
Voor zijn journalistieke 
werk in de filatelie ont
ving hij in 1970 de 
Bondsherinneringsme-
daille in zilver en in 
1978 werd hij door het 
Costeruskapittel tot rid
der benoemd. Vanwege 
zijn wekelijkse kolom 

over de filatelie in het 
Nieuws van de Dag, een 
taak die hij gedurende 
dertig jaar heeft verricht, 
ontving hij in 1984 de 
L.H. Tholentrofee. Voor 
zijn tomeloze inzet voor 
de filatelie in Nederland 
werd hem in 1994 de 
Wallermedaille toege
kend en tenslotte de H.P. 
van Lentetrofee. 
Zelfs in de laatste jaren, 
toen zijn gezondheid 
hem in de steek liet. gaf 
hij blijk van zijn belang
stelling voor de hiatelie 
en de rilatelisten door 
zijn aanwezigheid bij al
lerlei evenementen. Ve
len zullen zijn enthou
siasme en zijn innemen
de persoonlijkheid mis
sen. Hij ruste in vrede. 
Het Bondsbestuur 

UITREIKING ZILVEREN MEDAILLE 
NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Tijdens dezelfde verga
dering op 19 septernber 
waarin ook de Costerus-
medailles werden uitge
reikt (zie elders op deze 
pagina's), werd aan de 
heer P. Daverschot, se
cretaris van de Bond, de 
zilveren medaille van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie uitgereikt. 
De heer Daverschot ont
ving deze onderschei
ding als waardering 
voor het werk dat hij ge
durende vele achtereen
volgende iaren als secre
taris van de Academie 
heeft verricht. Na zijn 
benoeming in 1987 
werd hij in 1990 en 
1993 telkens voor drie 
jaar herbenoemd, waar
na hij niet meer kon wor
den herbenoemd. Hij 
bleef daarna als interim
secretaris aan tot het 
voorjaar van 1998. 

O n d e r : de heer V a n d e Loo, vice-vcxsrzitter v a n de Neder landse 
A c a d e m i e voor Filatelie (rechts), reikt de ondersche id ing uit a a n de 
heer Daverschot. H ie rboven: de medai l le in zi lver van d e A c a d e m i e 

De onderscheidinq werd 
in verband met afwezig
heid van de voorzitter, 
de heer H. Buitenkamp, 
uitgereikt door de vice-
voorzitter van de Acade
mie, de heer P.F.A. van 
de Loo. Deze sprak in 
zijn toespraak waarde
rende woorden over de 
wijze waarop de heer 
Daverschot door zijn ver
slaggeving van de ver
gaderingen de geschie
denis van de Academie 
over de afgelopen jaren 
heeft vastgelegd. 

NOGMAALS UW AANDACHT GEVRAAGD 
VOOR CURSUS BEGELEIDING BIJ FILATELIE 

De besturen en de leden 
van de verenigingen 
worden nogmaals geat
tendeerd op de BBF-cur-
sussen (BBr staat daarbij 
voor Begeleiding bij Fila
telie). 
Vele honderden verza
melaars hebben deze 
cursus al met veel succes 
gevolgd. Doel van de 
cursus is om de verzame
laar, zowel beginners als 
gevorderden, een brede
re kijk op de hiatelie te 
geven. Ér is meer te ver
zamelen dan alleen post
zegels. 
In de cursus wordt aan
dacht besteed aan de 
andere filatelistische ele
menten, zoals poststuk
ken, postzegelboekjes, 
afstempelingen, verzend-
aanduidingen (expresse, 
aantekenen e.d.), velle
tjes, enzovoort. 
De cursus bestaat uit 
twee a drie bijeenkom
sten, waarin de cursisten 
als het ware een handvat 
krijgen om hun verzame

lingen nog beter en aan
trekkelijker te maken. De 
cursisten krijgen ook 
'huiswerk', bestaande uit 
het maken van 12 al-
bumbladen waarin een 
aantal filatelistische ele
menten wordt opgeno
men. 
Na afloop van de cursus 
hebben de deelnemers 
een goede basis om aan 
tentoonstellingen mee te 
doen als ze ciat willen. 
Veel van de 'geslaag
den' nemen inmiddels al 
deel aan de tentoonstel
lingsklasse 'éénkader-in
zendingen'. 
De kosten van de cursus 
bedragen voor de ver
eniging f 50.- als bijdra
ge in de reiskosten van 
de docent, en voor de 
deelnemers ieder f 30.-
voor het cursusboek ABC 
Deel III (exclusief ver
zendkosten). Verenigin
gen kunnen een afspraak 
maken voor deze cursus 
met het Bondsbureau, te
lefoon 030-2894290. 

RECTIFICATIE BESTELLING ENVELOP DAG 
VAN DE POSTZEGEL 

In het oktobernummer 
van 'Philatelie' is op 
bladzijde 693 onder het 
kopje Verkoopadressen 
speciale envelop 'Dag 
van de Postzegel 1998' 
helaas een onjuist adres 
vermeld. 

Bij Postbanknummer 
4882709 van de Dag 
van de Postzegel in Am
sterdam behoort het vol
gende adres: M.Kleij, 
r-laya van Somerenloan 
50,1187RBAmstel-

mailto:nbfv@nbW.demon.nl


UITREIKING COSTERUS MEDAILLES AAN 
CF. DE BAAR EN M. VAN DER MULLEN 

Enige tijd geleden kende 
het Costeruskapittel aan 
de heren C.F. de Baar uit 
Middelburg en M. Van 
der Muilen uit Mortsel 
(België) de Costerusnne-
daille toe voor hun bij
zondere wetenschappe
lijke publicaties op riiote-
listisch gebied. 
De heer de Baar kreeg 
de onderscheiding voor 
zijn in 1996 verschenen 
publicatie De Zeeuwse 
Landpost, 'Een Generale 
Posterij voor de Zeeuw-
sche steden'. 
Aan de heer Van der 
Muilen v/erd de onder
scheiding toegekend 
voor zijn zorgvuldige 
studies en uitgebreid ar
chiefonderzoek met be
trekking tot de postge-
schiedenis van Antwer
pen en de overgang van 
de Duitse Rijkspost naar 
de Belgische Post na de 

Eerste Wereldoorlog in 
de Oostkantons van Bel
gië. 
De medailles zouden zo
als gebruikelijk is in het 
voorjaar tijdens de Alge
mene Vergadering van 
de Bond worden uitge
reikt, maar omdat beide 
heren toen verhinderd 
waren daar aanwezig te 
zijn, werd gekozen voor 
een bijeenkomst van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie, waarvan 
beiden lid zijn. De uitrei
king vond plaats op 19 
september in het Bonds
bureau, in aanwezigheid 
van de voorzitter van de 
Bond en tevens voorzitter 
van het Kapittel, de heer 
G.A. Geerts. 
In zijn toespraak memo
reerde de heer Geerts in 
het kort de geschiedenis 
van deze bijzondere 
commissie van de NBFV. 

In 1921 werd op voorstel 
van de heer W.P. Coste-
rus de Bondsmedaille in
gesteld om hen, die zich 
op bijzondere wijze ver
dienstelijk hadden ge
maakt voor de filatelie, te 
belonen. In 1934 werd 
de naam van de onder
scheiding gewijzigd in 
Costerusmedaille en 
werd een commissie be
noemd onder de naam 
van Kapittel, belast met 
de toekenning van deze 
medaille voor weten-

De medaille toont de beeltenis 
van wijlen de heer W.P. Coste-
rus (1878-1951). De heer Cos-
terus werd in 1924 lid van het 
Bondsbestuur, waarvan hij van 
1931 tot 1939 voorzitter was. 

De beide decorandi: de heer C.F. de Baar (links) en de heer M. van 
der Muilen (rechts). In het midden de heer H.A. van Vucht. 

schappelijke publicaties 
en/of bijdragen op fila-
telistisch gebied. 
De heer Geerts sprak 
nogmaals zijn waarde
ring uit voor de presta
ties van beide heren en 
feliciteerde hen met deze 
onderscheiding, die 
sinds 1995 niet meer 
was toegekend. Beiden 
mogen zich nu Kapittel-
ridder noemen en nun 
namen zullen worden 
bijgeschreven in het Gul
den Boek. in dit boek 
staan de namen van elf 

filatelisten die tussen 
1921 en 1934 met de 
Bondsmedaille werden 
begiftigd en vierenveer
tig filatelisten die sinds 
1934 werden onder
scheiden met de Coste
rusmedaille. 
Na de toespraak van de 
heer Geerts werden de 
medailles en de oorkon
den uitgereikt door de 
heer H.A. van Vucht, lid 
van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie 
en sinds 1995 ook Kapit
tel ridder. 

WIJZIGING 
BONDSBESTUUR 

Het bestuur deelt mee dat 
de penningmeester van 
de Bond, mevrouw CE. 
Weeber-Kortekaas, met 
ingonq van 1 oktober 
haar functie ter beschik
king heeft gesteld. Het 
bestuur respecteert dit 
besluit en is haar erken
telijk voor het vele werk, 
dat zij in de afgelopen 
jaren op financieel ge
bied voor de Bond heeft 
verricht. De heer S. Tuin, 
Nieuweweg 115, 9649 

AC Muntendam, lid van 
het Bondsbestuur, heeft 
zich bereid verklaard ge
noemde functie ad-inte
rim en met ingang van 
dezelfde datum over te 
nemen, vooruitlopend op 
een door de Algemene 
Vergadering in 1999 te 
nemen besluit van be
noeming. Het bestuur 
verwelkomt zijn besluit. 
U wordt verzocht corres
pondentie met een finan
cieel karakter voortaan 
te zenden aan het 
Bondsbureau, ter attentie 
van de penningmeester, 
de heer S. Tuin. 

GRATIS CATALOGUS 
BONDSBIBÜOTHEEK 

De Bondsbibliothecaris, 
de beer C. Spoelman, 
heeft een deel van de 
boeken en andere publi
caties op de computer 
gezet in de vorm van een 
catalogus. Deze catalo
gus omvat de aanwin
sten van de bibliotheek 

I de periode van 1987 
tot en met 1997. 
Het Bondsbestuur heeft 
besloten om deze catalo
gus gratis op diskette 
aan de verenigingen ter 
jeschikking te stellen. De 
:atalogus is vervaardigd 
n WordPerfect, maar 
ran ook met MS/Word 
vorden ingelezen. 
Het Bondsbestuur stelt 
iet op prijs als vereni-
jingsbesturen de Bonds

bibliotheek onder de 
aandacht van hun leden 
brengen en de diskette 
(of een uitdraai daarvan) 
onder hen zouden willen 
verspreiden. De Bondsbi
bliothecaris en zijn me
dewerkers, de heren 
Hartman en Van Mans-
feld, zullen de leden met 
open armen ontvangen. 
De Bondsbibliotheek is 
gevestigd aan de Hoofd
straat 1 in Baarn (tele
foon: 035-5412526). De 
openingstijden vindt u in 
de colofon op de pagina 
hiernaast. 
De diskette met de cata
logus zal in december 
worden verzonden, sa
men met de uitnodiging 
en agenda voor de ko
mende Voorzittersverga
dering op 16 januari 
1999 in Nieuwegein. 

DOE MEE AAN 
BULGARIA 99 

Van 5 tot 10 oktober 
1999 wordt in Sofia de 
Europese tentoonstelling 
Bulgaria 99 gehouden. 
Motto van de expositie is 
'Post en filatelie in de in
formatiegemeenschap -
traditie en toekomst'. 
Er zijn 1.500 kaders 
(formaat 90 bij 120 cm) 
beschikbaar. Deelname 
staat open voor leden 
van bij de Bond aange
sloten verenigingen (mi
nimale bekroning: ver
guld zilver op een 'natio
nale' in Nederland). Het 
kadergeld is US$ 30,-
per kader van zestien 
bladen. 
Het Bondsbestuur beveelt 
deelname van harte aan, 
zowel door de jeugd als 
door volwassenen. 
De heer H.V^'.M Hop
man, Sweelinckplein 
174, 2402 VL Alphen 
aan den Rijn is commis
saris van Bulgaria 99; bij 
hem kunt u alle verdere 
informatie krijgen. 

VOORJAARSVER-
ZAMELAARSBEURS 

Op de Voorjaarsverza-
melaarsbeurs in de Jaar
beurs in Utrecht op 27 en 
28 maart 1999 wordt 
een groot filatelistisch 
evenement gehouden. 
Op initiatief en onder lei
ding van de Gezamelijke 
Stuurgroep Evenementen 
(GSE), waarin de Neder
landse Bond van Filate
listen-Verenigingen, de 

PTT en de NVPH ziin ver
tegenwoordigd, zal in 
hal 9 van het Jaarbeurs
complex de filatelie op 
grootse wijze worden 
gepresenteerd. Er wordt 
een aantal bijzondere at
tracties georganiseerd; 
daarnaast wordt ook een 
tentoonstelling van 200 
kaders in categorie 2 ge
houden. 
Deelnemers voor deze 
tentoonstelling kunnen 
zich aanmelden bij het 
Bondsbureau. 

BRUPHILA'99EN 
JUNEX'99 

Ter gelegenheid van de 
honderdvijftigste verjaar
dag van de eerste Belgi
sche postzegel wordt in 
het Tentoonstellingspark 
aan de Heizel in Brussel 
van 29 september tot 3 
oktober 1999 de natio
nale tentoonstelling Bru-
phila 99 gehouden 
in het kader van deze 
tentoonstelling wordt ook 
de jeugdwedstrijd 

Junex 99 gehouden. De 
organisatoren spreken 
van het laatste grote fila-
telistische evenement van 
onze eeuw! 
Voor de leden van de 
NBFV zijn honderd ka
ders gereserveerd. De 
expositie omvat alle klas
sen. 
Belangstellenden kunnen 
een aanmeldingsformu
lier aanvragen bij het 
Bondsbureau, telefoon 
030-2894290. De in
zending sluit op 15 
maart 1999. 

WIJZIGING VAN HET BONDS-
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van de 
Bond op 25 april j l. in 
Zwolle werd een aanvul
ling op het tentoonstel
lingsreglement goedge
keurd. Deze aanvulling 

luidt als volgt: 'Het is 
slechts mogelijk om één 
keer per half jaar deel te 
nemen aan een wed
strijdtentoonstelling met 
dezelfde verzameling in 
dezelfde klasse'. De aan

vulling wordt opgeno
men in het reglement on
der artikel 8, lid 5. In
zenders wordt verzocht 
hiermee in voorkomende 
gevallen rekening te hou
den. 
De aanvulling heeft al
leen betrekking op ten
toonstellingen in Neder
land. 
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P€>ST1AIAARDE 
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EN DRS. J . SPIJKERMAN, POSTBUS 1 0 6 5 , 6 8 0 1 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 
Belaië 
Nadat er zeker geduren
de tien jaar geen voor
gefrankeerde envelop
pen meer v/oren uitge
bracht, kv/am De Post op 
10 augustus 1998 met 
een nieuwe serie van 
deze postvi'aardestuk
ken. Onder het motto 'De 
Post maakt het u gemak
kelijk' wordt een verpak
king verkocht met daarin 
tien enveloppen zonder 
waardeaanduiding. Het 
formaat van de envelop
pen is 114x229 mm. 
Er zijn vijf verschillende 
zegelbeelden, gewijd 
aan de volgende toeristi
sche plaatsen: Ninove, 
Chaudfontaine, de kust, 
Charleroi en Brussel (het 
Postmuseum). Rechts 
naast het zegelbeeld is 
een fosforbalk aange
bracht; links ziet men 
een gedrukt blauw label 
met daarin uitgespaard 
de hoofdletter A, de tekst 
PRIOR en het silhouet 
van een vliegtuig. 
De enveloppen blijven 
onbeperkt geldig voor 
verzending van een brief 
tot 20 gram naar be
stemmingen in binnen
en buitenland; de set van 
tien stuks kost 200 f. 

Ook in 1998 is er weer 
een Belgische stripheld 
die vijftig jaar oud 

„ wordt: Alix, een creatie 
^ van Jacques Martin. De 
 Post herdacht dit feit met 
««= de uitgifte van een gele 
m briefkaart (koning 
* Albert 11,17 f.) op 28 
* september 1998. De be
^ drukking is uitgevoerd in 
ïï blauwgroene inkt; het 
^ volgnummer van de 
2 kaart is 1998(3). 

China (Volksrepubliek) 
■Ï(U Drie uitgiften in de Volks
' ™ republiek China. Een en

velop (50 f.), een brief
kaart (40 f.) en een bij
zondere briefkaart 
(40 f.). De waardein

druk op de envelop toont 
een keramieken vaas met 
twee oren met rechtson
der op de voorzijde een 
verklarende tekst over de 
afbeelding. 
Op de briefkaart is in de 
waardeindruk een 
kunstwerk van jade op 
een blauwe ondergrond 
afgebeeld. 
Een gestileerde aardbol 
met symbolen van het 
stadsleven siert de waar
deindruk op de bijzon
dere briefkaart. Links op 
de kaart staan teksten in 
het Chinees en het Engels 
vermeld onder een kleur
rijke afbeelding van een 
gedenkteken. 

Filipiinen 
De tekst Philippine Milita
ry Academy/Courage
IntegretvLoyalty staat 
vermeld onder de adres
lijnen op een luchtpost
brief die door de f^ilip
pijnse PTT werd uitgege
ven. Links op de voorzij
de zien we een afbeel
ding uit de tuin van de 
militaire academie. 

van Gennevilliers naar 
Nederland. De envelop 
is voorzien van een par
ticuliere bijdruk (zie ook 
de rubriek 'Vv'ij lazen 
voor u' elders in dit num
mer). 
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De opmaak van deze 
briefkaart is gelijk aan 
die van vorige kaarten 
uit de reeks, met belij
ning en belettering in 

Man 
Briefkaart no. 13 is uit
gegeven met de tekst Isle 
of Man Office Philatelic 
Bureau. De waardein
druk (25 p.) toont  in de 
serie beroemde motorrij
ders  een Tourist 
Trop/iydeel nemer op 
zijn Honda. 
Op de keerzijde een af
beelding van de verschil
lende opnamen tijdens 
de TTwedstrijden en van 
de overwinningsbeker. 

m 
mäd 

Uté\ 
a 
1 i 

u 
■ i H H ^ H PHILIPPINE MILITARY ACADEMY 

COURAOe • INTEGmTY  LOYALTT 

De waardeindruk (5 p.) 
toont het wapen van de 
Filipijnse academie. Ver
der is de tekst Air Letter/ 
Aerogramme/ Panghim

papawid aangebracht, 
met daaronder een af
beelding van het gebouw 
van de militaire acade

Frankrijk 
We tonen een vensteren
velop uit de reeks 
France 98, die in juli 
1998 verzonden werd 

Het geheel wordt gecom
pleteerd met het opschrift 
in het Engels: TT/ Dro
men. De kaart meet 150 
bij 105 mm. en de prijs 
is 50 p. 

Oostenrijk 
Op 10 september ver
scheen in de Oostenrijk
se reeks 'Bescherm be
dreigde dieren en plan
ten' een briefkaart van 
6.50 s. met in het zegel
beeld de alpenbosrank 
[Clematis alpina). 

paarsblauw. Vijfkleuren

offsetdruk, wit BioTop

karton, oplage 3 miljoen 
stuks. 

Rusland 
Ondanks alle problemen 
in Rusland meldt onze 
correspondent in Moskou 
toch weer een hele reeks 
van nieuwe uitgiften. Al
lereerst drie briefkaarten, 
die in juni jl. zijn uitge
geven en betrekking heb
ben op: 
a. de herdenking van de 
125ste geboortedag van 
operazangeres A. Nesh
danowa, de waardein
druk toont een portret 
van de zangeres en van 
het Bolschoitheater; 

een symbolische voor
stelling van het leven op 
aarde; 
c. de wereldsportdagen 
voor de jeugd in Mos
kou. 

Verder verschenen acht 
enveloppen  formaat 
220 bij 110 m m  m e t 
de waardeindruk A. 
Deze zijn alle uitgegeven 
om de aandacht op bij
zondere gebeurtenissen 
te vestigen zoals: 
d. het stichten van de 
stad Koroljow in 1938; 
e. de herdenking dat het 
600 jaar geleden is dat 
het Ferapontowklooster 
is gebouwd; 
f ter gelegenheid van de 
wereldsportdagen voor 
de jeugd in Moskou met 
afbeeldingen van lopers; 
g. eveneens ter gelegen
heid van dezelfde sport
dagen met een afbeel
ding van het Olympisch 
dorp; 
h. de zestigste verjaar
dag van het gebied te 
Moermansk met de ijs
breker, aangedreven 
door atoomkracht; 
/. kerk in hetV^ladimir
gebied uit de twaalfe 
eeuw; 
/. kathedraal van de Hei

ao&po 
nO^KA/lOBATb. 

lOHblE 
CnOPTCMEHW ' Porrnfli<ossijAi>«ss 

ZKväa 

i l 
Htaat tyuafoaTH u 

b. werelddag 'het leven 
op aarde' met een auto, 
gebouwen en het em
bleem in de waardein
druk. Ook toont de kaart 

lige Drieeenheid uit de 
achttiende eeuw in het 
Tscheljabinsker gebied 
en 
k. uit hetzelfde gebied 
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een gebouw uit de twin
tigste eeuw. 

Een bijzonder postwaar-
destuk is een envelop die 
werd uitgegeven op de 
'Dag van de Overwin
ning'. Deze envelop is 
gebruikt door de presi
dent van de Russische 
Federatie om een geluk
wens te zenden can alle 
oorlogsveteranen. De 
envelop toont de stan
daard van de president 
met de ordenband 
Daaronder de tekst 'Pre
sident van Rusland'. In 
de waarde-indruk de 
tekst 'port betaald' en 
het nummer 999999 / 
004. Over dit nummer is 
verder niets bekend. 
Tenslotte is ook de datum
aanduiding '1945-9 
mei-1998' op de enve
lop te vinden. 

In juli verschenen drie 
briefkaarten ter gelegen
heid van de volgende 
herdenkingen: 
1 het honderdjarig be
staan van de kinderver-
zorgingsinstituten; 
2 de honderdste ge
boortedag van maar
schalk Zacharow en 
3. de tweehonderste ge
boortedag van de schrij
ver A.A. Delwig. 
De afbeeldingeen in de 
waarde-indrukken en de 
afbeeldingen links op de 
voorzijde zijn afgestemd 
op het doel van de uitgif
ten. 
Ook in juli verschenen 
twee enveloppen (for
maat 162 bij 113 mm) 
die de aandacht vestigen 
op de 225ste geboorte
dag van kapitein J.F.Lis-
sjanski en de zevenenze

ventigste sessie van 
Eutelsat. 

Verder nog in juli een 
envelop die erop wijst 
dat 300 jaar geleden de 
heilige Pitizim overleed. 
De waarde-indruk toont 
een afbeelding van de 
kathedraal in Tombow 
Links op de voorzijde is 
een ikoon afgebeeld. 

Juli was een vruchtbare 
maand, want er versche
nen ook nog de volgen
de vier enveloppen in het 
zogenoemde Eurofor
maat met de letter A in 
rood en blauw en met op 
de voorzijde achtereen
volgens. 
?. zeshonderd jaar stad 
Alexin; 
2. een haas aan de rand 
van het bos; 
3. de postzegeltentoon-
stellinq Ural 98 en 
4 de honderdste inter-
padementaire conferen
tie 

sehe verzamelaars zijn 
ze door hun onderwerp
keuze waarschijnlijk bij
zonder aantrekkelijk. 

Slovenië 
De Sloveense post, een 
van de nieuwe Europese 
postadministraties, is 
heel actief als het gaat 
om het uitgeven van 
postwaardestukken. De 
twee series briefkaarten 
die we hier melden, on
derscheiden zich door de 
hoge kwaliteit van het 
drukwerk. Voor themati-

Vier briefkaarten met als 
thema 'Bedreigde dier
soorten' verschenen op 
28 april 1998. Het ze
gelbeeld is telkens een 
uitsnede uit de illustratie 
die links op de adreszij-
de is aangebracht Afge
beeld zijn de lynx {Lynx 
lynx), de wilde kat {Felis 
sylvestris) en twee in
heemse vogels: de rode 
rotslijster en de blauwe 
rotslijster {Monticola 
saxafilis en Monticola so
li farius). 

Het thema ' 100 jaar 
automobielen in Slove
nië' was op 7 mei 1998 
goed voor acht brief
kaarten. Behalve drie an
tieke wagens (een proto
type van ontwerper Ja-
nez Ruh uit 1901, de 
Benz Velo 'Comfortable' 

uit 1898 
en de 
Piccolo 
6 HP uit 
1906) 
worden 
vi j f 'mo
derne 
klassie
kers' af
gebeeld: 

de Volkswagen Kever, 
de Fiat 600, de Citroen 
2CV, de Renault-4 en de 
Renault Clio. 

van een historisch park. 
Verder een aanwi jz ing-
in de landstaal en het En
gels - voor het gebruik 

van 
deze 
brief. De 
brief -
van bui
ten 
blauw 
en van 
binnen 
w i t -
heeft in 
gevou
wen toe

stand een afmeting van 
175 bij 100 mm. 

hoofdkantoor van de 
Verenigde Naties in 
New York. 

Wi^Rusland 
Uit Wit-Rusland komt 
een melding van weinig 
bekende uitgiften: vier 
enveloppen en 1 brief
kaart. 

De briefkaart heeft de 
waarde-indruk A in grijs 
en de enveloppen even
eens een A in de kleuren 
violet, lichtblauw en 
rood. Het papier waar
van de enveloppen zijn 
gemaakt is afwisselend 

HAUITOBAH KAPTKA m 
KyAt^ 

fH) 1000000 
mt 

Uir tj«0 1 

Verenigde Naties 
(New York) 
Op 20 mei verscheen bij 
de in New York gevestig
de postadministratie van 
de Verenigde Naties een 
briefkaart voor binnen
lands postverkeer (21 c.) 
met in de waarde-indruk 
een afbeelding van het 
secretariaat met bloeien
de rozen op de voor
grond. 
Verder een briefkaart 
voor buitenlands postver
keer (50 c ) met linksbo
ven op de adreszijde de 
tekst 'Verenigde Naties/ 
Posterijen'; linksonder de 
streepjescode. Ook treft 
men de bronvermelding 
aan van de afbeelding in 

Dopisntca 

Thailand 
Op een onlangs uitgege
ven luchtpostbrief staat 
koning Bhumipol afge
beeld in de waarde-in
druk van 10 b. De voor
zijde van de brief toont 
een kleurijke afbeelding 

de waarde-indruk en de 
afbeelding op de keerzij
de. De keerzijde toont 
een vergrote weergave 
van de afbeelding in de 
waarde-indruk en vier 
afbeeldingen van gebou
wen en tuinen van net 

grauw en wit. De be
drukking van de postco
devakken is in alle geval
len zwart. 

Zweden 
In twee formaten (330 bij 
240, respectievelijk 400 
bij 300 mm) werden in 
Zweden zes Skypak-en-
veloppen uitgegeven 
voor expresseverzending 
van stukken naar be
stemmingen van drie 
groepen landen: 
o. voor de landen beho
rend tot de Europese 
Unie; 
fa. voor Noord-Amerika 
en de landen niet beho
rend tot de Europese 
Unie en 
c. voor de rest van de 
wereld. 
De enveloppen zijn be
stemd voor de verzen
ding van stukken met een 
maximum gewicht van „ 
150 en 750 grom. De =~ 
voorzijde toont een he- — 
mei met wolken in wit en == 
blauw, de nodige tekst ^ 
van aanbeveling en een J 
uiteenzetting voor het ge- =-
bruik van de envelop- = 
pen, die vervaardigd zijn ^ 
van dik kartonpapier. ^ 
Een zelfklevende sluitklep 2 
vergemakkelijkt het ge- = 
bruik. °" 
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lUIEUlAIS SAMENSTELLING: J . E . C . M , DEKKER, 
POSTBUS 9 4 , 2 7 7 0 AB BOSKOOP 

ReroHlorello Volinmo SB 
3-4-5-G smemaE 

AeroFilatelia VoliAmo 98 
Societè Pilatelica Tte VallJ 
Poste restante 
HL-1000 Amsterdam 

Afbeelding 1. 

CROSSAIR 
De luchtvaartmaatschap
pij Crosso/r verzorgde 
op 3 september il. een 
herdenkingsvlucht van 
Zürich naar Amsterdam 
(afbeelding 1). Aanlei
ding was het feit dat het 
vliegveld van Zürich vijf
tig jaar geleden werd 
geopend. Het vluchtnum
mer was LX798. Er werd 
gevlogen met een Saab-
2000 met een Hollandse 
molenwiek, zoals de 
passagiers na aankomst 
op Schiphol wisten te 
vertellen. 
De in Zwitserland ge
bruikte originele stempel 
kostte overigens 1.500 
Zwitsere frank. 

CSA 
Nog niet eerder gemeld 
en nu pas tevoorschijn 
gekomen is een envelop 
van de laatste CSA-
vlucht uit Tsjechoslowa-
kije naar Amsterdam op 
24 maart 1995. 

Delta Airlines vloog op 1 
en 2 november 1995 
voor het eerst tussen Am
sterdam en Praag (af
beelding 2). 

Op 21 december 1995 
werd herdacht dat er al 
vijftig jaar luchtverkeer 
was tussen Amsterdam 
en de Tsjechische hoofd
stad. 

LUFTHANSA 
Beter laat don nooit: pas 
nu kwamen couverts bo
ven water die de eerste 
Lufr/ianso-vlucht van 
Manchester naar Ham
burg illustreren. Op 25 
maart 1990 was de ver
binding een feit; er werd 
gevlogen met een toestel 
van het type B-737. 
Op 30 juni 1997 ging 
het van München naar 
Warschau en op 2 fe
bruari van dit jaar van 
Frankfurt naar Nagano 
via Tokyo (B747-400). 
Met een toestel van het 

vFIRST FLIGHT 
DELTA AJR LINES 

Marti HTi KUnrc 
poste restante 

PRAGUE - AMSTERDAM 
2.11.1»»5 

1 0 15 

AMSTERDAM - Airport 
Holandsko - Nederland 

Afbeelding 2. 

type A300 Cargo werd 
op 9 maart van Keulen 
naar Athene gevlogen. 
Op 28 maart wercTeen 
Canadair Regional Jet 
ingezet voor het traject 
Warschau-Stuttgart. 
Op 29 april werd een 
machine van het type 
Avro RJ85 gebruikt voor 
de vlucht Frankfurt-Flo
rence. 
In samenwerking met 
United Airlines vloog 
Lufthansa op 29 maart 
van Frankfurt naar Hous
ton. Opmerkelijk is dat 
Luftbansavan Houston 
wèl een aankomststem
pel, respectievelijk een 
vertrekstempel kreeg en 
KLM/NWA helemaal 
niets. 

herdacht dat vijftig jaar 
geleden de luchtbrug 
Berlijn-Frankfurtwerd in
gesteld. 
Nieuw in het routesche
ma van Lufthansa was 
op 20 iuli Frankfurt-
Christcnurch; de toestel
len die hiervoor werden 
gebruikt waren van het 
type B767 en B747. Er 
werd gevlogen in samen
werking met Air New 
Zealand. Op 23 en 24 
juli werd een B747 ge
bruikt voor het traject 
Frankfurt-Auckland. 
Op 26 oktober jl. - zo 
luidden althans de be
richten op het moment 
dat de kopij voor deze 
rubriek werd ingeleverd 
- vloog Lufthansa in sa

il Luflpait Air Mali Par Avion 

Team Lufthansa 
© LH9445-1 Fkigite ^>^ 

RheinloinugVC 
' - IStmLufthansa „,, . . „ , , . , 
l e l n t B l f l u g De Vlleserïde H o l u n d e r 

c/o BLAS Frau Deptios 

DHC 8-300 - LH 9445 -
Tes« Lufthansa 

F r lod rUhsha fen - B e r l i n 
Flugha fen 
12101 B 

Teapelhof 
: R L I N THF 

Afbeelding 3 

Ook op 30 maart werd 
een Avro RJ85 ingezet, 
ditmaal voor de vlucht 
van München naar Sera-
jevo. Op dezelfde datum 
werd van Düsseldorf 
naar Bologna gevlogen; 
ook Frankfurt-Amman 
(met de A340) stond op 
deze dag op het pro
gramma. 
Op 1 april vloog Luft
hansa van Berlijn naar 
Friedrichshafen (afbeel
ding 3) en van Stuttgart 
naar Warschau (Cana
dair Regional Jet). 

Op 23 mei werd met een 
vliegtuig van het type 
A340 de vlucht Frank-
furt-Berlijn Schönefeld-
Frankfurt gemaakt. 
Op 26 juni 1998 werd 

menwerking met Augs
burg Airways voor het 
eerst tussen Hof, Bay
reuth en Frankfurt; hier
voor werd een Dash-
8 /100 ingezet. 
Op 25 en 26 oktober 
vloog Lufthansa van 

Frankfurt naar Dubai en 
Muscat; het gedeelte 
Dubai-Muscat was 
daarbij nieuw in het 
routeschema. Er werd 
gebruik gemaakt van 
een toestel van het type 
A300. 

SAS 
De enveloppen van de 
eerste vlucht van de SAS 
van Rotterdam naar Ko
penhagen (vluchtdatum 
6 april 1998) kwamen 
onlangs eindelijk bin
nen. 

TRANSAVIA. 
Over Transavia, een 
maatschappij die voor 
tachtig procent eigen
dom is van de KLM ho
ren we eigenlijk maar 
bitter weinig als het om 
eerste vluchten gaat. 
Op 23 september werd 
gevlogen tussen Amster
dam en Katmandu (Ne
pal). Voor de verzame
laars is het jammer, 
maar er werd geen post 
met deze vlucht meege
nomen. De medewerking 
van Transavia was be
droevend. 

CONCORDE 
Op 22 augustus vloog 
het supersonisch passa
giersvliegtuig Concorde 
van Parijs naar Zürich. 
Een dag later werd de te
rugvlucht gemaakt; er 
was zelfs Liechtensteinse 
post aan boord (abeel-
ding 4). 

Afbeelding 4. 

m AB VANTA GE-jpzÈ 
voor al uw filatelistische wensen 

inkoop-verkoop-abonnennenten-nnancolijstservice 
specialisatie N.O.R.-Indoneslë-O.-Eur. 

Interessante prijsstelling 
J. Perkstraat 39 • 3351 CP Papendrecti t • Tel. 078-6153386 

[ ^PACIFIC ISUNDS-NIEliW ZEEUND-AIISTRALIË.WERELD^ 
Gratis verkoopli|sten (in Hollandse guldens) verkriigboar op 
aanvraag. 
500 verschillend NZ gestempeld voor ƒ 20,00 franco 
NZ nnancoli|sten welRom 

• PHILA NZ • 
PO Box 39-014 Howick - Auckland, New Zeeland, fox: 0064-9-579-8228. 



NOVEMBER-AANBIEDING 

NEDERLAND 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS GESTEMPELD 
82-83 ƒ 35,00 
248-51 ƒ 126,00 
323-24 ƒ 15,75 
374-78 ƒ 15,00 
474-89 ƒ 165,00 
550-55 ƒ 54,00 
556-60 ƒ 79,50 
671-75 ƒ 42,50 
854 ƒ 25,00 

Port 
61-64 ƒ 52,00 
65-68 ƒ 14,00 
80-106 ƒ 58,00 

/^^¥\ (iLfci') )|) 
^ ^ ^ 

Aanbod gel 

1 

99 ƒ 42,00 
100 ƒ 33,00 
132-33 ƒ 17,50 
238-39 ƒ 44,00 
257-60 ƒ 27,00 
346-49 ƒ 84,00 
556-0 ƒ 45,00 
LP12-13 ƒ 245,00 

Cour de Justice 
9-15 ƒ 64,75 
16-19 ƒ 45,00 
20-24 ƒ 3,60 
25-26 ƒ 15,00 
27-40 ƒ 6,60 

'T POSZEGELHOËS Tel.: 077 ■ 351 26 98 
WIJNGAARDSTRAAT 2 Fax: 077  354 72 42 
5911 HM VENLO  's Maandags gesloten 

dig zolang voorraad strekt. 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden. 
Postbank: 3468265 Rabo: 10.77.01.766 
Gratis prijslijst met vele andere aanbiedingen op aanvraag. 

"Compact" met het 
reusachtige inhoudsvermogen 
Compact albums bieden meer plaats In compact handig 
formaat. Het 4rlngsmechanlek met patent klemsysteem in de 
band geeft extra stevigheid. 

Maximum, Brief en Ansichtkaart album 
met 20 bladen voor 80 kaarten en zandkleurig tussenfolle, 
max. vermogen ca. 300 kaarten: 
Nr. 7893 Standaard album blauw FL. 49,— 
Nr. 7883 Luxe album lederkleur FL. 54,— 
Nr. 7873 aanvullingset bladen per 10 st. FL. 12,— 
Nr. 7891 Kassette, 'Standaard' FL. 28,50 
Nr. 871 Kassette,'Luxe' FL. 31,50 
Band + Kassette samen in één koop min. FL. 5,— 
Formaat band 250x230x80 mm, kass. 260x240x90mm 

Verkrijgbaar bij iedere postzegelhandel. 
Voor informatie en uitgebreide SAFE foider: 

NEDERLAND / M. van Mastrigt. SAFE 
Botersioot 20,3011 HG ROTTERDAiVI 
Tel. 0104143077 / Fax 0104149499 

Jong en oud komen nu al 
voor de 41e keer naar de 
Capelse Postzegelbeurs 

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 NOVEMBER 1998 
van 10.00 tot 17.00 uur 

GR€XiTS POSMÊGÊL fVSIVfMÖWF 
" D E TREFTERP", MARSDIEP 1, CAPELLE A/D IJSSEL 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Geheel vernieuwde "dubbeltjeshoek" 

(keuze uit ruim honderdduizend zegels] 
• Aantekenstrookjes (keuze uit vele 

nieuwe strookjes) 
• Gezellige koffiebar 
• Toegang gratis 
• Gemakkelijk te bereiken' 

eindpunt metro "De Terp" 
• Gratis ruime overdekte parkeergelegenheid 

Üöteer alvast 
I Informatie: I i""" 

l»J<Jqq bestaat 
of>ze vereniging ( 
^0 jaar vandaar. 
Voor elke bezoeker 
««« attentie. 

i^^l^üiJi^orrMä strekt) 

U ( Fl LATE LI STEN VEREN IG ING) 
SSEL & LEKSTREEK 

ITBI. 0180  317897 (Hr.W.T. Rath) 

De volgende beursdata zijn: 
za. 27 en zo. 28 februari 1999 

za. 25 en zo. 26 september 1999 
za. 27 en zo. 28 november 1999 

DE VALK PHILATELIE ^ ^ ^ 
WAT BETAALT U VA. 1960 PER YVERT FRANK 
POSTFRIS 

Aland ■"* 12 et 
Andorra Sp. 12 et 
Andorra Fr. 12 et 
Alderney 12 et 
België 11 et 
Creatie 12 et 
Cyprus Turks 11 et 
Cyprus Grieks 11 et 
Denemarken 11 et 
Engeland 11 et 
Kolonie Eng. 10 et 
Finland 12 et 
Faroër 13 et 
Frankrijk 11 et 
Gibraltar 12 et 
Gnekenland 12 et 
Guernsey 13 et 
Groenland 15 et 
Ierland 11 et 
Italië l i e t 

MICHEL PER D MARK 
POSTFRIS 

Duitsland 30 et 
DDR 35 et 
Berlijn 32 et 
Albanië 35 et 
Bulgarije 32 et 
Hongarije 35 et 
Polen 35 et 
Roemenië 32 et 
Rusland 32 et 
Tjeehoslowakije 30 et 

Tot ƒ 200,- porto extra. Vanaf ƒ 20 
Betaling binnen 14 dagen of bij vc 
POSTGIRO 4179244. KvK 0807862 
brief of tel./fax 0342-421644 van 1 

VALKSEWEG 48 • 3771 RE 1 

POSTFRIS 
Jersey 
Joegoslavië 
Kreta 
Lieehtenstein 
Luxemburg 
Man 
Malta 
Monaeo 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Turkije 
UNO 
Vatieaan 

13 et 
10 et 
11 et 
12 et 
10 et 
13 et 
11 et 
12 et 
11 et 
11 et 
12 et 
11 et 
11 et 
10 et 
11 et 

Ver. Europa zie land 
Ver. Naties 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 

11 et 
12 et 
11 et 
11 et 

NVPH PER GÜLDEN 
POSTFRIS 

Nederland 
404-517 
538-790 
791-1107 
Suriname 
Antillen 
Suriname Rep. 
Nieuw Guinea 
Untea 
Aruba 

0,- franco levering. 
loruitbetaling 2% kortin 
5. Bestellen uitsluitend 
0.00-22.00 uur. 

40 et 
35 et 
30 et 
30 et 
30 et 
40 et 
40 et 
50 et 
45 et 

9-
per 

3ARNEVELD (geen winkel) 
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Postzegelveiling A4. 
De l i e veiling vindt plaats in 

H o t e l Schiphol A 4 (bij tiet Brugrestaurant) 

Kijkdagen : 27-11-'98 
28-11-'98 

10.30-19.00 uur zaal Rome 
9.30-12.45 uur zaal Rome 

Veiling 28 november 13.00 uur zaal Parijs 

V r a a g d e g r a t i s c a t a l o g u s ! 

Een activiteit van: 

Arve Collectors bv, Bietenakker 33, Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer, Tel. / Fax 079 33 11 218 

Frankeergeldige 
postzegels 

van Nederland en alle West-
Europese landen 

koopt J.F.P. Peerenboom 
PeeUaan 89,5691 LK Son. Tel/Fax: 0499-475622. 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

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

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

PZH Fa. Van VLIET Geopend do/vr 14.00-17.00 
Ugchelseweg 50 zot. 10.00-16.00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fox 055-5340375 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

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

email: nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 15,- en u ontvangt de 1998 kleurencatalogus van NZ. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

% 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel. 0346-550618 

b.g.g. 06-51360197 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

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

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

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

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

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

Philatelie op Inter 

www.philatelie.demon. 

Rietdijk Veilingen 
/Loekt met spoed (een op te leiden) 
jonge full-time all-round MEDEWERKER (niet roker) 
die ons gaat assisteren in alle facetten van het 
veilinghoudersvak. 

Heb je een redelijke opleiding, een goede uitstraling, 
commercieel gevoel, typevaardigheid, kun je met 
computers overweg en zoek je een interessante baan? 

Stuur dan je sollicitatie aan: R i e t d i j k 
t.a.v. G.J.P. van Beek, Noordeinde 41, 2514 GC Den Haag 

http://hotmail.com
http://www.philatelie.demon


'SGRAVEIUHAGE S A M E N S T E L L I N G : CHARLES B O I S S E V A l f 

[11] ONZE TOEKOMST 
We zijn met het museum 
al weer een aantal 
maanden op weg naar 
een nieuwe toekomst. 
Ons museale wel en wee 

ing veel betrokkenen uit 
ie niatelistische wereld 

aan het hart. Aon vra
gen over onze toekomst 
en steunbetuiging|en 
geen gebrek! Ditlieeft 
ons goed gedaan. 
Graag vat ik de stand 
van zaken nog even voor 
u samen. Voorlopig laten 
we dan deze zaak even 
met rust in deze column. 

MINDER ONZEKERHEDEN 
Hoewel de toekomst van 
het PTT Museum voorlo
pig niet geheel rooskleu
rig is, zijn er in ieder ge
val minder onzekerheden 
dan in februari en augus
tus, toen ik in deze ru
briek over dit onderwerp 
schreef. Het museum is 
op 1 juli van dit jaar ver
zelfstandigd; het zet de 
exploitatie voort op basis 
van het rendement van 
een kapitaal dat KPN en 
TPG ons hebben meege
geven. Dat rendement is 
aanmerkelijk lager dan 
het jaarbudget dat wij af
gelopen jaren tot onze 

beschikking hadden. Ze
ker met het huidige 
beursklimaat en de lage 
rentestand kan het muse
um zich niet rijk rekenen. 
In een dergelijke situatie 
ga je nog eens extra 
naar je kosten en op
brengsten kijken. 

KOSTEN OMLAAG 
De nieuwe financiële re
aliteit heeft geleid tot het 
afstoten of het uitbeste
den van taken en het ver
minderen van het service
niveau op een aantal ge
bieden. Alleen op het ter
rein van de postgeschie
denis en de rilatelie wil ik 
over de gevolgen hiervan 
iets concreter zijn. 
Het wetenschappelijk on
derzoek naar de bedrijfs
geschiedenis van PTT Post 
wordt niet meer als een 
aparte discipline beoe
fend en de openstelling 
van onze algemene stu
diezaal wordt in tijd be
kort. Bij de postwaarden 
wordt niet meer gewerkt 
aan de nadere ontsluiting 
van de afzonderlijke bui
tenlandse verzamelingen. 
Hierdoor zijn we ook niet 
meer in de gelegenheid 
erover te publiceren, zo
als dat in de meiafleve

17561791 

Mozartjaar 

Vel postzeqels met het wapen van Den 
Haa^ en documentatie van de^ Haagse 
Sta( 
lom 
sten 

idspost, als voorbeeld van de vele 
idemk opererende stadspostdien
n (roto Koos Havelaar, Den Haag) 

fte door de Haagse Stadspost ter gelegen
' ■■ }99\ [Foto KoosHa

Uit( 
held van het Mozart|aar, 
velaar, Den Haag) 

ring van Zeestraat 82 
nog het geval was, toen 
we een artikel over de 
collectie Duitse particulie
re stadsposten konden 
brengen. Het afstoten 
van taken heeft ook ge
volgen voor de presenta
tie van de postzegels van 
de landen van Europa in 
onze bovenzaal 

INKOMSTEN OMHOOG 
Het niet meer structureel 
financieel afhankelijk 
zijn van KPN Telecom en 
PTT Post biedt ook vrijhe
den. Eén daarvan is de 
mogelijkheid om ook bij 
andere bedrijven en in
stellingen op net gebied 
van telecom en post aan 
te kloppen voor spon

Eerstedagenveloppen en afstempelmgen van lokale postdiensten, poststukken en voertuigmodellen van 
UPS en T N T maken sinds kort onderdeel uit van het verzamelbeleid van het Nederlandse PTT Museum 
( foto Koos Havelaar, Den Haag) 

soring. Mocht u een (fi
nancieel) lijntje kunnen 
leggen tussen een bedrijf 
en net museum dan houd 
ik mij aanbevolen! We 
zullen onze inspannin
gen in die richting dus 
vergroten. 
Het museum zal daar
naast diverse kosten, die 
ook tot nu toe al in reke
ning werden gebracht, 
meer in overeenstem
ming met de markt gaan 
brengen. 

BRANCHEMUSEUM 
KPN Telecom en PTT Post 
zijn voorlopig nog wel 
de belangrijkste spelers 
op het terrein van het 
Nederlandse berichten
verkeer. Toch is het dui
delijk, dat er steeds meer 
concurrenten, producten 
en diensten komen voor 
wat eens uitsluitend de 
tak van sport van het 
Staatsbedrijf der PTT 
was. Als museum op het 
qebied van de post en te
lecommunicatie zullen 
wij met deze ontwikkelin
gen mee moeten gaan. 
Wij zijn geen museum 
meer van een enkel be
drijf, maar van een hele 
branche. Dit heeft gevol
gen voor de wijze van 
verzamelen van objecten 
en documentatie, het on
derhouden van contacten 
en de naam van het mu
seum. Gelukkig hebben 
KPN Telecom en PTT Post 
toegezegd, dat ze onze 
collecties als vanouds 
blijven aanvullen. Dit is 
bijvoorbeeld voor de fi
latelisten van belang 
voor wat betreft de ont
werpen en proeven van 
het poshvaardenmateri
aal, die ons na elke nieu
we emissie worden toe
gestuurd door PTT Post 
Filatelie. 

RODE DRAAD BLIJFT 
Ondanks alle verande
ringen zal de bestaande 

rode 
draad in 
onze 
doelstel
lingen 
behou
den blij
ven. Dit 
houdt in, 
dot wij 
ons ver
leden en 
de mu
seale uit
gangs
punten 

niet zullen verloochenen. 
Wanneer u het museum 
bezoekt, zult u goede en 
informatieve tentoonstel
lingen zien op het ge
bied van post, telecom
municatie en filatelie. 
Heel nadrukkelijk staat in 
onze nieuwe missie, dat 
wij een centrumfunctie 
willen vervullen op deze 
gebieden. Dit garandeert 
educatieve projecten en 
producten, de toeganke
lijkheid van onze studie
zalen en hulp van onze 
medewerkers. Filatelisti
sche evenementen blijven 
we steunen door met een 
inzending en in woord 
en geschrift aanwezig te 
zijn. 

Op nietmuseaal gebied 
blijven wij gastvrijneid 
en catering bieden voor 
evenementen, verjaar
dagspartijtjes, vergade
ringen of bijeenkomsten 
die derden bij ons orga
niseren. Op deze wijze 
blijven we ook in de toe
komst een rots in de 
woelige branding van de 
filatelie. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserve 
tor en hoofd van de afdeling 
Collecties van het Nederlandse 
PTT Museum te Den Hoog 

STUDIEBEZOEKEN AAN 
HET MUSEUM 
Op de donderdagen 
12 en 26 november en 
10 december kunt u na 
telefonische aanmel
ding terecht in de stu
diezaal Post. Als u tele
foonnummer 070
3307560 belt kunt u 
een afspraak maken 
voor het bekijken van 
de ontwerpen, proeven, 
uitgegeven varianten 
van en de documentatie 
over de postwaarden 
en de poststukken en 
stempelcollecties. 
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Postzegel Partijen Centrale 

Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Zeestraat op de eerste verdieping. Foto • Nederlof-Lugtigheid 

Koop voor Sinterklaas een origineel cadeau ! 

Meer dan 1000 verschillende partijen en collecties van de hele wereld 
geprijsd vanaf tien gulden staan voor u klaar. 

Ons aanbod is zeer gevarieerd. Ook veel handelaren komen regelmatig bij ons langs. 
Wij hebben plaats voor 20 ä 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 wik 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: 070-3625263 Fax : 070-3625415 
ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr: 7331882. 

ons motto : *Uw hobby hoeft niet duur te zijn' 
inc^^i^it************************ INFORMATIEBON ***************************** 
Naam : Telefoon : phio. 
Adres : Postcode/Plaats : 
Interessegebieden: 

: t i i ) i i t i > | < 4 < * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



Postze2€ ïiPar 'tiien Centrale 
Dit is een kleine selectie van onze partijen 

2372 AMERIKA (USA)indoos,pfr/ongebr/gebr 
En iets div landen Een leuk avontuurlijk geheel 
met veel betere zegels 

2378 AMERIKA (USA) in doos met 16 albums 
Zeer uitgebreide collectie met zegels.bneven en 
fdc's Een uniek object met zeer veel zegels en 
bneven 

2461 AUSTRALIË in map.gebr 
Vol gepropte insteekbladen met veel zegels 

2403 ECUADOR in map.vnl pfr 
Kleine verzameling op albumbladen 

2455 EGYPTE in 6 albums 
Met zegels en fdc's Waarbij ook Yemen, Palestina 
etc Zeer uitgebreide verzameling met zeer veel 
zegels Waarbij doubletten ±1930-1970 

2367 ENGELSE KOLONIËN in album,ongebr/gebr 
Omnibus 1946 Merendeels dubbel verzameld 

2422 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,vnl pfr 
Blokken en senes Meest jaren 60 en 70 
Met zeer veel motief 

2423 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,vnl pfr 
Senes en blokken Met zeer veel motief 
Meest de jaren 60 en 70 

2424 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,vnl pfr 
Senes en blokken Van de jaren 60 en 70 
Veel motief 

2426 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek.pfr/ongebr 
Een mooi geheel met veel ouder matenaal 
Vele landen vertegenwoordigd Pracht koop 

2428 ENGELSE KOLONIEN in album.ongebr 
Omnibus 1953 in speciaal klem album 

2448 ENGELSE KOLONIEN in doos 
Op albumbladen Met vele zegels Een prachtig 
geheel met veel oud matenaal 

2451 ENGELSE KOLONIEN in album.gebr 
Waarbij Hong Kong en Singapore Veel zegels 

2458 ENGELSE KOLONIËN in map.gebr 
Op vol gepropte insteekbladen Waarbij veel Azie 
Veel oud matenaal en heel veel zegels 

2482 ENGELSE KOLONIEN in map.gebr 
Fiskaal zegels Waarbij iets andere landen 
Een leuk geheel met vele betere zegels 
ZELDEN AANGEBODEN 

2380 ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN m doos 
Met veel klassiek matenaal en ook iets modemer 
Veel hoge waarden aanwezig Leuk om uit te 
zoeken Schaars materiaal'n Pfr/ongebr/gebr 

2473 ETHIOPIË in map.ongebr 
Verzameling op albumbladen 1894-1962 
Met veel betere senes en veel motief 
Cataloguswaarde ff 7 300.-

2476 EUROPA in 4 Scott albums.ongebr/gebr 
±1850-1970 Uitgebreide verzameling met heel veel 
zegels Met veel betere senes Bund en Reich 
Een prachtig geheel 

2484 FISCAAL ZEGELS in map.ongebr/gebr 
Van de gehele wereld Waarbij Japan, Frankrijk en 
Canada Een mooi geheel met een grote vanatie 
aan zegels 

2485 FISCAAL ZEGELS in map.vnl gebr 
Van de gehele wereld Waarbij Frankrijk. Japan en 
Engelse gebieden Een prachtig geheel met een 

Kavels zijn ook 

F 375,00 

F 850.00 

F 275.00 

F 60,00 

F 1 250,00 

F 100,00 

F 475.00 

F 350.00 

F 500,00 

F 750,00 

F 75,00 

F 120,00 

F 250,00 

F 350,00 

F 200,00 

F 850,00 

F 500,00 

F 2 125,00 

F 200.00 

F 225,00 

schriftelijk 
Opemngsüjden do/vr 09 00-17 OOu 

Besteltijden ma/vr < 
Levenngen onder re 

Bij bestellingen boven de F 1 
U kunt ons vinden naast Pai 

Alti jd parkeerruimte (FL: 

grote vanatie aan verschillende zegels 
2464 FRANKRIJK in album,pfr/ongebr 

±1900-1965 Een goed gevulde verzameling met 
veel betere zegels en senes Leuke koop-

2471 FRANSE KOLONIEN in album,ongebr 
Afnkaanse landen Meest begin jaren zestig 
Een goed gevulde verzameling met veel motief 

2462 GRIEKENLAND in map,vnl pfr 
Op insteekbladen Veel zegels waarbij betere 
Iets doubletten 

2384 HONGARIJE in doos 
In zakjes en insteekbladen Veel oud materiaal 

2387 HONGARIJE in 2 SCOTT-albums,ongebr/gebr 
1874/1975 Redelijk gevulde verzameling 

2417 IRAK in map,vnl gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 

2474 LIBERIA in map,ongebr 
Verzameling op albumbladen 1892-1965 
Met veel top senes die zelden worden aangeboden 
Cataloguswaarde ruim ff 14 000,-

2475 LIBIË m map,ongebr 
1951-1960 Kleine verzameling op albumbladen 
Met alle top series Een mooi geheel van dit 
schaarse gebied Catalogus waarde ff 9 300,-

2439 MEXICO in map,vnl gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 

2463 MONACO in map,ongebr/gebr 
Klasiek op albumbladen 1885-1901 
Catalogus waarde ff 10 000,-

2468 MOTIEF BLOEMEN in insteekboek,pfr/gebr 
Veel zegels en senes Waarbij betere 

2379 MOTIEF KENNEDY in vier albums 
Uitgebreide collectie met zegels, bneven en fdc's 

2469 MOTIEF U P U in album,vnl ongebr 
1949 Met vrijwel alle betere series Zoals blok
ken Monaco etc 

2438 MOZAMBIQUE in map,ongebr/gebr 
Verzameling op albumbladen Met veel zegels 

2436 NICARAGUA in map,ongebr/gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 

2354 OOSTENRIJK in album.pfr 
1945-1959 Verzameling op enkele zegels na kom
pleet Waarbij klederdracht en alle betere toeslag 
Cataloguswaarde ff 15 000,-

2435 PAKISTAN in map,ongebr/gebr 
Verzameling op albumbladen ±1950-1970 
Met veel betere senes en zegels 

2432 PHILIPIJNEN in map.vnl gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 

2465 RUSLAND in twee insteekboeken.pfr/ongebr/gebr 
Super koopje met veel betere senes 
WEES ER SNEL BIJ IHI 

2447 SPANJE in doos.pfr/ongebr/gebr 
Collectie op albumbladen waarbij kolomen 
Met veel betere zegels en senes 

2443 URUGUAY in map.ongebr/gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 

2442 VENEZUELA in map.ongebr/gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 

2441 VIETNAM in map.pfr/ongebr/gebr 
Kleine verzameling op albumbladen 
Waarbij betere senes 

[«telefonisch of per fax te bestellen. 
, za 10 00-16 OOu en na telefonische afspraak 
) 00-17 OOu , za 10 00-16 OOu 
mbours of na vooruitbetaling 
50,- zijn de verzendkosten voor PPC i 
lorama Mesdag en tegenover nr 48. 
l,- per uur en op zaterdag gratis). 
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F 525.00 

F 250.00 
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F 200,00 
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NEDERIANDSE VERZAMEIMR: 
VOOR HEI BLOK GEZET? 

NimwbelMinNWH^atdogusoïiderdebep 
R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEN 

up 2 n minsT Twee opmerKeiifKe vernieuwingen nevar ae 

jongste editie van de Speciale Catalogus van de NVPH: de 

voor het eerst geïntroduceerde rubriek 'velletjes' en de 

gewijzigde opzet van de Nederlandse postzegelboekjes. Over 

het eerstgenoemde onderwerp gaat de nu volgende bijdrage. 

Al een aantal malen zijn in dit 
blad de opzet en diepgang van 
de belangrijkste postzegelcata
logus van Nederland  de 
'Speciale' van de NVPH  be
sproken; de laatste keer ge
beurde dat eind 1995. Dat het 
even stil is geweest houdt ver
band met een soort integri
teitskwestie: de afgelopen 
twee jaar heb ik als betatester 
van de NVPHCD/ROM ge
fungeerd en in die hoedanig
heid leek het me niet correct 
tegelijkertijd de 'papieren ca
talogus' te recenseren. 
In tegenstelling tot voorgaan
de keren wil ik nu niet de ge
hele catalogus bespreken, 
maar er een nieuw element 
uiüichten: de behandeling 
van de begrippen 'blokken' 
en 'velletjes'. 
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Luxemburg had de primeur met dit 'kleine 
velletje' zoals bedoeld door J.A. van de 
Vlis. 

twee of meer rijen samenhan
gende, ' schrijft J.A. van de 
Vlis'. 'Tegenwoordig rekent 
men de kleine velletjes papier, 
vierkant of rechthoekig van 
vorm, meestal aan de achter
zijde gegomd en aan de voor
zijde bedrukt met één of meer 
postzegels, ook tot de blok
stukken.' 

Van de term blok voor het 
'kleine velletje' waarnaar Van 
de Vlis verwijst was voor het 
eerst sprake bij de losse zegel 
van 10 f. met velranden erom 
heen die op 3 januari 1923 
door Luxemburg werd uitge
geven. Al voor de Tweede We
reldoorlog waren de door de 
diverse postadministraties uit
gegeven 'blokken' heel popu
lair. Tegelijkertijd waren ze 
echter ook heel discutabel 
vanwege de vaak ermee ge
paard gaande speculaties. 
Ook na de Tweede Wereld
oorlog bleven de administra
ties 'blokken' uitgeven, veelal 
met het doel de verzamelaar 
extra te belasten. 
Blokken zijn ook praktisch ge
zien aantrekkelijk: het kan 
handig zijn zegels in deze 
vorm te verkopen. De Kinder
zegelblokken van 1965 lever
den hooguit enig gepruttel op 
bij de verzamelaars; zulke 
blokken worden tegenwoor
dig beschouwd als volwaardi
ge filatelistische objecten. 
Hetzelfde geldt voor de in 
1964 algemeen in Nederland 
ingevoerde automaatboekjes. 
Alle tot dusver vermelde ob
jecten hebben één eigenschap 
gemeen: dat ze uitsluitend als 
geheel te koop waren. Losse 
zegels uit blokken waren niet 

verkrijgbaar; de verkoop ge
schieddde en bloc, respectieve
lijk im Block. 

HET WOORD'BLOK' 
Als er één woord in het inter
nationaal filatelistisch spraak
gebruik is waarop Nederland 
trots mag zijn dan is het wel 
het woord 'blok'. Dit Neder
landse woord, dat oorspronke
lijk verwees naar 'houtblok' 
(het massieve gedeelte van 
een boom) werd al in de der
tiende eeuw (melding uit 
1262) overgenomen in het 
Frans met de betekenis tronc 
abattu, later tronc d'arbre. 

Uit het Frans raakte 'blok' ver
zeild in het Engels en de ande
re Romaanse talen. Via het 
Nederduits vinden we 'blok' 
als Block terug in het heden
daagse Duits. In de moderne 
talen is de betekenis van het 
woord gaan 'rondzingen', 
maar de kern is gebleven: iets 
massiefs, iets uit één stuk. 
Ook filatelistisch gezien is een 
'blok' een object uit één stuk, 
iets dat niet in kleinere eenhe
den verkrijgbaar is geweest. 

VERKOOPEENHEDEN OF 
VERSCHIJNINGSVORMEN 
Lange tijd was het loketvel de 
gebruikelijkste verkoopeen
heid of verschijningsvorm; in 
ons land was het dat tot zo'n 
vijf jaar geleden. Het aantal 
zegels in zo'n loketvel was 

meestal honderd (10x10) of 
tweehonderd (10x20). Niet 
overal was deze omvang ge
bruikelijk. In Zweden werden 
de loketvellen al ver voor de 
Tweede Wereldoorlog afge
schaft; daar waren slechts ze
gels uit rollen en postzegel
boekjes verkrijgbaar. In hel 
Verenigd Koninkrijk is het 
marktaandeel van postzegel
boekjes veel groter dan het 
ooit in Nederland was. Het 
aantal zegels per loketvel wijkt 
elders vaak af. In België is een 
vel van 30 zegels (5x6) nor
maal, in Israël vellen van 15 
(5x3). In Polen is een vel van 

15 of 20 zegels niet ongebrui
kelijk. Let wel: het gaat hierbij 
steeds om loketvellen waaruit 
aan het loket losse zegels ge
kocht kunnen worden. 
In Nederland zijn zulke kleine 
loketvellen  even afgezien 
van hoge zegelwaarden  er 
slechts zo nu en dan geweest. 
Voorbeelden zijn tentoonstel
lingszegels in het typeVeth uit 
1924 (5x5), de ITEPzegels 
van 1952 (5x5) en als laatste 
de Amphilexzegels uit 1967 
(5x2). Het is niet zo vreemdj 
om in deze gevallen van 'velle| 
tjes' te spreken. | 
In 1987 zorgden het kortingl 
zegelboekje (20 zegels) voorl 
de nodige beroering. De eeri 
ste 'blokken' van 20 kortingzel 
gels plaatsten menig verzamel 
laar voor het dilemma: meeJ 

TERMINOLOGIE EN 
VERZAMELBELEID 
Van oudsher worden zegels in 
albums 'los' verzameld. Alleen 
als er een goede reden voor is 
worden ook paartjes of blok

„ ken van vier in de collecties 
^ opgenomen. 
— 'Oorspronkelijk verstond men 
= onder een blok een combina
^ tie van vier of meer zegels in 

De blokken met twintig kortingzegels ('decemberzegels') plaatsen menige verzamelaar 
voor een dilemma. 



doen of niet. Een aantal verza
melaars greep de verzelfstan
diging van de PTT (1989) aan 
om met het kopen van nieuwe 
zegels te stoppen. 

LIEVER IN AANTALLEN 
In het begin van de jaren '90 
werd duidelijk dat PTT's hun 
postzegels liever 'in aantallen' 
(blokken van 10 of 20 stuks en 
in de toekomst  zie het emis
sieprogramma 1999  zelfs 50 
stuks) willen verkopen dan 
los. Op de verkoop van losse 
zegels, zo beweren ze, leggen 
ze geld toe. Of dat zo is of niet 
doet niet ter zake; het gaat in 
dit geval (en ook bij andere 
experimenten) om praktische 
overwegingen, niet om de 'uit
buiting van de arme verzame
laar'. 
In 1993 verschijnen in Neder
land twee 'blokken' van 10 ze
gels die letterlijk en bloc moe
ten worden aangeschaft; losse 
zegels eruit zijn niet verkrijg
baar. De Duitse PTT over
weegt de 'normale' loketvel
len af te schaffen en helemaal 
over te stappen op 'velletjes' 
van 10 zegels. Op 13 oktober 
1994 verschijnt daar het eerste 
'blok' van 10 zegels; het is uit
sluitend 'compleet' verkrijg
baar. 

WERKGROEP 
De wens om als het om 'vel
len' en 'blokken' gaat in ieder 
geval dezelfde taal te spreken 
leidt in Nederland begin 1994 
tot de oprichting van een 
werkgroep. Deelnemers zijn 
de Bond, de NVPH en de busi
ness unit PTT Post Filatelie. 
Aanleiding is de vraag of ver
zamelaars zich verplicht zou
den moeten voelen om blok
ken in hun verzameling op te 
nemen. Het antwoord luidt 
'nee' . Men gaat er van uit dat 
als er voor de blokken nu 
maar een aparte aanduiding 
komt het best zal lukken. 
Dat de partijen overeenstem
ming weten te bereiken^ stemt 
de PTT tevreden. De 'blok
ken' kunnen nu uitsluitend 
compleet worden verkocht. 
Als compromis wordt bepaald 
dat bij De Verzamelservice in 
Groningen losse postzegels uit 
de velletjes zullen worden ge
leverd. 
Er worden bepaalde termen 
vastgelegd. 'Standaardvelle
tjes' bevatten 10 of 20 zegels 
in een omranding zonder ver
siering (administratieve en 
technische gegevens daargela
ten) . Ze worden  met De Ver
zamelservice in Groningen als 
enige uitzondering  uitslui
tend in hun geheel aan de lo
ketten verkocht. 
Albumfabrikanten zoals Davo 
en Importa spreken af in hun 
supplementen geen bladen 
op te nemen waarop een com
pleet standaardvelletje prijkt. 

Een uitzondering wordt ge
maakt voor de kortingzegels: 
die worden wel in de supple
menten opgenomen, zij het 
op een zogenoemd Ablad. 
In het overleg worden ook an
dere termen opnieuw gedefi
nieerd: 'los', 'paartje', 'aan
hangsel', 'bijslag', 'toeslag', 
'stroken', 'blokken' en 'velde
len'. 
Een van de uitkomsten van 
het overleg was verder dat er 
voortaan twee termen  'blok' 
en 'velletje'  zouden worden 
gehanteerd. 'Blok', zo sprak 
men af, zou wijzen op een 
'verzamelnoodzaak' (en dus 
op een aparte catalogusnote
ring) en bij 'velletjes' zou er 
sprake zijn van vrijblijvend
heid (behoeft niet in een ten
toonstellingscollectie aanwe
zig te zijn, krijgt geen aparte 
catalogusnotering). 

TOCH VRAAG NAAR 'VELLETJES' 
Maar het bloed kruipt nu een
maal waar het niet gaan kan. 
De verzamelaars bleken zich 
de afspraken ten spijt  toch 
op de 'velletjes' te willen stor
ten, ondanks de goedbedoel
de regelgeving van bovenaf. 
Trouwens, niet alleen verza
melaars maar ook individuele 
deelnemers aan het overleg 
bleken zich aan de in 1994 ge
maakte afspraken te onttrek
ken. In het PTTblad Collect 
(zomer 1998) wordt in de ru
briek Shop gesproken over de 
categorie 'postzegelvelletjes'. 
Daaronder blijken de Kinder
zegels, Zomerzegels en de kor
tingzegelblokken te vallen. 
'Postzegelvelletjes' bestaan uit 
een of meer postzegels met 
een versierde velrand,' heet 
het in Collect. Er kan een apart 
abonnement worden geno
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In Duitsland ontstond ook discussie over de Zehnerbogen met velrandversiering Bi| het 
hier afgebeelde vellet|e kwam daar nog een extra element bi| het toepassen van een 
zogenoemd runenteken in de linkerboven en rechteronderhoek 

Ook in Duitsland speelde 
zich een soortgelijke discus
sie af; daar werd gekissebist 
over het wel of niet aanbren
gen van een randversiering 
op de blokjes van tien. De 
Zehnerbogen mochten niet in 
de Safealhums worden opge

men. Dat laatste geldt ook de 
categorie 'gelegenheidsvelle
tjes'. Daarmee worden dezelf
de blokken bedoeld die in 
1994 nog als 'standaardvelle
tjes' door het leven moesten 
gaan. Ook hier kan men zich 
weer abonneren, terwijl een 
advertentie van Davo voor het 

'Album gelegenheidsvelletjes' 
(prijs f80., met vijftien op
bergbladen voor de tot en met 
1997 verschenen gelegen
heidsvelletjes) hierop naad
loos aansluit. 
Het resultaat van dat alles zien 
we terug in de zojuist versche
nen Speciale Catalogus van de 
NVPH. In de rubriek Verzamel
gebied Nederland in het juli /au
gustusnummer van 'Philate
lie' wees ik er al op dat de prij
zen voor de blokken met ze
gels van 70 cent behoorlijk 
aan het aantrekken waren. 
Geen wonder dat 'blokken' 
en 'velletjes' in de 'Speciale' 
plotseling interessante items 
blijken te zijn geworden! 

BLOKKEN IN DE SPECIALE 
CATALOGUS 
In de editie 1993 van de Spe
ciale Catalogus bleken de ten
toonstellingsvelletjes van 1924 
opeens van een prijs te zijn 
voorzien: f 13.750. (later werd 
dat f 12.500.). In de editie 
1998 bleek de notering weer 
even plotseling verdwenen te 
zijn. 
Bij de Kinderzegels zijn soms 
'aanhangsels' (vignetten) in 
de blokken opgenomen: volle
dig getande zegels met een 
tekst in de trant van Plak kin
denegels op uw post. Ze komen 
voor in 1965, 1970, 1972, 
1975, 1980, 1981 en 1982. 
Over een eventuele meerwaar
de van zegels met deze 'aan
hangsels' wordt in de NVPH
catalogus met geen woord ge
rept. 
De allereerste Kinderzegel
blokken konden niet in hun 
geheel op een envelop wor
den geplakt. Pas vanaf 1975 
kon de NVPH daarvoor aparte 
eerstedagenveloppen uitge
ven. Toch krijgen de Kinder

• Tien voor jekaart 

De blok|es met tien zegels in het oude drukvirerktorief (70 cent) staan in de nieuwe NVPHcatalogus tegen forse pri|zen genoteerd 
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Bil zegels die van een (al dan met 'volwaardig') aanhangsel 2i|n voorzien is er m de NVPHcatalc 
diffuus beleid 

gus sprake van een nogal 

zegelblokken al vanaf de eer
ste uitgifte een eigen hoofd
nummer. 

Een zegel van 50 cent uit 
1980 werd van een 'volwaar
dig aanhangsel' (vignet ter 
grootte van een zegelbeeld) 
voorzien dat reclame maakte 
voor de Jupostex en de NVPH
show van dat jaar. In 1988 
kregen de zegels in de reeks 
'moderne kunst' ook een ei
gen, volwaardig 'aanhangsel'. 
Bij de zegel van 80 cent ter 
gelegenheid van het wereld
kampioenschap voetbal in 
1984 viel het 'aanhangsel' 
kleiner uit. Alle drie de 'aan
hangsels' worden apart in de 
catalogus vermeld; er wordt 
op gewezen dat zegels zonder 
deze 'aanhangsels' minder 
waard zijn. 
Bij de Filacepthlolken (1988) 
kregen de zegels smalle, volle
dig geperforeerde 'aanhang
sels'. Dat grapje werd in 1994 
nog eens herhaald bij de Fepa
posth\oVken. Voor deze 'aan
hangsels' heeft de catalogus 
echter geen belangstelling. 
Sinds de Kinderzegelblokken 
van 1991 worden de randen 
van de blokken ook gebruikt 

om er de zegeltekening op te 
laten uitlopen. Van 1991 tot 
en met 1997 zijn de zijranden 
zodanig bedrukt dat ze als 
'aanhangsels' kunnen worden 

beschouwd. Ook de Zomerze
gelblokken laten vanaf 1996 
iets dergelijks zien. In de cata
logus vinden we daarover 
niets. 

Wel wordt er gewag gemaakt 
van een 'aanhangsel' bij de 
Stripzegelblokken van 1996, 
voorzien van dezelfde opmer
king als bij de Jupostexzegel. 
Wie de geheel vergelijkbare 
Strippostzegels van eenjaar la
ter er op naslaat ziet dat elke 
verwijzing naar de 'aanhang
sels' daar ontbreekt. 

Bij een ander blok  dat met 
de zogenoemde kraszegels 
horen de randen er onverbre
kelijk bij. Op die 'aanhangsels' 
valt immers te lezen wat er on
der de kraslaag schuilgaat. 
Een vraag die ook nog gesteld 
zou kunnen worden is waar
om er niet (zoals bij de zegels 
van Israel) gesproken wordt 
tabs. Het gaat daarbij immers 
om een doorlopend getand 

Drie voorbeelden van blok|es waarbi| de 'tabs' een duideli|ke relatie hebben met de zegel; 
('tabs' verklappen de tekst achter de kraslaag), de Fy/ocepfzegels ('tabs' worden gebruHcl 
en het kinderzegelblokje van 1997 ('tabs' hdken in op de zegeltekening) 

_._ de zogenoemde verrassingszegels 
;t om de zegeltekening door te laten lopen) 
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Stripzegelblok|e 1996 (boven) anders behandeld dan stripzegelblok|e 1997 (onder) 

Stukje velrand met een be
drukking die thematisch ver
want is aan de zegeltekening. 

DEFINITIES 
Laten we eens kijken naar de 
definitie die de NVPHcatalo
gus geeft van 'blok', respectie
velijk 'velletje': 

"Wat IS een blok f 
Een blok bestaat uit één of 
meer verschillende zegels. 
Het blok heeft een speciale 
rand, met tekst en/of afbeel
dingen die betrekking heb
ben op het onderwerp van de 
zegel (s) of het doel waarvoor 
de zegels zijn uitgegeven. 

Wat IS een velletje! 
Een velletje bestaat uit 5 tot 20 
dezelfde zegels of soms uit 
een aantal gelijke paartjes.' 

Al meteen bij de indeling en 
de voorbeelden wordt duide
lijk dat de definities niet goed 



hanteerbaar zijn. De NVPH 
maakt uitzonderingen voor 
Legioen-blokken (niet één of 
meer verschillende zegels, 
maar 10 van V'/a cent en 4 van 
I2V2 cent) en voor sommige 
kortingzegelblokken die in
derdaad 'blokken' zijn, maar 
toch maar velletjes worden ge
noemd. 
De definities steunen op het 
begrip 'aantal' ('één of meer 
verschillende' versus 'bestaat 
uit 5 tot 20 dezelfde', respec
tievelijk 'een aantal gelijke 
paartjes') en op de aan- of af
wezigheid van een 'speciale 
rand'. 
Bij de Kinderzegelblokken 
gaat het nooit om 'één of 
meer verschillende'. Al bij het 
allereerste blokje (1965) zien 
we zes zegels van 8 cent en 5 
van 18 cent! In 1970 gaat het 
zelfs om negen zegels van 
12 cent en twee van 25 cent. 
De aanwezigheid van een aan
tal gelijke paartjes (Kind 1969, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 
1985,1991,1993 en 1996) zou 
aanleiding kunnen zijn om op 
deze blokken de term 'velle
tje' van toepassing te verkla
ren. 

Hoe verwarrend het onder
scheid tussen 'blok' en 'velle
tje' kan zijn, blijkt bij die cate
gorie Kinderzegels waarvan de 
loketzegels en de blokjesze
gels een verschillende tanding 
hebben. Bij de tandingover-
zichtjes van die blokken 
(1986, 1989, 1990, 1991, 1992 
en 1994) wordt gesproken van 
"velletjes', terwijl het bij de vet
gedrukte teksten opeens 
'blokken' zijn. Vreemd ge
noeg is er bij het blokje van 
1993 weer overal sprake van 
een 'blok'. Om de verwarring 
nog wat te vergroten wordt bij 
het Kinderzegelblokje 1996 
gesproken over een 'velletje 
met speciale Ie dag-afstempe-
ling'. 
Het Rode-Kruisblokje van 
1978 (drie zegels van 55 cent) 
is een twijfelgeval - drie zijn er 
immers nog geen vijf?! 
De zogenoemde kraszegels 
(1997) zijn alle tien verschil
lend en voldoen daarmee per
fect aan de NVPH-defmitie 
voor 'blok'. De speciale rand 
bij de kraszegels heeft recht
streeks betrekking op de ze
gels in het blok. Kortom: de 
kraszegels vormen een blok! 
Volgens de NVPH-catalogus 
zijn het echter velletjes. 

INTERNATIONALE TERMEN 
n Duitsland worden de term 

Block naast Klanbogen (mini-
el, velletje) gehanteerd. In 

Ulrich Häger's Grosses Lexicon 
der Philatelie lezen we: 
Grundsätzlich gilt: bei Klein-
jogen gibt die Post jede 
Gewünschte Zahl an Einzel-
narken daraus ab, ein Block 

wird stets nur als vollständige 
Einheit verkauft.' In de Engel
se Stanley Gibbons-catalogus 
wordt gesproken van een mi
niature sheet als een uitsluitend 
compleet verkocht 'blok' 
wordt bedoeld en van sheetlets 
als het om 'velletjes' gaat waar
uit zegels verkocht kunnen 
worden. 

TOT BESLUIT 
Het gaat bij deze bespreking 
om een zaak die niet eens zo 

veel te maken heeft met een 
door de NVPH gewenste op
zet. De onduidelijkheid wordt 
veeleer veroorzaakt door het 
zoeken naar een soort 'pol
dermodel' in de Nederlandse 
filatelie. 
Dat de Speciale Catalogus een 
aparte lijst van 'velletjes' laat 
zien is best een goede zaak. Er 
is een duidelijke markt voor 
deze door de PTT Post inge
voerde verschijningsvorm: de 
'standaardvelletjes'. Filatelis-

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
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tisch gezien is er echter geen 
enkel verschil met de blokken 
zoals we die al veel langer ken
nen. 
De definities die nu worden 
gehanteerd zijn krakkemikkig 
of op z'n minst halfslachtig te 
noemen. Alle 'velletjes' (op 
één na, te weten Amphilex 
1967) zijn gewoon blokken -
niet alleen in mijn optiek, 
maar ook in die van gerespec
teerde autoriteiten zoals Ha
ger. De bewuste blokken zou
den daarom op dezelfde ma
nier moeten worden behan
deld als die van vóór 1993. 

Dit houdt in dat alle 'blokken' 
gewoon een apart hoofdnum-
mer behoren te krijgen, los 
van de nummers van zegels 
die uit deze blokken aflcom-
stig zijn. Dat heeft natuurlijk 
vervelende gevolgen (een in
grijpende 'nummerverschui-
ving'), maar dat is iets dat dan 
maar voor lief zou moeten 
worden genomen. 
Aan het feit dat menige verza
melaar zich nu voor zijn 
hoofd slaat dat hij geluisterd 
heeft naar het (in mijn ogen 
rampzalige) advies om geen 
'velletjes' in de collectie op te 
nemen valt niets meer te ver
anderen. Laat het een les zijn 
voor later! 

Deze drie vellef|es verschenen ter gelegenheid van de Amphilex 67, de zegels versche
nen uitsluitend in deze velopmaak en waren ook los uit deze vellen te verkri|gen 

Noten: 
': J.A. van de Vlis in De Philatelist, OflC 
publicatie onder de titel 'Een ÖUJ 
handleiding voor de postzegelver
zamelaar; XII - Iets over blokstuk-
ken, paren.stroken en ander zegel
combinaties'; 1942 
:̂ zie 'Philatelie' van 1994, pagina 



Opgaven voor deze rubriek in 
het januarinummer 1998 
moeten uiterlijk op 1 decem
ber aanstaande in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi
latelie', Klipper 2 ,1276 BP 
Huizen. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven dato 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 woonplaats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 14 en 15 november: 
Den Hoog. Helvetia 30, propa-
gandatentoonstellinq von de Stu
diegroep Zwitserland. PTT Muse
um, Zeestraat 82. Openingstijden: 
o p l 4 / l l van 10 tot 1 Zuur en op 
15/11 van 12 tot 16 uur. Inlich
tingen: W. Jacobi, Postbus 95, 
3970 AB Driebergen, telefoon 
0343-518303. 
UIvenhout. Zegel en Beeld fre-
a//ef, propogandatentoonstellinq 
georganiseerd door de Postzegel
vereniging Breda. De Pekhoeve. 
Ca. 30l<aaers. Combinatie van 
postzegeltentoonstelling en kunst
expositie. Openingstijden: op bei
de dagen van 10 tot 17 uur. 
• 29 november: 
Oudenbosch. Propagandaten-
toonstelling ter oelegenheid van 
het vijftienjorigoestoan van de 
postzegelvereniging Oudenbosch. 
Cultureel Centrum Fidei et Arti, P. 
Hellemonsstraat, 1. Openingstij
den: van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: P.F.J.P. Daas, Blokmoeren 
86,4824 JP Breda, telefoon 0Z6-
5411901. 

1999 

^ • 12 ,13 en 14 februari: 
= Monte Carlo (Monaco). Mona-
^ co 99, tentoonstelling van honderd 
z zeldzame poststukken en filatelis-
^ tische documenten, georganiseerd 
^ door het Alüsée (/es ïïm6res e/des 
2 Monnaies. 
I » 1 9 t / m 24 maart: 

- ^ ^ Melbourne (Australië). Austra
g t lia 99, wereldtentoonstelling. Mel-
v ü v bourne Exhibition Centre. Ope

ningstijden: op 19/3 van 12 tot 
19 uur, van 20/3 tot en met 23/3 
van 10 tot 18 uur en op 24/3 van 
10 tot 16 uur. Informatie: Robyn 

Kina, Australia 99, GPO Box 1999, 
Melbourne, Victoria (Australië). 

World 
Stamp 

Australia 99 

• 27 en 28 maart: 
Utrecht. Groot filotelistisch eve
nement in het kader van de Inter
nationale Verzameldagen. Jaar
beurscomplex. Co. 200 kaders. In
lichtingen: NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, telefoon 030-
2894290, fox 030-2800128. 
• 27 opril t / m 4 mei: 
Neurenberg (Duitsland). 
IBRA 99, wereldpostzegeltentoon-
stelling georganiseerd door de 
Bund Deutscher Philatelisten. 
Beurscomplex Neurenberg, inlich
tingen: IBRA Philatelie GmbH, Äus
sere Nürnberger Strasse 1, D-
91301 Forchheim (Duitsland). 
• 5 en 6 juni: 
Begijnendijk-Betekom (Bel
gië). Befiten 99, wedstrijdten
toonstelling georganiseerd door de 
hobby- en verzomelclub Begijnen
dijk. Sportcomplex De Tumkens. 
Openingstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Informatie: 
Paul Wijnants, Saffraanberg 11, 
B-3130 Begijnendijk, telefoon 
0031-16535267. 
• 2 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour Ie Dével-
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 
hal I.Ca.3.600kaders;ca.300 
stands von postadminstraties, han
delaren, uitgevers en organisaties. 
Openingstijden: onbekend. Inlich
tingen' Commissariat General, 11, 
boulevard Brune, F-75685 Paris 
Cedex 14 (Frankrijk). E-mail: phi-
lexfrance99@laposte.fr; Internet: 
www.philexfrance99.com. 
• 29 september t / m 3 okto
ber: 
Brussel (België). Bruphila 99, 
nationale tentoonstelling georga
niseerd door de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkrin
gen in samenwerking met Pro-
Post, de posterijen en de Belgische 
handelorenorganisatie. Plaats: 
nog niet bekend. Thema: '150 
jaar postzegels in België'. Inlich
tingen: Pro-Post, Petite rue des Mi
nimes 2, B-1000 Brussel (België). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 14 november: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp

straat 64,10.30-15.30. 
Gouda. Het Anker, Emmastraot 
49,10-16. Telefoon 0182-
631858. 
Haaksbergen. De Veldmaat, 
Veldmaterstraat 59,10-17. Tele
foon 0547-363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Moossluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
• 15 november: 
Berkel-Enschot. De Schalm, Ei-
kenbosch 1,10-13. Telefoon 013-
5332058. 
Borne. SG Twickel, Oude Henge-
loseweg 123,10-16. Telefoon 
074-2662671. 
Haarlem. Die Raeckse, Raaks 1, 
10.30-15.30. Telefoon 023-
5334252. 
Kaolheide-Kerkrade. De Jreets, 
Kaolheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 2 1 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. Telefoon 
0297-321656. 
Bergen op Zoom. Wijkcentrum 
Oost, Kometenlaan 38,10-16.Te-
Iefoon0165-511117. 
Drenten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Eerbeek. De Korenmolen, Ka
naalweg 3,10-16. Telefoon 0313-
650802. 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301,10-16. Telefoon 053-
476417. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-15. 
Telefoon 055-3667769. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,13-17. 
Telefoon 073-6138485. 
Hillegom. Het Jeugdhuis, Mgr. 
van Leeuwenlaan 13,12.30-
16.30. Telefoon 0252-519299 
(tussen 19 en 21 uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat, 10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haarlaan 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Nieuwveen. De Ringkant, Haze-
weg 1,10-16.30. Telefoon 0297-
283318. 
Purmerend. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
De Doele, Koemarkt 56,10-16. 
Telefoon 0299-423305. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport
straat 29,10-16. Telefoon 040-
2534002, 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos
terstraat 9,14-17. Telefoon 030-

6884229. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 
• 22 november: 
Amsterdam. Ondernemerscolle
ge, Karel Klinkenbergstraat 1,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor-
straat 74,10-16. Telefoon 0485-
571842. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46a, 10-16. Tele
foon 020-6907434. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Koog aan de Zaan. De Linde
boom, Raadhuisstraat 57 (ingang 
Verzetstroat), 10-16. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Someren. Prinsenhof, Boerkamp
laan 169,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
• 23 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 28 november: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliusloon 3,10-16. Telefoon 
023-5617279. 
Bergambacht. De Waard, Mei
doornstraat 7,13-16. Telefoon 
0172-216239. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Dordrecht. Cultureel Centrum 
Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 
10-17. Telefoon 078-6209088 
(na 20 uur). 
Hengelo. De Waarbeek, Twekke-
lerweg 327,10-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-IZ. Tele
foon 071-3614198. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraat 15f, 
13-16. Telefoon 0475-4995899. 
Veenendaal. De Lampegiet, Ker-
kewijk 10,10-16. Telefoon 0318-
517569. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16.30. 
Telefoon 059-7423692. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Honig-
straat 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 29 november: 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie-
straat 2,11-16. Telefoon 0343-
563069. 
's-Grovenhage. Congresge
bouw, Churchillplein 10,10-16, 
Telefoon 030-6063944. 
Helmond. De Herbergh, Molen
straat 98,9.30-13. Telefoon 

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

0492-540279. 
Nijmegen. Dukenburg, Meijhorst 
7039,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3517700. 
• 2 december: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wosse-
noorsestroat, 13.30-17. Telefoon 
071-3614198. 
• 5 december: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistroat 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstroot 
43,10-16. Telefoon 0528-
275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaan 2,13.15-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
• 6 december: 
Asten. Jan Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Eindhoven. DeTongelreep, A. 
Coolenloan 5,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,10-13. 
Telefoon 073-6138485. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplontsoen 14,11 -16. Telefoon 
0343-573649. 
• 8 december: 
Eindhoven. V.T.A. Henriette Roe-
lants. Keldermansstraat 43a, 14-
16.30. Telefoon 040-2119654. 
Woerden. De Meent, Fr. Hend
riklaan 18a, 19-21.30. Telefoon 
0348-471326. 
• 12 december: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. In
lichtingen: Boomstede 424,3608 
BE Maorssen, telefoon 0346-
572593. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. 
Drenten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,10-16. Te-

mailto:philexfrance99@laposte.fr
mailto:philexfrance99@laposte.fr
http://www.philexfrance99.com


lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui

verlaan 20,1216. Telefoon 010

5915346. 
Reeuwijk. De Brug, Dunantlaon 
1,1016. Telefoon 0306883206. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend

arflaan, 1016. Telefoon 072

5337739. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10

16. Telefoon 0384771726. 
• 13 december: 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1014. Telefoon 0246413608. 
• 19 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla

menstraat 70,1016. Telefoon 
0297321656. 
Haren. De Mellenshorst, Water

huizenweg, 1016. Telefoon 050

5344229. 
Heeze. De Valk, Jan Deckers

straat 53,1217. Telefoon 040

2263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. Telefoon 036

5304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruiter

straat 7,1016. Telefoon 035

5310865. 
'sHertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,1317. 
Telefoon 0736138485. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haarlaan 6, 
1115. Telefoon 0297289322. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3,1016. Telefoon 
0786411289. 
Sassenheim. De Wasbeek, Van 
Alkemadelaan 12,1017. Tele

foon 0252215972. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos

terstraat 9,1417. Telefoon 030

6884229. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Honig

straat 7,10.3015.30. Telefoon 
0316529241. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor

straat 23,1016. Telefoon 038

4216493. 
• 20 december: 
BerkelEnschot. De Schalm, Ei

kenbosch 1,1013. Telefoon 013

5332058. 
Diemen. De Schakel, Burgemees

ter Bickerstraat 46a, 1016. Tele

foon 0206907434. 
EttenLeur. De Nobeloer, A. van 
Berchemloan 2,1016. Telefoon 
0306063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11

16. Telefoon 0263271979. 
KaaiheideKerkrade. De Jreets, 
Koalheidersteenweg 105,1417. 
Telefoon 0455415088. 
• 27 december: 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie

straat 2,1116. Telefoon 0343

563069. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.3014.30, Telefoon 0493

319063. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp

straat 64,1017. Telefoon 0314

663396, 
Oisterwiik. De (oppele, Vl/illem 
de Zwijgerlaan 61,1013. Tele

foon 0135284806. 
Rotterdam. Groothandelsge

bouw, Stationsplein 45,1016. Te

lefoon 0306063944. 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestingplein 58,1016. Telefoon 
0235382274. 
Venlo. 't Anker, Stroeiseweg 83, 
1013. Telefoon 0773517700. 
• 28 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Emma

straat 2,1016. Telefoon 0529

458267. 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo

temaker de Bruïneweg 272, 
19.3022. Telefoon 026

3340331. 
NoordwijkBinnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Tele

foon 0713614198. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 17 november: 
Madrid (Spanje). Spaanse top

stukken. Afinsa, Colle Lagasca 88, 
E28001 Madrid (Spanje). 
• 19 november: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gemenebest. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIY GAS 
(GrootBrittannië). 
• 24, 25 en 26 november: 
Wil (Zwitserland). Peter Rapp 
AG, Toggenburgerstrosse 139, (H

9500 V/il (Zwitserland). 
• 25 november: 
Londen (GrootBrittannië). 
Hongkong. Spink & Son, King 
Street, St James's, London SW1Y 
6QS, GrootBrittonnië. 
• 26 november: 
Londen (GrootBrittannië). 
GrootBrittannië gespecialiseerd. 
Phillips, 101 New Bond Street, Lon

don VI/IYOAS (GrootBrittannië). 
• 10 december: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIY OAS 
(GrootBrittannië). 
• 16 december: 
Londen (GrootBrittannië). 
GrootBrittannië. Spink & Son, 
King Street, St James's, London 
SW1Y6QS, GrootBrittannië. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

11 november: 
Kinderpostzegels. Thema: 'Kinder

feesten'. Drie zegels van 
80f40 cent. Verder een velletje 
van zes zegels van 80140 cent. 
24 november: 
Kortingzegels. Velletje van 20 ze

lels van 55 cent. Thema: winter

Nederlandse Antillen 

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) 

4 december: 
Kinderzegels (schilderijen). Zes 
zegels en een blokje, f 8.50. 

België 

9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen Bel

gisch Vakverbond ABVV (1 zegel); 
Solidariteit: blindegeleidehonden 
(1 zegel, 17f4 f.); Kerstmis en 
Nieuwjaar: 'De drie Koningen' van 
Michel Provost (1 kortingzegel, 
15 f.), 

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

Zeestraat 82 
2518AD'$Gravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax:0703608926 
URL: www.pttmuseum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag 1017 uur, 
zaterdog, zondag en feestda

gen 1217 uur; op 25 decem

ber en 1 januari gesloten 

Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwaorde

stukken Nederland en de Over

zeese Rijksdelen 18711912 
• Vernieuwde diapresentatie: 
Vormgeving van de Nederlandse 
postzegels 

(e exposities: 
•Portret van PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet

ting van ZuidOost Azië 1941

1945 

Zaal Postzegels Buitenland 

Permanent te zien: 
• Postzegels van de landen van 
Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie: De wereld in het 
klein 

Tijdelijke expositie: 
• 'Vogels onder de loep', een the

maverzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eersteda

genveloppen, maximumkaarten, 
fuchtpost en ontwerpen/proeven 
met het thema vogels. De geschie

denis en ontwikkeling van net the

matisch verzamelen. Te zien tot 
medio 1999. 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het aepot van de 
afdeling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070

3307560. 
Op de algemene studiezaal in de 
bibliotheek kunt u, eveneens op 
afspraak, elke dag tijdens ope

ningsuren terecht. Telefoon: 070

3307581. 
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Cje legenhe ids 

s f empe l s 

8 oktober 
In het vorige nummer 
van 'Philatelie' beloofden 
we u de afbeelding van 
het stempel ter gelegen

heid van de Stripdag 
voor de Jeugd. U ziet het 
hieronder. 
U kunt het stempel nog 
tot uiterlijk 30 november 
a.s. verkrijgen door een 
voldoende gefrankeerd 

a V O O / , , 

^«5Eso«^ 

poststuk in een (eveneens 
voldoende gefrankeerde) 
omslag te verzenden aan 
de Verzamelservice 
(adres: zie kadertje). Zet 
u op de omslag 'Strip

dag voor de jeugd'. 
Het stempel (ontwerp: 
Joop Wiggers, Breuke

len) laat de befaamde 
Rode Kater uit de strip 
Jan, Jans en de kinderen 
van Jan Kruis zien. 

2 3 / 2 4 / 2 5 oktober 
In Sindelfingen (Duits

land) werd van 23 tot en 
met 25 oktober de inter

nationale postzegelbeurs 
Sindelfinqen 7 9y8 ge

houden. In de Messehal

le aldaar werd op de ge

noemde dagen ook een 
speciaal stempel van PTT 
Post gebruikt, ontworpen 
door Paul Pleijs uit Den 

Haag (zie 'Philatelie' van 
oktober j l . , pagina 758). 
Nog tot uiterlijk 30 no

vember kunt u dit stempel 
verkrijgen. U stuurt daar

voor een voldoende ge

frankeerd omslag met 
daarin de te stempelen 
(eveneens voldoende ge

frankeerde) poststukken 
aan de Verzamelservice 
(adres: zie kader). Op 
de omslag vermeldt u 
'Sindelfingen 1998'. 
Het stempel laat tvpisch 
Nederlandse beelden 
zien: een molen, een 
dijk, tulpen en water. 

2 3 ok tober tot en 
m e t 1 n o v e m b e r 
De internationale postze

geltentoonstelling Ita

lia 98 werd van 23 okto

Adres PTT Post 
De Verzamelservice: 

Postbus 30051 
9700 RN Groningen 

ber tot en met 1 novem

ber jongstleden in Mil

aan (Italië) gehouden. 
In de stand van de agent 
van PTT Post (Bolaffi) was 
ook een bijzonder Ne

derlands stempel in ge

bruik . Het stempel werd 
ontwerp door de Haagse 
vormgever Paul Pleijs. 
U kunt dit stempel nog tot 
uiterlijk 30 november 
aanvragen bij de Verza

melservice (adres: zie 
kader). Poststukken die u 
van het stempel wilt laten 
voorzien moeten vol

doende zijn gefrankeerd. 
U verzendt ze in een 
eveneens voldoende ge

frankeerde  omslag 
waarop u vermeldt 
'Italia 98'. 
Het stempel is vrijwel ge

lijk aan dat van de ten

toonstelling in Sindelfin

gen; getoond worden 
een dijk met daarop een 
molen, tulpen en water 
(zie 'Philatelie' van okto

ber j l . , pagina 758). 

11 n o v e m b e r 
Eerstedagstempel Kin

derzegels (alleen op 
NVPHenveloppen). 

2 4 n o v e m b e r 
Eerstedagstempel Kor

tingzegels (alleen op 
NVPHenveloppen). 
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EX-VEIUNGHOUDER TON VAN DER MEU:' 
ZWART GELD? IK HEB ER NIETS TEGEN!' 
Hanwv(È voorväüngvoorde^üone man 

Nederland teit tegen de twintig postzegeiveilingen en één 

daarvein Is die van A.A. van der Meij uit Den Haag. Of liever 

het was een veilinghuis want op 19 september jongstleden 

hield Van der Meij z'n 44ste en laatste drukbezochte veing. 

Ton van der Meij ziet er uit en 
klinkt ook als een, wat Amster
dammers noemen, 'toffe Ha
genees' van net 50 jaar. Bak
kie koffie en een zakkie half-
zware Van Nelle binnen hand
bereik, zo zit hij in gemakke
lijk joggingpak in één van de 
Van der Meij-zalen aan de Ju
liana van Stolberglaan tegen
over ons. Een klant scharrelt 
alert tussen dozen vol albums 
en stockboeken en op plan
ken liggen indrukwekkende 
stapels 'kavels'. 

ZOT 
Van der Meij heeft zojuist een 
collectie zegels overgenomen 
van een aanbieder. Zonder 
schroom laat hij zien wat de 
cataloguswaarde ervan is en 
noemt hij het bedragje) dat 
hij er in contanten voor heeft 
willen neertellen. Een schijn
tje van wat het volgens de offi
ciële NVPH waard geweest 
had moeten zijn. Ton van der 
Meij: 'Zo is dat al jaren. Als de 
NVPH-catalogus voor een ver
zameling pakweg tien mille 
aangeeft, mag de verzamelaar 
blij zijn er tussen de 2.200 en 
2.500 piek voor te vangen. 
Een zotte situatie waartegen ik 
meer dan eens ageerde. Het is 
met postzegels net als met 
aandelen: de waarde ervan 
gaat op en neer. Op de effec-
tenbeursen worden die fluc
tuaties dagelijks bekendge-

„ maakt, in de filatelie doet men 
^ dat niet. Ik pleit ervoor dat de 
— NVPH de catalogus losbladig 
=c maakt en de prijzen aanpast 
a, aan de werkelijke situatie. 
J Men zou er de verzamelaars 
^ een dienst mee bewijzen en 
K de filatelie in het algemeen 
^ een geloofwaardiger imago 
2 geven.' 

CONTRAST 
Van der Meij houdt het wat de 
filatelie betreft voor gezien. 
Hij wil, najaren 'binnenwerk' 
te hebben verricht, niet met 
het postzegelvak vergrijzen en 
probeert, nu het qua leeftijd 
nog kan, de bakens te verzet

ten. Hij maakte, gezien zijn 
achtergrond van gewaardeerd 
veilinghouder, betrouwbaar 
taxateur en erkend specialist 
op het gebied van vervalsin
gen een niet voor de hand lig
gende keuze: het beheren en 
exploiteren van een camping 
in Nederland of België. Voor 
hem voortaan geen plaatfou-
ten en nagegomde zegels 
meer, maar bingo-avonden, 
haringproefdagen, kruiden
tuinlezingen en puzzeltoch-
ten voor en door campinglief-
hebbers. Een heel contrast. 
Hebben we het, voor de goe
de orde, wel goed begrepen? 
'Jazeker,' lacht Ton van der 
Meij. 'Ik vind het jammer voor 
m'n vaste klanten maar ik stop 
met de postzegels. Na vijftien 
jaar zakendoen in de postze
gelwereld vind ik het welletjes, 
na veertig jaar verzamelen 
neem ik ook afscheid van dat 
deel van de filatelie. Er zit 
voor mij geen beweging meer 
in, alles blijft de laatste jaren 
zoals het is, steeds zie ik de
zelfde stukken voorbij komen. 
Ik ben aan een nieuwe uitda
ging toe, wil dingen organise
ren, wil dichter 
bij de mensen 
staan, wil m'n 
geest weer la
ten prikkelen. 
Je kunt natuur
lijk wel gaan 
zitten wachten 
tot het PTT 
Museum belt 
met de mede
deling dat je 
exclusief hun 
d o u b l e t t e n 
kunt kopen, 
maar dat ge
beurt toch 
niet.' 

SLEUR 
De uitdruk
king 'vergrij
zing' is geval
len en tussen 
de regels door 
is te beluiste
ren dat bij Van 

IHOMAS LEEFLANG 

der Meij ook iets van sleur het 
métier is binnengekropen. 
Ziet hij nog toekomst in, zul
len we maar zeggen, het post-
zegelen? 
Van der Meij: 'Toekomst, toe
komst... Een jonge vent die op 
dit moment wil beginnen in 
de filatelistische handel zou ik 
aanraden een breed assorti
ment te gaan voeren. Dus niet 
alleen postzegels en wat daar
bij komt kijken aan albums, 
stockboeken, pincetten, ver
grootglazen, catalogi en noem 
maar op. Een nieuwe zaak 
moet breder van opzet zijn, 
het moet als het ware een 
spannende verzamelwinkel 
worden. Lever naast filatelisti
sche spullen bijvoorbeeld tele
foonkaarten, flippo's, ansich
ten, munten, lucifermerken, 
suikerzakjes, stereofoto's en 
vul zelf maar aan. Ik ken legio 
mensen die behalve postze
gels ook belangstelling heb
ben voor tal van andere zaken. 
Dat zijn lui die niet één collec
tie koesteren, maar drie, vijf of 
zelfs tien verzamelingen. Het 
klassieke postzegelverzamelen 
is volgens mij zo'n tien jaar ge
leden al gaan verminderen, 
terwijl juist het thematisch ver
zamelen sterk is toegenomen.' 

TOEKOMST 
Ton van der Meij is (was) in 
de wereld van de filatelie een 
kleurijk en gezien man. Zijn 
bijdragen aan het blad De 

Nieuwe Verzamelaar in de vorm 
van een gewaardeerde rubriek 
met de intrigerende titel: 
'Geld verdienen met postze
gels' had steeds onverwachte 
onderwerpen als spionage bij 
postzegelveilingen, de relatie 
tussen Kooikerhondjes en de 
aanschaf van postzegellitera
tuur of plaatfouten bij de 'ar
menwet-opdrukken' op de 
Nederlandse cijfer- en bont
kraagzegels. 
Verwijzend naar de naam van 
zijn journalistieke werk: gaat 
er eigenlijk, zoals bij elke an
dere verzamelhobby, 'zwart' 
geld om in de filatelie? Bij het 
kopen en verkopen op de Am
sterdamse postzegelmarkt ziet 
ondergetekende bijvoorbeeld 
nooit en te nimmer dat er 
'een bonnetje' voor de fiscus 
wordt verstrekt. 
Ton van der Meij: 'Bij mij 
kwam dat zwarte geld niet 
voor omdat ik als veilinghou
der steeds een deurwaarder 
naast me had zitten. Maar het 
zal ook in de filatelie wel voor
komen. Ik heb er overigens 
niets tegen. Dat zwarte geld 
komt uiteindelijk toch in om
loop en is dus gunstig voor de 
economie. Alleen de belasting 
vist achter het net. So what?!' 
Ton van der Meij, een man 
die het hart op de tong 
draagt, laat een grote groep fi
latelisten uit de residentie en 
omgeving met een ietwat be
droefd hart achter. De gezelli
ge 'veiling voor de gewone 
man' bestaat niet meer, wie in 
de toekomst met hem wil sa
menwerken zal ervoor naar de 
camping moeten. 
Ton van der Meij: 'Misschien 
dat ik als campingbeheerder 
verzamelweekeinden ga orga
niseren. Dat zie ik wel zitten 
nou ik er even over nadenk!' 
Ton van der Meij is dus nog 
niet helemaal verloren voor 
de filatelie! 

der Meij: ...nog niet definitief voor de filatelie verloren... 
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Voorzijde van het |ubileumboek|e van Postzegelvereniging Postaumaat 

POSTAUMAAT BESTAAT 25 JAAR: 
SPECIAAL POSTZEGELBOEKJE 

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

Australië 
Moerasvogels 
In 1997 gaf de post
dienst van Australië een 
boekje uit met tien zegels 
waarop afbeeldingen 
van moerasvogels staan 
Omdat het permanente 
zegels zijn, kwam er op 
1 september van dit jaar 
opnieuw een boekje met 
deze zegels uit. Het nieu
we boekje bevat ecfiter 
twintig zegels en kost 
daarom 9 dollar. 

De boekjesverzamelaars 
vieren feest! Het is dit na
jaar vijfentwintig jaar ge
leden dat uw redacteur 
(samen met wijlen John 
Hali) in Gouda de Kon
taktgroep Verzamelaars 
Automaatboekjes en Rol
zegels oprichtte. Later 
werd de roepnaam veel
omvattender: Kontakt
groep voor Verzamelaars 
van Postzegelboekjes, 
Rolzegels, loket en Auto
maatstroken, om tenslotte 
op de handzamere naam 
Postzegelvereniging Post
aumaat uit te komen. 
Het zilveren jubileum 
wordt op zaterdag 12 
december gevierd in de 
grote benedenzaal van 
caférestaurant 'De Rust
burcht', Strevelsweg 702
734 te Rotterdam (Zuid
plein). Geïnteresseerden 
en kandidaatleden mo
gen gerust even langs ko
men (aanvang 10 uur) 
Het belooft vooral een 
gezellige happening te 
worden. Maar de boek
jes en aanverwante za
ken krijgen ook aan
dacht: er zijn handela
renstands, het PTT Muse
um pakt uit, er komt een 
verrassing van Enschedé, 
de vereniging houdt een 
spectaculaire veiling en 
er komt een speciaal ju
bileumboekje... 

Speciaal postzegel
boekje 
De benaming 'boekjes
dub' klinkt niet vreemd. 
Het geeft aan dat het 
vooral om verzamelaars 
van postzegelboekjes 
gaat. Het ligt dus voor de 
riand dat de vereniging 
met een speciaal boekje 
op de proppen komt. Vijf 
jaar geleden kwam Post
aumaat met twee be
staande postzegelboek
jes (43c en 47a) met een 

door PTT Post aanae
brachte kaftopdruk 
Nu is Postaumaat zélf 
aan het knutselen ge
gaan. Het resultaat is 
een jubileumboekje met 
als inhoud vijf postzegels 
van 80 cent (een half vel
letje F.C. Knudde). In te
genstelling tot de boekjes 
van 1993 bezitten deze 
exemplaren geen officië
le status. Toch zal menig 
verzamelaar er graag 
een exemplaar van wil
len bezitten 

Postaumaat stelt ook de 
lezers van dit blad in de 
gelegenheid het boekje 
te verkrijgen Het kan be
steld worden door per 
boekje f 7.50 over te 
maken op Postbankreke
ning 1880764 ten name 
van H. de Ruiter te Wor
mer. Per persoon kunnen 
maximaal vijf boekjes 
worden besteld. Voor de 
portokosten moet f 2 50 
per zending worden bij
gevoegd 

MET EN ZONDER 
PUNTJE LIJM 
Het was een goed be
waard geheim. Mis
schien wel een cadeautje 
voor Postzegelvereniging 
Postaumaat, juist dit na
jaar in het zilver. Dat er 
op 6 oktober een blokje 
zou verschijnen met strip
zegels op het thema Jan, 
Jans en de kinderen was 
al lang bekend. Maar dat 
er ook een postzegel
boekje zou uitkomen met 
tien postzegels was een 
grote verrassing. 
Het boekje bevat tien 
postzegels van 80 cent, 
waarop Catootje en Je
roen een brief schrijven 
onder het toeziend oog 
van moeder Jans en de 
rode kater. Ook zitten er 
in het boekje twintig ver

schillende sluitzegels. 
Er zijn maar liefst 2.5 
miljoen boekjes vervaar
digd. Net als bij de Vier
Seizoenenzegels van 
eerder dit jaar is de 
drukker het Engelse be
drijf Walsall Security 
Printers. 
Op aandrang van de 
Verzamelservice van PTT 
Post Filatelie in Gronin
gen is opdracht gegeven 
vijftigduizend boekjes 
zonder lijmpuntje uit te 
geven. Groningen herin
nert zich maar al te goed 
de problemen bij het eer
stedagstempelen van de 
de VierSeizoenenboek
jes. Bij het openen raak
ten die boekjes nogal 
eens beschadigd, veel 
verzamelaars kampten 
met hetzelfde euvel; die 
ventileerden her en der 
hun kritiek. Ook in deze 
rubriek werd het verma
ledijde lijmpuntje aange
stipt. 
Omdat zij langs andere 
wegen bevoorraad wor
den beschikken de post
kantoren  ook die met 
een filatelieloket niet 
over de 'open variant'! 

Het Jans, Jans en de Kinderen
boek|e dot PTT Post op 6 okto 
ber aan de loketten bracht 

Nog iets anders: hoewel 
dat wel was aangekon
digd is er nooit een 
boekje verschenen met 
de Rock 'n' /?o//zegels 

Kerstzegels 
Eén van de kerstzegels, 
die van 40 cent met een 
afbeelding van de drie 
koningen, is ook dit jaar 
weer verkrijgbaar in een 
boekje Het bevat twin
tig van deze zelfkleven
de postzegels. De uitgif

'Leven in de oceaan' (Australië) in een boekje en in rollen van honderd 

Het leven in de oceaan 
De Australische post gaf 
op 1 oktober een serie 
postzegels uit waarop 
zes bewoners van de 
Australië omringende 
wateren te zien zijn 
Twee daarvan zijn ook 
verkrijgbaar in een 
boekje van tien postze
gels: het zeepaardje en 
de dolfijn Het boekje 
kost tienmaal 45 c. 
Dit is het eerste boekje 
waarbij de exemplaren 
voor verzamelaars van 
een andere barcode 
voorzien zijn dan de 
boekjes voor de gewone 
gebruikers. Bij alle toe
komstige boekjes met 
zelfklevende zegels zal 
men dit onderscheid ma
ken. Het lijkt een beetje 
op het Canadese gebruik: 
daar hebben de boekjes 
voor filatelisten een ande
re randbedrukking. 

tedatum was 2 novem

ber. 

Canada 
Het circus 
Vuurvreters, clowns, oli
fanten en tijgers, ze zijn 
allemaal onderdeel van 
de kleurrijke geschiedenis 
van het circus in Canada 
Het ging de laatste de
cennia niet goed met het 
circus. Juist in Canada 
werd de kiem gelegd 
voor hernieuwde popula
riteit: een groep straatmu
zikanten uit Quebec start
te het momenteel zo suc
cesvolle Cirque du Soleil. 
Op 1 oktober verscheen 
een serie van vier postze
gels van 45 c. waarop 
behalve een clown ande
re bekende circuselemen
ten te zien zijn. Twaalf 
zegels vormen bovendien 
de inhoud van een post
zegelboekje. 

Het Canadese boekje wordt uitgegeven in samenwerking met VIA 
Rail, de meeste circussen verplaatsen zich immers per trein. 



Finland 
Finse ontwerpen 
Zes typische Finse pro
ducten waarin functiona
liteit en zuiverheid ge
combineerd zijn, staan 
afgebeeld op postzegels 
die op 9 oktober in een 
boekje het licht zagen. 
De uitgifte verscheen ter 
gelegenheid van de hon
derdste geboortedag van 
de vooral door zijn mo
derne vazen bekende 
ontwerper Alvar Aalto. 
De zes zegels hebben elk 
een waarde van 3 m 
Alle zes zijn het prestigi-
euze voorbeelden van 
Finse ontwerpkunst' de 
vazen (1936) van Alvar 
Aalto, het servies (1948) 
van Kaj Franck, de car-
rouselstoel (1964) van 
Yrjo Kukkapuro, de 
nachtkleding (1968) van 
Annika Rimala, het tafel-
gerei (1957) van Bertel 
Gardberg en de gietijze
ren pot (1960) van Timo 
Sarpanevo. 

ding (en soms ook nog 
verschillende fosforba-
nen) en regionale zeaels 
met een totale waarde 
van £6 .16 . Een niet ge
ring bedrag, waarbij ik 
me met schrik afvraag of 
de verzamelaar van 
combinaties misschien 
wel een persoonlijke le
ning moet gaan afslui
ten. 

Kerstboekjes 
De Britse kerstboekjes 
verschenen dit jaar op 2 
november. Het ene bevat 
twintig zegels van 20 p. 
en het andere tien van 
26 p. 

Labelboekjes 
Vier postzegels met eer-
steklaszegefs (26 p ) plus 
een gelegenheidslabel 
vormen de inhoud van 
de labelboekjes Er ver
schenen er al meer. Op 
14 november staat er 
weer een op het pro
gramma ter gelegenheid 

Het boek|esvellet|e met de zes karakteristiek Finse ontwerpen Er zi|n 
800 0 0 0 boek|es vervaardigd 

Groot-Brittannië 
Barrières doorbreken 
In het vorige nummer 
meldde ik net inmiddels 
op 13 oktober versche
nen Engelse grootfor
maat boekje, dat in het 
teken staat van honderd 
jaar Britse snelheidsre-
cords. Wat ik niét 
schreef, was de prijs van 
het boekje en de precie
ze zegelinhoud. Dat laat
ste bespaar ik de lezer, 
want het betreft een ge
compliceerde ratjetoe 
van gelegenheidszegels 
(de recordzegels), per
manente zegels met en 
zonder waarde-aandui-

van de vijftigste verjaar
dag van de prins van 
Wales. 
Op 12 mei 1999 mar
keert zo'n zelfde boekje 
het moment dat vijftig 
jaar eerder de Berliinse 
luchtbrug beëindigd kon 
worden. 

Koeweit 
Het oude Koeweit 
Nadat er eerder dit jaar 
in Koeweit al een boekje 
verscheen met postzegels 
waarop tafereeltjes te 
zien zijn van het Koeweit 
'van-vóór-de-olie', kwam 
er op 1 september op
nieuw zo'n boekje uit. 

De omslaq van het nieuwe Britse snelheidsboekie laat Donald Camp-
U«ll , . ^ . ,_l I L L - l l_l 1__- D/..-I i "̂  
De omslag van het nieuwe Britse snelheidsboek|e laat Donald Cam 
bell zten als schooljongen met het model von zun vaders Bluebird 
(1931) ' ^ ' 

STATE or KUWAIT 

Life In Pre-OII Kuwait 

Het elfde boek|e van Koeweit de tekening op de kaft is ook op een 
van de zegels te zien 

Het boekje met de zes 
zegels (gezamenlijke 
waarde 925 f.) is ver
vaardigd in een oplage 
van 20.000 stuks. 

Man 
Reddingsboten 
Het eiland Man viert het 
komend jaar de 175ste 
verjaardag van de red
dingsbrigade. Postaal 
wordt dit gevierd met 
een serie postzegels (vijf 
stuks, totale waarde 
£ 1.82) plus een minia
tuurvelletje van £ 1. 
Twee series en een velle
tjes vormen tevens de in
houd van een postzegel
boekje. Het boekje komt 
dus op een prijs van 
£ 4.64. 

Nieuw-Zeeland 
Variant 
Het begin dit jaar in 
Nieuw-Zeeland versche
nen postzegelboekje met 
mooie plaatjes van dit 
land (tienmaal 40 c.) 
verscheen in augustus 
met een nieuwe reclame 
aan de binnenzijde. Be
vatte de oorspronkelijke 
druk een opwekking tot 
het kopen van de Moto-
ring Guide New-
Zealand, de herdruk ves
tigt de aandacht op het 
Scenic Skies Stamps Pre
sentation Pack. Ook de 
kaftkleur is gewijzigd: 
bruinrood in plaats van 
oranjerood. 

Interessanter eigenlijk is 
een omissie bij de eerste 
druk. In het boekje be
vinden zich twee dezelf
de postzegels met een 
foto van een water en de 
tekst Tory Channel en als 
tweede regel daaronder 
Marlborough Sounds. Er 
zijn boekjes gevonden 
waarbij op een van bei
de zegel de tweede tekst
regel ontbreekt! 

Portugal (Azoren) 
Dolfijn en potvis 
Ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling 
Expo 98 kwamen ook op 
de Azoren op 4 augustus 
van dit jaar speciale 
postzegels uit. Op de 

twee zegels zijn een dol
fijn (50 e.) en een potvis 
(140 e.) te zien; vissen 
die beide in het zeege
bied van de Azoren 
voorkomen. Het paartje 
is ook verkrijgbaar in 
een postzegelboekje. 

Singapore 
Postzegels met een geur-
tie! 
Acht bloemensoorten die 
je in Singapore in par
ken of in het wild kunt te
genkomen zijn vertegen
woordigd op de serie 
postzegels die op 9 sep
tember verscheen. Zeven 
ervan zijn afkomstig uit 
de Zuid-Amerikaanse 
tropen, de achtste vindt 
zijn oorsprong in en 
rond Singapore. 
En steek je je neus in 
deze bloemenpostzegels, 
dan neem je warempel 
een bloemengeur waar! 
En ook de boekjesverza
melaar kan z'n neus op
halen- tien bloemenze-
gels zonder waardeaan
duiding (22 cent momen
teel) zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. 

Verenigde Staten 
Vogels in 'makeshift'-
boekje 
Er verscheen er dit jaar 
in de Verenigde Staten 
nog geen: de blauwge-
kleurde boekjes waarin 
zich een uit een vel ge
sneden zegelvelletje oe-
vindt. Ze verschenen 
voor het eerst in maart 
1996. Aanvankelijk leek 
het erop dat ze bedoeld 
waren om restantjes ze
gels weg te werken. Later 
bleek dat ze de verkoop 
door middel van auto
maten moesten stimule
ren. 
De ma/cesfi/fr-boekjes 
werden vervaardigd 
door Minnesota Diversi
fied Industries in St. Paul 
(Minn.). De op 29 juli 
verschenen 'tropische 
vogels' blijken nu ook in 
zo n boekje verkrijg
baar te zijn. Het bevat 
vijftien zegels van 32 c. 
Het gaat overigens om 
vier verschillende ze
gels. 

De vlag blijft wapperen 
Dé Amerikaanse ge-
bruikszegel van de laat
ste jaren is ongetwijfeld 
de zegel van 32 c. in het 
type 'vlag boven het bor
des'. De zegel is in alle 
varianten (vel, rol, boek
je, normaal gegomd, 
zelfklevend) bekend. 
De opvolger hangt al 
klaar: 'vlag boven de 
stad'. Deze zegel (waar
de 33 c.) zal eind dit 
jaar of begin 1999 ver
schijnen. Vermoedelijk in 
een convertible booklet 
(een tot een boekje te 
vouwen velletje) en in 
een gewoon boekje, elk 
met vijftien zegels. Ook 
zal er wel weer een 
ATM-velletje (Automatic 
Teller Machine] van acht
tien van deze zegels uit
komen. 

Zweden 
Vrouwenportretten op 
Nobelzegels 
Op de jaarlijkse Zweed
se Nobelzegels prijken 
dit jaar twee vrouwelijke 
letterkundigen, die bei
den de Nobelprijs voor 
literatuur hebben ontvan
gen: de Zuid-Afrikaanse 
schrijfster Nadine Gordi-
mer en de Noorse Sigrid 
Unset. 
Beide laureaten hebben 
in hun schrijverschap on
derdrukking en maat-
schappeljke misstanden 
aan de kaak gesteld. De 
toen nog heersende 
apartheid vormt het 
hoofdthema in het werk 
van Nadine Gordimer, 
terwijl Sigrid Undset zich 
tijdens de laatste wereld
oorlog inzette voor de 
Noorse zaak en de strijd 
tegen het nazisme. Beide 
zegels komen elk twee
maal voor in een boekje 
van viermaal 6 k., dat op 
3 oktober werd uitgege
ven. 

Het millennium 
Ook op 3 oktober pre
senteerde de Zweedse 
post de eerste uitgifte in 
een terugblik op de twin
tigste eeuw. Centraal zijn 
de verschijnselen die tot 
1938 hun stempel druk
ten op Zweden. Aan bod 
komen onder meer feno
menen als de jazz, char
leston, radio, elektriciteit, 
spoorwegen en het trans
atlantische scheepvaart
verkeer. 
Tien zegels, elk bestemd 
voor het binnenlands 
brieftarief, zorgen voor 
een boekje van 50 k. 
De tweede uitgifte 
(1939-1969) verschijnt 
in het voorjaar van 1999, 



VÄßT 
1900-TAL 1 
1 0 P R 1 M A a IC E N 
B Q E V 1 N B 1 K E S 

O p de omslag van Zwedens 
eerste millenniumboekje wordt 
een dons uit de jaren twintig ge
schetst. 

le i^ i j l numiner drie 
(1970-1999) deze serie 
in het jaar 2000 besluit. 

Kerstboekjes 
Twee kerstboekjes met 
afbeeldingen van kerst-
bloemen verschijnen op 
19 november. 

Zwitserland 
Ook vakantieboekjes! 
In het vorige nummer 
schreef ik over de 
Zweedse firma Nordic 
Mail AB, die in bekende 
vakantielanden boekjes 
met zegels voor prent-
briefkaarten naar het 
thuisfront verkocht. Kort 
geleden bleek me dat 
ook de Zwitserse post
dienst in Italië op dit qe-
bied actief is. Ze heeft 
daartoe zelfs Swiss Post 
International opgericht. 
Hoe gaat het in z'n 

werk? Speciale verkoop
punten in Italië leveren 
de boekjes, waaruit de 
vakantievierder zelfkle
vende zegels kan halen 
om op z'n kaarten te 
plakken naar bestemmin
gen over de gehele we
reld (behalve Italië zelf!). 
Natuurlijk moeten de 
kaarten ook weer in spe
ciale brievenbussen ge
deponeerd worden, 
waarna de verspreiding 
over de wereld - via 
Zwitserland - begint. De 
zegels zijn overigens 
weer niet geldig in Zwit
serland zelf. 
Het eerste boekje blijkt al 
in 1996 verschenen te 
zijn. De zegels tonen een 
wuivende palmboom en 
de tekst P.P. CH-<5830 
Chiasso 1. De distribu
erende firma heette toen 
nog Mondial Sped S. r. I.. 

Het eerste Zwitserse boekje voor toeristen in Italië. 

Dit jaar verschenen er 
vier boekjes met een ka
rakteristiek plaatje van 
vier Italiaanse steden 
(Rome, Napels, Milaan 
en Venetië) op zegels en 
kaft. De zegeltekst luidt 
nu P.P CH-Swiss Post, 
plus de toevoeging A -
Priority/prioritaire. 
Hoewel jaarlijks enige 

honderdduizenden Ne
derlanders in Italië' hun 
vakantie doorbrengen, 
valt het wel op dat nog 
niet één verzamelaar van 
dit fenomeen gewag 
maakte. 

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 aanbiedingen zegels, poststukken, partijtjes en collecties 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., tel. en fax 020 - 6 974 978 
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HOE DE HAND VAN VERVALSER 
RAOULMAIER WERD HERKEND 
VervalsÈ afstmpelingen op een voor-fikteEstisck bmf 

HENDRIK W VAN DER VLIST 

812 

In het nu volgende artikel, dat een vervolg Is op de pubiicatie 

Over een vals Toebanstempel dat toch echt blijkt te zffif, 

wordt ingegaan op vervalste afstempelingen op een voor-

filatelistische brief van Nederlands-Indië, gefabriceerd door 

R.E.P. Maier. Zoals in het genoemde artikel aan het eind al 

werd aangekondigd, zal ook worden getracht een klein deel 

van de zogenaamde geheimen van R.E.P. Maier te ontsluieren. 

Tijdens de wereldtentoonstel
ling Paafic 97, die vorig jaar in 
San Francisco (Verenigde Sta
ten) werd gehouden, viel bij 
leden van het Expert Team tij
dens hun controle van de in
zending Nederlands-Indië 
een aantal brieven op in het 
eerste kader. In het bijzonder 
trok één van de voor-filatelisü-
sche brieven hun aandacht. 
Op deze brief {aßeeldmg 1), 
door de inzender aangegeven 
als zijnde een brief van 10 de
cember 1815 en gezonden 
naar Samarang, sprong vooral 
één specifiek stempel eruit 
door de opvallende kleurver

schillen in de stempelinkt. Dat 
was de reden dat de leden van 
het Expert Team, bestaande uit 
de Engelsman John Levett, de 
Amerikaan Varo Tyler en de 
Nederlander Hendrik van der 
Vlist, dit kader wilde laten 
openen om de brief te kun
nen onderzoeken. 
De brief, uit het kader ge
haald en in handen van het 
Expert Team gesteld, werd on
der de stereomicroscoop ge
legd. Met behulp van de vi
deocamera werd het bewuste 
stempel geprojecteerd op het 
beeldscherm. 
Wat de leden al veronderstel-

2 Een vergrote afbeelding van het stempeldeel op de onder 1 getoonde brief 

den bij hun eerste onderzoek 
achter het glas van het kader, 
werd bewaarheid. Duidelijk 
waren in de letters van het 
stempel kleurverschillen en 
lijnonderbrekingen te zien. 
Sommige letters waren duide
lijk bijgewerkt, 'opgetekend' 
zoals men dat dan noemt. 
Van dit stempel werden twee 
foto's gemaakt door de voor 
het team ten dienste staande 
fotograaf (aßeeldmg 2). 

1 
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1 De op PooAc 97 geëxposeerde brief 

Omdat bij de leden van het 
Expert Team het bestaan van 
een vervalser van Nederlands-
Indische stempels bekend 
was, werd op het registratie- j 
formulier geschreven dat het 
mogelijk was dat deze afstem
peling was bijgewerkt door de 1 
bekende Nederlandse verval
ser R.E.P. Maier. De inzender I 
werd geadviseerd dit op zijn 
albumblad te vermelden. 

ONDERZOEK 
Zoals ik in mijn vorig artikel al | 
vermeldde, ben ik al lang be
zig met het onderzoek naar l 
vervalsingen van Maier. En ikl 
ben - zoals ik ook schreef 
momenteel bezig het materi
aal van het Maier-archief inl 
het PTT Museum te onder-[ 
zoeken en te bewerken. 
Eén van de zaken waar ik mei 
momenteel mee bezig houd, 
is het bewerken van dat stem-l 
pelmateriaal in dit archief dat l 
nog niet eerder is gepubli-l 
ceerd. 
In het archief bevinden zichl 
sjablonen (uitgesneden stem-T 
pelvormen) van stempels diel 
niet gepubliceerd en gerubri-f 
ceerd zijn. Maier heeft deze 
getamponneerd met stempel-j 
inkt en ze op brieven afge-l 
drukt. Aan de resten stempel-! 
inkt was dit duidelijk te herJ 
kennen. 
Tijdens het tamponneren var 
één van deze sjablonen {aßeeA 
dmg 3) kwam een afdruk ta 
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3. Het in het PTT Museum aanwezige 
sjabloon (archief Maier). 

voorschijn die opvallend was 
èn op de een of andere wijze 
in mijn achterhoofd bleef 
hangen. 
Thuisgekomen heb ik de ko
pie van de bewuste brief èn 
het stempel uit San Francisco 
nader bestudeerd. Ik moest 
tot de conclusie komen dat 
het stempel hetzelfde was als 
op de brief. Dit stempel,/A VA 
POST OFFICE SA= MARANG 
DOL= LORS STY= VERS, heeft 
een hoofdletter Ä waarvan het 
oog volledig dicht is (aßeel-
ding 4). 
Een sjabloon bezit altijd letter-

>/0 
.VA: ^ 

MAKANU 
- I>*»1.-
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4. Getamponneerde 'afdruk' van het uit 
gesneden stempel. 

vormen die niet volledig zijn. 
Een dubbele cirkel kan niet 
rondom uitgesneden zijn, 
want dan valt het binnenwerk 
eruit. Zo is het ook met de let
ters. Dat verklaart waarom 
Maier letters moest bijwerken 
om ze compleet te maken èn 
dat was wat wij hadden gezien 
in het stempel op de bewuste 
brief. 
Nadat ik de sjabloonafdruk 
an het stempel (gekopieerd 

op transparant materiaal) 
iver de afdruk van het stem

pel op de brief had gelegd, 
moest ik concluderen dat het 
Drecies overeenkwam met alle 
ettervormen en bijgewerkte 
Dpeningen van het stempel. 
Omdat ook het andere op de 
rief aanwezige stempel in sja-

bloonvorm aanwezig was {af
beelding 5), heb ik vervolgens 
ook deze getamponneerde 
stempelafbeelding, JAVA GE
NERAL POST OFFICE BA= TA-
VIA DOL= LORS STY= VERS, 
op een transparant geko
pieerd en dit over de afdruk 
op de brief gelegd en vergele
ken. Ook deze past precies. 
De onderbrekingen in de let
ters kwamen overeen met de 
kleurverschillen die ons in het 
oog sprongen. 
Door deze constatering werd 
eindelijk mijn al jaren gestel
de bewering, dat Maier stem
pels tamponneerde en bij
werkte, met bewijzen ge
staafd. 

5. Het in het PTT Museum aanwezige sja
bloon (archief Maler}. 

CONCLUSIE 
Dat Maier sjablonen maakte 
(zie afleeldingen 3 en 5) en ook 
gebruikte is nu bewezen. Om 
te bewijzen dat hij delen sa
menvoegde, letters, kleine cir
keldeeltjes en grote cirkelde
len toon ik u de door mij sa
mengestelde, getamponneer
de stempelafbeeldingen. 
Afieelding 6 is het stempel 
JAVA GENERAL POST OFFICE 
BATAVIA, samengesteld uit 
binnenwerk (tekst) en twee
maal twee cirkeldelen. Door 
deze laatste te draaien kon hij 
een compleet stempel maken. 
Op hetzelfde sjabloon komt 
buiten tekst en cirkeldelen 

6. Samengestelde, getamponneerde 'af
druk' JAVA CPO BATAVfA met twee
maal twee cirkeldelen. 

IPOSri'AlDI 
L. . _ Jl 
7. Getamponneerde 'afdruk' van het 
uitgesneden stempel. 

ook de tekst POST=PAID in 
kastje voor {afieelding 7). 
Voor alle in ditzelfde sjabloon 
gesneden stempels en stem-
peldelen zie afieelding 8. 
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8. Alle in het sjabloon aanwezig zijnde, 
uitgesneden stempels en stempèldelen. 

Afieelding 9 toont het samen
gestelde stempel JAVA POST 
OFFICE SAMARANG met de 
opgevulde R en de vier cirkel
delen aanwezig in hezelfde 
sjabloon. 
Het in het sjabloon aanwezig 
zijnde stempel POST=PAID in 
kastje heb ik niet afgebeeld. 
Dat kan immers, als het goed 
is, niet op deze brief voorko
men. 
Inmiddels heb ik nog een aan
tal brieven onderzocht. Eén 

van deze brieven is 'afgestem
peld' (getamponneerd) met 
het valse JAVA POST OFFICE 
SAMARANG stempel, echter 
nu met een open hoofdletter 
R en POST=PAID in kastje. De 
breuken in letters en lijnen 
komen weer exact overeen. 
Een andere brief is 'afgestem
peld' (getamponneerd) met 
het valse JAVA GENERAL 
POST OFFICE BATAVIA. Het 
opvallende aan dit laatste 
stempel is, dat delen van dit 
stempel een eruitspringende 
oranjerode kleur hebben. Als 
men veel bewerkte brieven 
van Maier heeft gezien, is dit 
één van de in het oog lopende 
overeenkomsten. Dit zou ont
staan kunnen zijn door oxyda-
tie van bepaalde inkten die hij 
indertijd heeft gebruikt. 

Gegevens over andere delen 
van het archief hoop ik te zij
ner tijd te kunnen publiceren. 
Voor hun medewerking bij de 
publicatie van bovenstaande 
gegevens dank ik in het bij
zonder Charles Boissevain en 
Mare Kleijnen van het PTT 
Museum te Den Haag. 

Noot: 
'. zie 'Philatelie' van juli/augustus 
1998, pagina's 506 tot en met 511. 

^' 

9. Samengestelde, getamponneerde 'af
druk' JA W\ PO SAMARANG (dichte R) 
met vier cirkeldelen. 
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BCNEKEM 
PLAIUK 

Zumstein Schweiz/ 
Liechtenstein 
Tweetalige (D/F) paperback, 582 
pagina's, 3.300 afbeeldingen (fc) 
Noteringen voor ongebruikte en 
gebruikte zegels, zegels op brief, 
idc's, blokken van vier en maxi-
mumkaorten. Inclusief overzicht 
postzegelboekjes en mancolijst. De 
prijzen voor Zwitserse zegels (met 
name die van vóór 1900) zijn hier 
en door naar boven bijgesteld. Bij 
Liechtenstein is er geen sprake 
van veel verandering. 
Prijs: f 32.50 

MICHEL 
Europa-Katalog Ost 1998/99 

Michel Europa-Katalog Ost 
1.854 pagina's over de landen 
van Oost-Europa. Prijzen voor on 
gebruikte en gebruikte zegels en 
eerstedagenveloppen. Illustraties 
in zwart/wit Korpaten-Oekraine 
werd opnieuw bewerkt, Albanië, 
Roemenie, de Sovjetunie en Hon-

„ garije uitgebreid en verbeterd. De 
^ redoctie meldt beweging bij de 
- prijzen van (sommige)Oosteuro-
=̂  pese zegels. Met name worden ge-
^ noemd de Nachfolgestaaten van 
= de voormalige Sovjetunie. Het 
=- goot om incidenten, niet om een 
Z algemene tendens. Ook relatief 
Ï ; 'moderne' zegels zitten hier en 
^ daar stevig in de lift. 
5 Prijs: f 74.-

— ^ Stanley Gibbons Collect 
0^ i Channel Islands/Isle of Man 
O I T Handige checklist met illustraties 

in zwart/wit. Behandelt Guernsey, 
Alderney, Jersey en Man (zegels, 
blokjes, fdc's, presentation packs, 
jaarboeken, brugparen, boekjes. 

Stanley Gibbons 

COLLECT 
CHANNEL ISLANDS 
AND ISLE OF MAN 
STAMPS 

gelegenheidspostwoordestukken. 
Prijs: f 35.80 

AFA Danmark Frlmaerke-
katalog 
Enigszins prijzige, maar verzorgde 
catalogus (geheel in kleur, 376 
pagina's) van Denemarken, Faer-
oer. Groenland en Deens West-
Indië. Noteringen voor zegels, 
fdc's, blokken van vier, postzegel
boekjes en kerstsluitzegels {jule-
maerker). Uitklopbore tondingme-
ter en watermerkzoeker. 
Prijs: f65.-

Lape Postimerkkiiuettelo 
De zegels van Finland, Aland en 
Estland in kleur - zij het heel erg 
klein. Veel aandacht voor 
(druk)techniek, jammer genoeg 
alleen in het Fins en het Zweeds. 
Verkrijgbaar bij P. VI/. Meinhordt, 
telefoon 070-3652227. 
Prijs: f 49.50 (excl. porto). 

Schweizer Briefmarken 
Katalog 
Catalogus van de Zwitserse handel 
met handig tabsysteem. Bestrijkt 
Zwitserland, Liechtenstein, VN 
(Geneve) en Campione. Alle af
beeldingen op de 636 pagina's 
zijn in kleur èn duidelijk. Prijzen 
voor zegels en blokken van vier, 
alsmede voor eerstedogbrieven en 
maximumkoarten. Bevat vier 
prentbriefkoorten en een tanding 
meter. De redactie wijst op de nog 
steeds groeiende belangstelling 
voor postgeschiedenis Voorspel
baar gevolg: de prijzen voor brie
ven en andere filatelistische docu
menten stijgen. 
Verkrijgbaar bij P. W. Meinhordt, 
telefoon 070-3652227. 
Prijs: f 29.50 (excl. porto). 

Perfins van . . . 
De perforated initials ('perfins') 
van Griekenland en Kreta, de Le
vant en Turkije en die met een 
thematisch tintje worden behan
deld in drie eenvoudig uitgevoer
de, maar handige en overzichtelij
ke boekjes op A5-formaat of daar
omtrent. Auteur Ruud Hommink 
zorgt voor een aantrekkelijke mix 
van informatie en catalogisering. 
Verkrijgbaar bij P W. Meinhordt, 
telefoon 070-3652227. 
Prijzen: f 19.50 (Griekenland/ 
Kreta)enfl9.50(LevantAur-
kije). Prijzen excl. porto. 

Michel Europa West 
Betrouwbaarste overzichtscatalo
gus van West-Europese landen. In 

twee delen met in totaal 3.400 
pagina's; afbeeldingen in zwart/ 
wit. Prijzen voor gebruikt en onge
bruikt, blokjes, eerstedogenvelop-
Ken, boekjes en zegels in samen-

ong. Noteringen vanaf 1945 ook 
per 'jaargang'. 
Michel spreekt van een stabiele 
markt. Daarmee wordt verklaard 
waarom er zo weinig beweging in 
de catalogusnoteringen zit. Wel is 
er stijging merkbaar bij zegels van 
bepaalde landen, zoals Portugal, 
Italië (beide landen vooral vóór 
1950) en - in iets mindere mate -

MICHEL 
Europa Katalog West 199P/99 (A-U 

Groot-Brittonnie. De algemene 
trend is: zegels van vóór co. 1955 
doen het relatief beter; voor emis
sies die vanaf het midden van de 
jaren tachtig werden uitgegeven 
geldt dot trouwens ook. 
Prijs: f 98.-
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Stanlay Gibbons 1 
GREAT BRITAIN 
CONCISE 
STAMP CATAtOGUE 
1998 Edition 

Stanley Gibbons Great 
Britain Concise 
Bestemd voor de wot meer gespe
cialiseerde verzameloor van 
Groot-Brittannië. In deze paper
back mn 292 pagina's niet alleen 
oondocht voor datgene wat in een 
'gewone' catalogus te vinden is, 
maar ook informatie over afwij
kende watermerken en tandingen, 
variëteiten, drukofwiikingen, 
brugparen, traffic lights, maxi
mumkoarten, presentation packs 
en jaarcollecties. De illustraties 
zijn in zwart/wit. 
Prijs: f 59.80 

AFA Skandinavien Frimaerke-
katalog 
Eenvoudig uitgevoerd, moor dui

delijk. De ruim vijfhonderd pagi
na's geven informatie over de ze
gels van IJsland, Noorwegen,Zwe-
den, Finland, Aland, Denemarken, 
Faeröer, Groenland, Estland, Let
land en Litouwen. Zwart/wit-illus-
traties, prijzen voor zegels, fdc's, 
postzegelboekjes en zegels in sa
menhang. 
Prijs: f60.-

DAKA Föroyar en Island 
Ze zijn niet zo goedkoop moor wel 
degelijk, deze catalogi van respec
tievelijk de Faeröer (196 pagi
na's) en IJsland (144 pagina's). 
Het goot dan ook om méér don 
gewone catalogi: veel aandacht 
(vooral in het deeltje over de 
Faeröer) wordt besteed aan varië
teiten en afwijkingen. De in 
zwart/wit gedrukte illustraties zijn 
duidelijk. Het Foeröer-deeltje be
vat veel informatie over de stem
pels van deze eilandengroep. 
Tweetalig(DK/E). 
Verkrijgbaar bij P. W. Meinhordt, 
telefoon 070-3652227. Prijs: 
Faeröer f 65.-, Islond f 55.- (excl. 
porto). 

Michel Deutschland-Spezial 
De bijbel voor Duitsland-verzome-1 
laars. Wie het land en zijn gebie
den gespecialiseerd (of uitgebreid)| 
verzamelt kan niet zonder dit 
handboek van ruim 1.800 pagi
na's. Ook nu weer zijn delen von 
de catalogus grondig herzien, be
werkt of uitgebreid. Voorbeeld: 
Saarland, dat er 42 pagina's bij-



MICHa 
DEUTSChLAND-SPEZIAL 199; 

kreeg. Op het gebied van de cata
logusnoteringen valt geen eendui
dige trend waar te nemen. Bij de 
Bondsrepubliek lopen de prijzen 
hier en aaor wat terug; dot heeft 
niets met waardevermindering 
van de zegels te maken, maar met 
het feit dat een bepaald deel van 
de Duitse handelaren niet langer 
probeert de prijzen op te drijven. 
Prijs: f91.-

Stanley Gibbons British 
Commonwealth 
Twee kloeke pillen, stevig gebon

den, met daarin alle landen van-
het Britse Gemenebest (inclusief 
het moederland zelf). In totaal 
ruim 1.800 pagina's met duidelij
ke illustraties in zwart/wit. De re
dactie zegt dot alle tekenen erop 
wijzen dot de prijzen in het alge
meen stabiel zijn. Wel is het zo dat 
verzamelaars wat kieskeuriger 
worden: ze stoten bepaalde delen 
van hun collectie af om wat meer 
financiële ruimte te krijgen voor 
de overgebleven gebiecTen. Die 
laatste gebieden trekken dan wat 
aan. Het wordt steeds moeilijker 
om een verzamelgebied als het 
BritsGemenebest 'bij te houden', 
dot wil zeggen: als 'compleetheid' 
wordt nagestreefd. Desondanks 
blijft het een populair gebied. Ver-
zameloors die 'Engeland en kolo
niën' in hun hart hebben gesloten 
kunnen met deze catalogus goed 
uit de voeten. De prijs is jammer 
genoeg aan de hoge kant. 
Prijs: f 230.- (twee delen). 

Plattenfehler Katalog 
BRD/Berlin 
Het begint een vertrouwde ver
schijning te worden: de'ploatfou-
ten'-catalogus van Thomas 
Schontl. Het grote gebruiksqemok 
(kleurig, overzichtelijk, stralcke in
deling) en de fikse prijzen (verza
melaars rekenen zich graag rijk) 
hebben zeker bijgedragen aan de 
populoriteit van deze publicatie. 
Van alle zeaels met plaatfouten 
wordt zowel het complete zegel
beeld getoond als detoilopnamen 
die de variëteiten duidelijk illu
streren. De noteringen hebben be
trekking op losse zegels en op ze
gels in paar (met een normale ze-

Plattenfehler 
Katalog 

BRD • Berlin 

gel plus de afwijking). 
Verkrijgbaar bij P. W. Meinhordt, 
telefoon 070-3652227. 
Prijs: f 49.75 (excl. porto). 

Yvert & Tellier France 
De vertrouwde Yvertcotologi zijn 
dit jaar in een vrolijk,kanariegeel 
jasje gestoken. Het deeltjes gaan 
er steeds beter uitzien, en dat 
mocht ook wel gezien de nogal 
wisselende kwaliteit van druK en 
binding die de Yvert vroeger ken

merkte. De gemiddelde Fronkrijk-
verzomelaar heeft aan de Yvert 
een goede leidraad; de afbeeldin
gen zijn duidelijk en de informa
tiegraad is lang zo slecht niet als 
wel eens wordt beweerd. Wie het 
boekwerkje aanschaft krijgt er 
een presentje bij: een zogenoemd 
Livret de l'expert. Het gaat om 
een monografie over de zegel van 
20 frank in het type Pont au Gard 
(Yvertnummer 262). 
Verkrijgbaar bij P. W. Meinhordt, 
telefoon 070-3652227. 
Prijs: f 39.90 (excl. porto). 

E S P A C E LOLLIISI 

casMS, 

CflUOCUE DES COSlIODtlHHS N I «OME 

Lollini COSMOS 
'LollinI' en 'ruimtevoort' horen bij 
elkaar. De Franse uitgever Lollini 
publiceert nu alweer de achtste 
editie van zijn Catalogue des 
Obliterations Speciales et des Mar
ques Officielles Spatiales, afgekort 
COSMOS. Het goot om een over
zicht van poststempels en post
stukken op het thema ruimte
vaart. Het is misschien even wen
nen aan de wat wilde opmook en 
de sterk verkleinde (moor heel 

,<e) illustraties, maar de ca
talogus is verder heel handzaam. 
Behalve de afgebeelde stukken 
worden ook portrettengalerijen 
van alle Amerikaanse en Russische 
ruimtevoorders gepresenteerd. 
Verkrijgbaar bij P. W. Meinhordt, 
telefoon 070-3652227. 
Prijs: f 105.-(excl. porto). 

Michel Briefe-Katolog 
Deutschland 
Veel filatelisten ontdekken in de 
loop van de tijd dat verzamelen 
van postzegels-alleen nogal een
zijdig kon zijn. Op zoek naar nieu
we uitdagingen ontdekken ze don 
de postgeschiedenis. Die verschui
ving van postzegels naar poststuk
ken heeft uiteraard gevolgen voor 
de verkrijgboarheid en prijs van 
het gezochte materiaal. Zelfs de 
prijs van vrij recente poststukken 
wordt daaraoor beïnvloed, zoals 
blijkt uit UüMsBriefe-Ktttalog. Zo 
noteren enkelfronkeringen uit de 
periode 1990-1995 prijzen uit
eenlopend von enkele tot vele 
tientallen marken. De tip die de 
auteur Holstege eerder in 'Philote-
lie' gaf ('poststukken met moder
ne gelegenheids en toeslagzegels 
zijn schoors') was dus geheel op 
zijn plaats. In de Briefe-Katalog 
woraen prijzen gegeven voor en-
kelfronkeringen, mengfrankerin-
gen en Mehrfachfrankaturen. De 
redactie merkt op dat verzame
laars steeds meer belangstelling 
krijgen voor stukken die geheel 
volgens de (tarief)regels zijn ge
frankeerd; die zijn duidelijk méér 
woord. Prijs: f 79.-

In aanvul l ing op de re
censie van D e b r i e f 
k a a r t e n v a n Frank-
i j k ( 1 8 7 2 - 1 9 9 7 ) van 

D. de Vries (zie 'Phifate-
e' van september, pagi-
a 587) kunnen we nog 
needelen dat het hier 
)aat om een publicatie 
an de Contactgroep 
rankrijk Verzamelaars. 
Het boekje kan worden 
esteld bij de penning-

neester van de contact
roep, de heer A.J. 
lanou. Als u f 15.- over-

naakt op Postbanknum-
ner 1882023 t.n.v.Pen-
lingmeester CFV, Blari-
um, krijgt u het franco 
uisbezorgd. 

september verscheen 
handschriften on-
Ier de loep, een uit-
ave ter gelegenheid van 
et gouden jubileum van 
e lilatelistenvereniging 
ïabriël. Het gaat om 
en vrij unieke publica-
e; alle postzegels die 
erband houden met het 

Staihayotp ltomi*i*a> 

in de boektitel vermelde 
thema zijn er in opgeno
men. Er wordt gewerkt 
aan de hand van een al
fabetische landenliist en 
van de zegels worden de 
Michel- en Yvertnummers 
vermeld. Per zegel wordt 
beknopte informatie over 
de afbeelding gegeven. 
Een verklarende woor
denlijst en een boeken
lijst completeren het ge
heel. Met de publicatie is 
een belangrijke hoeveel
heid gespecialiceerde in

formatie over het ge
noemde thema (maar 
ook andere onderwer
pen) beschikbaar geko
men. D VEENSTRA 

Handsctiriften onder de loep; 76 
pp, gei1l. (z/w); formaat A4. 
Uitgegeven door de filatelisten
vereniging Gabriel. Prijs f 16,50 
(excl. verzendkosten). Bestellin
gen J.F.H. vonDiik, Van Sucfite-
lenstroat 32, 7203 DG Zutphen, 
telefoon 0575-519180. 

Van tijd tot tijd publiceert 
de filatelistische motief-
groep' Papier en Druk 
Nederland' interessante 
brochures over deelge
bieden van het thema 
'Papier & Druk'. Fiat 
25-jarig bestaan 
van de groep leidde 
bijvoorbeeld tot de 
uitgave Drukpersen 
op postzegels (nog 
steeds verkrijgbaar). 
Onlangs verscheen 
Postzegels ver
tel len hun ver
h a a l - De k r a n t 
o p postzegels. 
De geheel in vier-

kleurendruk(!) uitgevoer
de brochure - in feite een 
jubileumuitgave van een 
bedrijf in grafische ma
chines - is door leden 
van 'Papier en Druk Ne
derland' samengesteld, 
hiet wekt daarom wat 
verbazing dat men voor 
zo'n neutrale en boven
dien onjuiste titel heeft 
gekozen.' onjuist in die 
zin dat de inhoud niet 
uitsluitend postzegels be
treft. Want behalve ze
gels wordt ook veel ove
rig filatelistisch materiaal 
belicht - en zo hoort het 
ook. De nieuwe brochure 

Postzeges 
ütl-ILHlSrHE SnxrSORUCKERE! 

UBUKDSIERREKai 

1 .. :o 

is wat dat betreft een 
ware thematische schat
kamer. Ook de ondertitel 
(De krant op postzegels -
De vervaardiging en het 
product) is niet helemaal 
correct: in feite wordt in 
vogelvlucht een blik op 
de grafische industrie 
geworpen. FHet aardige 
van deze publicatie is 
dat het hoofdverhaal een 
handleiding in kort be
stek voor het thema 'Pa- „ 
pier en Druk' is. De bro- =-
chure vult de thematische -
literatuur over het thema -^ 
'Papier en Druk' uitste- ^ 

kend aan. Ook verzame- J 
laars van andere thema's =• 
zullen het boekje met Z 
plezier lezen. D VEENSTRA S; 

Postzegels vertellen hun verhaal 
- De krant op postzegels; 52 
pp., gei1l. (full colour), formaat 
21x21 cm. Publicatie met mede
werking van de filatelistische 
motiefgroep 'Papier en Druk 
NederTond*. Prijsf 15.-(incl. 
verzending), verkrijgbaar zo
lang de voorraad strekt! Te be
stellen bij A.J. Cornet, Ketellap-
per 22, 1625 WD Hoorn, tele
foon/fax 0229-233192. 

Ui 



DE PAKKEIZEGEL: 
EEN VaWAARDIGE P O S M fWKER 
KoïÈ^bmibpeMe maét vemmkn inÈressant 

JACQUES SPIJKERMAN EN G.A. VAN ALBADA 

Sinds de introductie van de pakketzegel, drie jaar geleden, 

heeft de filatelistische wereld kritische vragen gesteld bij 

deze kleurige sticker. Is het een postzegel? Behoort de 

pakketzegel tot de filatelie? is dat nu wat we in de toekomst 

moeten gaan verzamelen? De auteurs van de nu volgende 

bijdrage gaan op die vragen in. 

Postaal gezien heeft de Neder
landse pakketzegel inmiddels 
burgerrecht verworven: vanaf 
1 januari 1998 mogen binnen
landse postpakketten alleen 
nog maar met pakketzegels of 
frankeermachinestempels ge
frankeerd worden; pakketten 
met postzegels erop worden 
gedoogd tot het eind van dit 
jaar, daarna is het definitief af
gelopen. 
De pakketzegel kan sinds 1997 
gebruikt worden in combina
tie met andere diensten (ver
zekering, rembours) en op 
pakketten naar het buiten
land - in ieder geval is met de 
invoering van de EuroPakket-
zegel daarmee een eerste be
gin gemaakt. En internatio
naal gezien verkeert PTT Post 
in goed gezelschap: ook de 
postorganisaties in Duitsland 
en Zuid-Afrika hebben al pak
ketzegels ontwikkelde 

816 
Promotie van de pakketzegel als posfee-
gel viel bil veel filatelisten met qoed 
tianuari 1995) 

DE DEFINITIEKWESTIE 
Traditionele verzamelaars heb
ben er bezwaar tegen de pak
ketzegel een postzegel te noe
men. De pakketzegel heeft 
geen tanding, zo stellen zij, 
geen ouderwetse gom, er staat 
geen prijs op vermeld en je 
mag hem niet op een brief 
plakken. 
Dat is allemaal waar. Maar 
onze oudste frankeerzegels 
(emissie-1852) zijn ook onge-
tand, de decemberzegels van 
de laatste jaren zijn evengoed 
zelfklevend, talloze landen 
hebben al postzegels zonder 
waarde-aanduiding uitge
bracht en er zijn wel meer ca
tegorieën Nederlandse zegels 
met een beperkt toepassings
gebied: portzegels, telegraafze-
gels, interneringszegels... Hoe 
dan ook, wij hechten er niet 
bijzonder aan, de pakketzegel 
een 'postzegel' te noemen. 

Er is wel gesteld dat het bij de 
pakketzegel om een postaal 
etiket gaat. Maar postale eti
ketten (denk aan aanteken-
strookjes en luchtpost-stic
kers) hebben geen frankeer-
waarde, en dat heeft de pak
ketzegel duidelijk wel - al staat 
die er dan niet in guldens op 
vermeld. Ook de term 'post-
waardestuk' is in verband met 
de pakketzegel gevallen, maar 
bij postwaardestukken {Ganz
sachen, Entiers postaux) denken 
we aan objecten die zelf een 
geheel poststuk vormen; de 
pakketzegel daarentegen is 
slechts een onderdeel van een 
poststuk. 

Geen postzegel, geen postaal 

Naam Plaats 
Dit gedeelte goed bewaren. Voor vragen over uw pakket kunt u 
bellen met 06-0417 (gratis). U krijgt direct antwoord als u het num
mer van uw pakket noemt. Dit nummer is * 3S PSZB 546355 * 

De drie onderdelen van de pakketzegel het gedeelte voor de afzender, het centrale 
gedeelte met de gewichtsklasse en de streep|escode en de adressticker (1995) 

etiket en ook geen postwaar-
destuk - laten we de pakketze
gel maar gewoon beschouwen 
als een nieuw soort postwaarde. 
een uitgifte van de post die 
men aan het loket kan kopen 
en die een zekere waarde ver
tegenwoordigt, omdat er een 
in geld uit te drukken dienst 
van de Posterijen tegenover 
staat. 

UITSPRAAK VAN DE BOND 
De Nederlandse Bond van Fila 
telisten-Verenigingen heeft vo 
rig jaar op zijn algemene verga 
dering de uitspraak gedaan da 
de pakketzegel tot de filatelit 
behoort. Argument hiervoo 
was, dat de pakketzegel voldoe 
aan de definitie van materiaa 
dat volgens de Federation Inte 
nationale de Philatelie (FIP), d 



Gebruiksaanwijzing pakk»ts«rvfce 
1 Vul de bovenkant m en bewaar dit 
2 Scheur de zegel fos bij de stippellijn en plak deze op hst pakket 
3 Gebruik het zelfklevende adresetiket en plak dit onder de zegel 
Oe PBkksneflet ■■ allasn voor vencending bmntin Nedorland «n kan nt«t gabruilct worden m 
combmMw met aanvullend« dlmïMwrQp hot vwvoirvjn potttwnttngm zijn vanWipHsing 
da Alganien« Voorwaardan PTTPosi B vSilaalsiB ve«iB)\ / \ 

STRAND isUSPèelAND 
BEEKSE BERGEN 
PTT POST Pakketservice biedt u met deze Pakketzegcl een maximaal voordeel 
van / 2 5 .  op de entreqinjs van Safanpark Beeksc Bergen 

Grenzend aan Safanparic Bcekse Bergen ligt een waar speelparadijs 
Aan een 75 ha groot meer liggen zo n twintigtal attraktics 
De bekenste attraktie is wel de 3 km lange kabelbaan De botsboot|cs, 
trampolines saharabuggybaan en vele andere speeltoestellen staan garant VOOT 
een hele dag strand & speelplezier 

Strand & Spcelland Beekse Bergen gelegen tussen Tilburg en Hilvarenbcek is 
geopend van 29 apnl tot 3 september f995 
Infolijn 013360032 

Tegen mlevenng van deze mgevulde bon aan de kassa van Strand & Spcelland 
ontvangt u lot 30 september 1995 / 5,00 p p kortmg op de entreepnjs van 
ƒ 11.--pp 
Maximaal 5 personen 

Naam 
Adres 
Postcode/woonplaats 
Aantal personen 

Niet geldig in kombmaiie met andere kortmgsakties 

Gebruiksaanwijzing pakketservice 
1 Vul de bovenkant in en bewaar dit 
2 Scheur de zegel los bij de stippellijn en plak deze op het pakket 
3 Gebruik het zelfklevende adresetiket en plak dtt onder de zegel 
De Pakketzagel la «Itean voor venanding btnnen N«dariend 
combinsllfl mat aanvutlAnd« dianatmr^ het v«; 
de AlgemQne Voorwsardan PTyVou B v\loaIs|e vors<el 

■> kan met gebruikt worden in 
[ĵ zljn VB()Jo«pftcsing 

HOMEVIDEO 
PRESENTEERT 

in samenwerking met PTT Post Pakketsemce 

GRATIS UNIEKE 
ALADDIN LITHO 

bij aankoop van 

'DE WRAAK 
VANJAFAR' 

Walt Datiey Home Video 
T a v Pakketzegclakcic 
Postbui 763 
4870 CC ErtenUur 

Binnen 3 weken ontvangt u 
Aladdtnlitho thuu 

Bcwurdnc coupon 
PUk de unkoopl>ewi]iaid(cc vi 
cimitï rcchnondcc op émt coupon 
VU hwroTuWr uw num ai aiba n 
Shui r 2 80 uu pofOcgA bi) ib 
bijdng« m de vcncndkiwten 
Snuj de coupon m 
unluxipbcwijt er 

Plak hier uw aankoopbewijs 

Uczc MUibicdinEi ii gddig tot 30 aprü 199S 

 m/v Postcode 

Twee verschillende achterzi|den van de eerste pakketzegel voor de gewichtsklasse tot en met 1 kilo 

internationale organisatie 
waarin de nationale bonden 
zijn verenigd, op tentoonstel
lingen getoond mag worden^. 
Zoals we verderop zullen laten 
zien, is van de tot nu toe ver
schenen pakketzegels al een 
aardige verzameling samen te 
stellen. Voor zover wij weten is 
echter nog op geen enkele 
tentoonstelling een inzending 
te zien geweest die gewijd is 
aan de pakketzegel. Daar ligt 
een uitdaging! 

MOETEN WE PAKKETZEGELS 
VERZAMELEN? 
Eén ding moge duidelijk zijn: 
we moeten als verzamelaars en 
ilatelisten niets. We kunnen 
sakketzegels verzamelen en 
ve mogen ze tentoonstellen 
iat is alles. 
"abrikanten van voordrukal
)ums zullen de pakketzegel 
liet in hun supplementen oj> 
lemen, de NVPHcatalogus 
oopt ook niet echt warm voor 
lit soort nieuwe ontwikkelin
en (al schijnt de Michelre
actie er anders over te den
en''), PTT Post biedt ze niet 
an via de Verzamelservice in 
roningen... kortom: wie een 

erzameling pakketzegels wil 
pzetten moet zelf aan het 
erk. 
n in sommige gevallen moet 
e verzamelaar snel zijn: de 
t nu toe verschenen pakket

igels (en de servicezegels) 
ebben over het algemeen 
n korte gebruiksperiode. 

eel van het materiaal is al 
rloren gegaan. 

DE ONDERDELEN VAN DE 
PAKKETZEGEL 
Een pakketzegel bestaat uit 
drie delen, elk met een eigen 
functie. 
Op het bovenste deel, dat 
door de afzender bewaard 
moet worden, staat een num
mer waarmee de zegel uniek 
geïdentificeerd wordt. Een af
zender kan PTT Post bellen 
en dit nummer noemen, waar
na men hem kan vertellen of 
het pakket is aangekomen. 
Let wel: dit bovenste gedeelte 
van de pakketzegel is géén ver
zendbewijs, want het wordt 
door de loketbeambte niet ge
waarmerkt. 

Het centrale gedeelte van de 
pakketzegel  de zegel zelf 
bevat de aanduiding van de ge
wichtsklasse waarvoor deze ze
gel bedoeld is en het unieke 
zegelnummer in de vorm van 
een streepjescode {barcode). 
Deze code is aangebracht ten 
behoeve van het trackandtrace
systeem waarmee de post alle 
pakketten volgt op hun weg. 
Bij elke postale behandeling 
wordt deze code met een lees
pen gelezen en opgeslagen in 
een centrale computer. O p de 
zegel is ook nog een antiko
pieerbeveiliging aangebracht. 

Het onderste gedeelte tenslot
te is een adressticker. Deze 
wordt door de afzenders zel
den gebruikt: de meeste men
sen adresseren hun pakketten 
zelf voordat zij ze aan het lo
ket aanbieden. 

Gespecialiseerde verzamelaars 
kijken ook naar de achterkant 
van de pakketzegel: bij onge
bruikte exemplaren zit daar 
de beschermfolie, die bedrukt 
kan zijn met postale wenken 
en  bij de los verkochte eer
ste zes pakketzegels  met aan
biedingen van PTT Post in sa
menwerking met andere be
drijven. De bedrukking van de 

beschermfolie kan bij boek
jeszegels en losse zegels (zie 
hieronder) verschillend zijn, 
maar ook bij de 'losse' versie 
van pakketzegel nummer 1 
treffen we bij verschillende 
oplagen andere bedruk
kingen aan. 

WELKE PAKKETZEGELS ZIJN ER 
(GEWEEST)? 
In tabel 1 geven we een over
zicht van alle tot nu toe ver
schenen pakketzegels voor 
het binnenland. Dat zijn er 
waarschijnlijk meer dan u ge
dacht had. En eerlijk gezegd: 
sommige pakketzegels zijn of 
worden erg weinig gebruikf*. 
We maken onderscheid tus
sen standaardzegels en kor
tingzegels. Standaardzegels zijn 
pakketzegels die gedurende 
langere tijd te koop zijn, een 
vaste prijs hebben en voor een 
specifieke gewichtsklasse be
doeld zijn. Korttngzegels heb
ben een kortere verkooppe
riode (ongeveer een maand). 
De korting bestaat eruit dat ze 
goedkoper zijn dan een stan
daardzegel voor dezelfde ge
wichtsklasse, of dat ze tijdelijk 
voor een hogere gewichtsklas
se gebruikt mogen worden. 
Kortingzegels zijn tot nu toe 
verschenen ter gelegenheid 
van de decemberfeestdagen 
(1995, 1996 en 1997) en ter 
gelegenheid van Valentijns
dag (1997 en 1998), elke keer 
in een speciaal ontwerp. 
Zowel bij kortingzegels als bij 
standaardzegels kan onder
scheid gemaakt worden tus
sen losse zegels en zegels uit 
boekjes. Losse zegels koopt men 
per stuk aan het loket, boekjes

Tobel 1 : Alle pakketzegels op een ri j t je 

^ . Uitgiftedatum 
1 02011995 
2 02011995 
3 02011995 
4 02011995 

5 27111995 

6 26111996 

7 02011997 
8 02011997 
9 02011997 

10 02011997 
11 02011997 

12 21011997 

13 ??] 11997 

14 07021998 

E 
Stondoardzegel 
Standaordzegei 
Stondoardzegel 
Stondoardzegel 

Kortingzegel Dick Bruno 

Kortingzegel Beer Bob 

Standaardzegel** 
Standaardzegel** 
Stondoardzegel** 
Standaardzegel'* 
Standaordzegei** 

Kortingzegel Kras & Ruik 

10 
25 

10 
20 
30 

5 

Kortingzegel Marjolein Bastin 5 

Kortingzegel Kras & Ruik 5 

^ ^ ^ B Uit boekje 
7.50 
9.00 

12.00 
17.25 

7.50 

7.50 

8.00 
9.50 

12.50 
17.50 
22.50 

8.00 

8.00 

10.00*** 

7 00 
8.50 

11.50 
16.75 

* 

7.00 

7.00 
8.50 

11.50 
16.50 
21.50 

* 

7,50 

* 

* Het ontbreken von een prijsvermelding betekent dot we het bestoon van deze 
zegels niet hebben kunnen oontonen. 

** Door een toriefwijziging per 2 januari 1998 is de prijs van alle standaardzegels 
Inmiddels verhoogd met een bedrag dat varieert van f 0.50 tol f 1.00. 

*** Tijdens de kortingsperiode (van 7 tot en met 14 februori 1998) v^erd de zegel 
voor f 8 50 verkocht 
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Omslag van een pakketzegelboek|e (emissie 1997) 

zegels worden verkocht in 
boekjes van vijf of tien stuks, 
tegen een iets lagere stuks
prijs. 
Verzamelaars die geïnteres
seerd zijn in tarieven, komen 
met al die verschillende prij
zen aardig aan hun trekken. 
Een voorbeeld: een binnen
lands pakket met een gewicht 
van drie kilo dat in december 
1996 verstuurd werd, kon ge
frankeerd worden met een 
losse standaardzegel tot 5 kg 
(f9.00) of met dezelfde zegel 
uit een boekje (f8.50), maar 
ook met een losse kortingze
gel (f7.50) of met een kor
tingzegel uit een boekje (f 7.-). 
Frankeren met postzegels 
kostte op dat moment f9.00 
en wie een frankeermachine 
gebruikte en een barcode
sticker plakte was f 8.50 kwijt. 

VERSCHILLEN TUSSEN LOSSE 
ZEGELS EN BOEKJESZEGELS 
Het postfris vei zamelen van 
pakketzegels heeft nadelen: ze 
zijn duur en misschien ook 
maar beperkt houdbaar van

wege de gebruikte zelfkleven
de gom. De meeste verzame
laars zullen dus op zoek gaan 
naar gebruikte exemplaren. 
Dan rijst de vraag of men de 
losse zegel en de boekjeszegel 
van een bepaald type in ge
bruikte staat van elkaar kan 
onderscheiden. Dat kan in
derdaad. Het beste hulpmid
del hierbij is het senenummer, 
de losse zegels van de stan
daard-emissie 1995 hebben 
bijvoorbeeld serienummers 
met de lettercombinaties 
PSZA, PSZB, PSZC en PSZD, 
terwijl voor de corresponde
rende boekjeszegels de letter
combinaties PSZE, PSZF, 
PSZG en PSZH gebruikt zijn. 
Bij latere emissies ziet men 
soortgelijke verschillen. 

AANVULLENDE DIENSTEN: DE 
SERVICEZEGELS 
De eerste pakketzegels kon
den alleen gebruikt worden 
voor binnenlandse pakketten 
zonder aanvullende diensten: 
laten aantekenen, verzekeren 
of per rembours verzenden 

Naam 

Straat 

In 1997 een noviteit de Valenti|n pakketzegel als kraszegel die geur afgi 



Tabel 2: De servkezegels 

Nr. Ultgiftedotum Soort Prijs 
1 02-01-1997 Verzekering categorie 1 (tot f 1.000,-) 1.50 
2 02-01-1997 Verzekering categorie 2 (tot f 6.000,-) 9.00' 
3 02-01-1997 Verzekering categorie 3 (tot f 12.000,-) 18.00' 
4 02-01-1997 Rembours 7.75 

* De servicezegels nummer 2 en 3 zijn inmiddels uit het assortiment verdwenen 

was onmogelijk en bijfranke-
ren met postzegels was niet 
toegestaan. Maar PTT Post 
was vastbesloten om de pak
ketzegel een succes te maken; 
vandaar dat in januari 1997 
een reeks stickers geïntrodu
ceerd werd met de naam 'ser
vicezegels'. Het betrof vier ver
schillende zegels: één voor 
rembourszendingen (de post
bode int namens de afzender 
de bij het pakket behorende 
rekening) en drie voor ver
schillende categorieën verze
kerd vervoer. Deze stickers 
moeten over de barcode van 
een pakketzegel geplakt wor
den, omdat bij zendingen met 
aanvullende (liensten een be
geleidend formulier hoort 
met een eigen barcode. Voor 
de servicezegels, die werden 
uitgebracht in velletjes van vijf 
stuks, moet de klant betalen 
en daarom zijn ook deze 
stickers te beschouwen als 
postwaarden. Een overzicht 
vindt u in tabel 2. 

BINNEN EUROPA: DE 
WROPAKm-ima 
De opmars van de pakketzegel 
tot het enige frankeermiddel 
voor pakketpost werd begin 
dit jaar ondersteund door de 
introductie van de EuroPakket-
zegel. Om misverstanden te 
voorkomen: dit is geen voorlo
per op de introductie van de 
euro, maar een zegel waarmee 

Tabel 3: De imoPakket-ie%e\i 

Nr. Uitgiftedatum 
1 02-01-1998 
2 02-01-1998 
3 02-01-1998 
4 02-01-1998 
5 02-01-1998 
6 02-01-1998 
7 02-01-1998 
8 02-01-1998 
9 02-01-1998 

10 02-01-1998 

Zone 

2 
2 
2 
2 
2 

* Een zending tot 1 kilogram naar Beigi 
worden verzonden; dat kost namelijk r 
voor een s/on(/on/-verzending 

Klasse 
1 
5 

10 
15 
20 
1 
5 

10 
15 
20 

Los Uit boekje 
27.00 
35.00 
49.00 
63.00 
75.00 
28.00 
37.00 
51.00 
68.00 
77.00 

25.00 * 
33.00 
46.00 
59.00 
70.00 
26.00 
35.00 
48.00 
64.00 
72.00 

i of Duitsland kan vaak beter als brief 
naar f 16.00 voor een priority- en f 9.20 

Servicezegel voor verzekering tot 1 000 
gulden, geplakt over de streep|escode 
van een zegel voor pakketten tot en met 5 
kilo (1997) 

jbnonfy-pakketten naar alle lan
den van de Europese Unie 
plus Zwitserland en Noorwe
gen gefrankeerd kunnen wor
den. Er worden twee tariefzo
nes onderscheiden: zone 1 
omvat België, Luxemburg en 
Duitsland, zone 2 de overige 
landen. Binnen die zones gel
den vijf gewichtsklassen; de
tails ziet u in tabel 3. 
Om een EuroPakket-zegel nog 
als een 'zegel' aan te duiden 
heeft u wel wat verbeeldings
kracht nodig. Het gaat bij 
deze postwaarde namelijk om 
een sticker van 15 bij 21 centi
meter, bestaande uit drie for
mulieren: een beviójs van ter-
postbezorging, een bulletin 

d'expédition CP 71 en een ont
vangstbewijs. Niet iets waar 
elke Nederland-verzamelaar 
blij mee zal zijn. Maar zoals ge
zegd: men hoeft ze niet te ver
zamelen. Dat de pakketzegel 
zich ontwikkeld heeft tot een 
volwaardige postale plakker, 
lijkt ons echter duidelijk! 

Verantwoording: 
Bouv\'stenen voor dit artikel zijn 
onder de titel Alle pakketzegels op een 
njtje in 1997 verschenen in de ver
enigingsbladen Novioposta, Waalze
gel en De Sleutelpost. 

Noten: 
': De Zuid-Afrikaanse Conner Stamp 
wordt besproken in Setempe, jaar
gang 2, nummer 2 (1997), pagina 

CC 507894514 NL 

EuroPollc([e^zegel tot en met 10 kilo, zone 1 (1998) 

R E V C O S C I E N T I F I C I N T E R N A T I O N A 

ê^^/ 

12 en 13. Een artikel over de zoge
noemde freCTOfl̂ pakketzegel ver
scheen in het Duitse bondsblad 
Philatelie van september 1997, pagi
na 28 en 29. 
'': Artikel 3 2 van het algemeen re
glement van de FIP luidt als volgt: 
'Geschikt filatelistisch materiaal is 
dat materiaal dat staatsbedrijven, 
lokale of particuliere postinstellin-
gen of andere rechtsgeldig aange
stelde of gemachtigde instanties, 
terwille van het vervoer van de post 
of voor andere postale communica
tiedoeleinden, hebben uitgegeven, 
wilden uitgeven of bij de voorberei
ding van een uitgifte hebben aan
gemaakt, hebben gebruikt of heb
ben beschouwd als postaal geldig 
frankeermiddel'. 
"': Volgens het genoemde artikel in 
'Philatelie' zullen de Nederlandse 
pakketzegels wel opgenomen wor
den in de volgende Michel-catalo-
gus 'Europa-West'! 
*: De oplagecijfers van de pakketze
gels zijn ons niet bekend; uit con-
currentie-overwegingen worden 
deze niet bekendgemaakt. 819 

kgen de voorschriften een pakketzegel op een aangetekend pakket, bijfrankering met postzegels (1997). 



lUIEUWE 
UITGIFTEiy SAMENSTELLING: MEVR A C. VAN DER HAARAMPTMEIJER 

POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dot zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van maart (3) 
op bladzi|de 223 

Als bi| een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven dan IS de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dat derge 
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ALBANIË 
Afbeelding melding 10/736. 

ALBANIË 
10 6  ' 98 . Honderdtwintig jaar 
iiaa van Prizren. 
Blok met 30,50 ,60 ,801 Por
tretten. Rasp. Abdyl Frosheri, Su
leiman Voshi, lliaz Pasje Dibro, 
Ymer Prizreni. 
106  '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
60,100L;blokvon120L.Resp. 
gestileerde spelers in kleuren 
Franse vlag; mascotte Footix. 
57  '98 . Europees jeugdkam
pioenschap GrieksRomeins wor
stelen. 
30,60 L Resp. worstelaars in 
folkloristische dracht, oudGriekse 
worstelaars. 
78  '98 . Negentigste geboorte
dag taalwetenschapper Eqerem 
Cabej (19081980). 
60,80 L. In samenhang. Portret. 

ANDORRA SPAANS 
2 2  5  ' 9 8 . Europa 1998; thema 
'nationale feesten/festivals'. 
70 P. Carnavalsoptocht. 

AZOREN 
Afbeelding melding 10/736. 

BELGIË 
28 9  ' 98 . Hedendaagse Bel
gische film. 
17 fr. Tweemaal. Resp. 'Le huitiè
me jour' van Jaco Van Dormoel 
(over jongetje met syndroom van 
Down), 'Doens' van Stijn Coninx. 
28 9  ' 98 . Frankeerzegel; vogel. 
10 fr. Tortelduif. 
28 9  ' 98 . Mniszechpaleis (neo
klassieke stijl) in Warschau (geza
menlijke uitgifte van Belplé en Po
len); Belgische ambassade geves
tigd in Mniszechpaleis. 
17 fr. Paleis. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
22 5  ' 98 . Wereldcongres inter
nationaal humanistisch verbond, 
Sarajevo. 
Blok met vignet, zegel von 2. M., 
vignet. Resp. Dubrovnik 1974, 
BosniëHerzegovino (logo Phi
ladelphia '76), Philadelphia '76. 
22 5  ' 98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998 
(melding 10/736); nationale 
voetbalbond. 
0.50,1., 1.50 M. Resp. logo 
'France 98', voetbal en landkaart 
gevuld met grasveld, voetballer A. 
FerhotovicHose (19341987). 

BULGARIJE 
25 5  ' 98 . Honderdvijftigste ge
boortedag Paul Gogen. 
120LSchilderii. 
4 6  ' 98 . Honderdvijftigste sterf
dag N. HylendorskyBozvelys. 
120 L Portret. 
106  '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
60,80,120,6001; blok van 
120 L Resp. verdedigen, op doel 
schieten, aanvallen, keepen; 
Eiffeltoren in Parijs. 
176 '98. Tiencle verjaardag 
verblijf in 'Orbitolcomplex' van 
ruimtevoorder Alexandrov. 
120 L Portret. 
23 6  ' 98 . 'Expo 98', wereldten
toonstelling in Lissabon. 
Blok met tweemaal 600 L en twee 
vignetten. Resp. portret Portugese 

zeevaarder Vasco do Goma 
(14691524), karveel'St. 
Gabriel'. 
77 '98 . Helikopters. 
80,100,120,200L.Resp.Focke 
Wulf FW 61(1937), SkorskyR4 
(1943),MilMil12V12(1970), 
McDonnellDouglas MD900 
(1985). 
147  '98 . Internationaal jaar 
van de oceaan. 
Blok van 120 L. 7egel met Mono

chus monochus; blok met onder

waterleven. 

CYPRUS TURKS 
30 6  ' 98 . Internationaal jaar 
van de oceaan; onderwaterleven. 
40.000,90.000 TL. Vissen, kora
len, zeesterren; beeldmerk. 
20 7  ' 98 . Bezoek premier Me
sut Yilmoz van Turkije aan Noord
Cyprus(Turks). 
75.000 TL. Portret, vlag. 
25 7  ' 98 . Bezoek president De
mirei van Turkije aan NoordCy
prus en 'Water for Peace'. 
75.000,175.000TL. Resp. portret 
met vlag op achtergrond, portret
ten en zeegezicht. 
3 1  7  ' 9 8 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
75.000,175 000 TL. Resp. Franse 
kompioensploeg met FIFA*beker, 
FIFAbeker. 

DENEMARKEN 
1510 '98 . Serie'postzegels als 
kunstwerken'; kunst van eigentijd
se kunstenaars uit 1998 (direct 
toegepast op zegels). 
3.75,5., 8.75,19.kr. Resp. 
'Deense herfst' (Per Kirkeby, geb. 
1938), 'Alfa' (Mopens Andersen, 
geb. 1916),'Billedtegn'(Ejler Bil
fe, geb. 1910),'hemelpaord' 
(CorlHenning Pedersen, geb. 
1913). 

DUITSLAND 
109'98.Frankeer(rol)zegel 
serie 'bezienswaardigheden'. 
I IO Pf. Logo'Expo 2000'(in Han
nover). 

109 '98 . Serie'Duitse voetbal
kampioenen'. 
110 Pf. 'FC Kaiserslautern' voor 
de vierde maal Duits kampioen 
(1951,1953,1991 en 1998); 
spelmoment en voetbalveld. 
109  '98 . Driehonderd jaar 
'Fronckesche Stiftungen zu Holle' 
(gesticht door pietist August Her
mann Francke, 16631727). 
110 Pf. Hoofdgebouw. 
109 '98 . Honderdste geboorte
dag schrijver Manfred Hausmann 
(18981986). 
110 Pf. Portret en boekomslag 
'Kleine Liebe zu Amerika'(1930). 
109'98.'Geen geweld tegen 
kinderen'. 
110 Pf. Twee beschermende witte 
handen op rood shirt. 
810  '98 . Serie 'vrouwen uit de 
Duitse geschiedenis'. 
440 Pf. Portret danseres Gret Po
lucca (19021993, danspedagoog 
Poluccoschool in Dresden). 
810 '98 . Toeslagserie t.b.v. so
ciale voorzieningen 1998; vogels. 
100H50,110 I 50 (driemaal), 
220I80 Pf. Resp. 'Kornweihe', 
'Grosstrappe', 'Moorente', 'Seg
genrohrsänger', 'Rotkopfwürger'. 
810 '98 . Honderdste geboorte
dag organist en koordirigent 
Günther Ramin (18981956). 
300 Pf. Ramin als dirigent (ca. 
1943). 
810'98.'Telefonseelsorge' 
(telefonische hulpverlening). 
110 Pf. Symbolisch open oor voor 
mensen in nood. 
810 '98.Daa van de postzegel. 
110 Pf. Postzeilboot'Hiorten', 
route StrolsundYstod"". 

ESTLAND 
21 8  ' 98 . Folklore; klederdracht 
von het eiland Kihnu. 
3.60 kr. Tweemaal. Resp. poortje 
midden 19de eeuw, gezin met 
twee kinderen vroeg 20ste eeuw. 
39  '98 . Honderdste geboorte
dag jeugdboekenschrijver Juhan 
Joik (18991948). 
3.60 kr. Boek 'Pudelitont' (de 

geest in de fles) met illustratie van 
Eduard Jdrv (1936). 
179 '98 . Dierentuin van Tal

linn; fauna. 
3.60 kr. Panthern tigris. 

FAERÖER 
l 6 '98? Frankeerzegel. 
14.kr. Ligging eilanden. 
149 '98 . Schilder Hans Hansen 
(19201970); schilderijen. 
4.50,5.50,6.50,8.kr. Resp. 
'Hagamynd'1966 (landschap), 
'Bygdarmynd' 1965 (dorpsge
zicht), 'Monsmynd' 1968 (portret 
man), 'Sjóivsmynd' 1968 (zelf
portret). 
149'98.DeFrederickskerkuit 
1994 (genoemd naar Frederik Pe
tersen, deken von 19001917, ar
chitect: Hegni Würdig Lorsen, geb. 
1951). 
4.50 kr. Tweemaal. Resp. ligging 
kerk, interieur. 

FINLAND 
910 '98 . Fins'design'. 
Postzegelboekje met zesmaal 3.
Fm. Resp. Sovoyvoos van Alvor 
Aolto (ter gelegenheid honderdste 
geboortedag Aolto, 1936), Kilta
set (serviesgoed) van Koj Fronck 
(1948), Coreliabestek van Bertel 
Gordberg (1957), gietijzeren pon 
met houten handvatten van Timo 
Sarponevo (1960), stoel Koruselli 
412vanYriöKukkapuro(1964), 
Tasoraitolijn voor Morimekko 
(gestreepte shirts) van Annika Ri
mala(1968). 
3010  '98 . Kerstmis 1998. 
2., 3., 3.20 Fm. Resn. rond 
kerstboom dansende kinderen 
(kabouters), sleeënde kabouters 
met hond, sneeuwlandschap met 
huisje. 

FRANKRIJK 
127 '98 . Frankrijk winnaar we
reldvoetbalbeker. 
Strook met viermaal 3. F. Rond 
zegel met opdruk 'Champion du 
Monde France'. 
510 '98 . Honderd jaar'Solon 
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de l'Auto'. 
3.- F. Supermoderne bolide, Dion-
Bouton. 
5-10- '98 . Filmsterren; toeslag
zegels Rode Kruis. 
3.-+0.60 F. Zesmaal. Portretten. 
Resp. Romy Schneidern 938-
1982), Simone Signoret (1921-
1985), Jean Gabin (1904-1976), 
Louis de Funès (1914-1983), Ber
nard Blier (1916-1989), Lino Ven
tura (1919-1987); boekje. 
5-10-'98.'Saint-Dié'inde 
Vogezen. 
4.- F. 'La Tour de La Liberté' 
(bouwwerk ter ere von 'tweehon
derd jaar revolutie' in de Tuile-
rieën; verploatst naar Saint-Oié). 
5-10- '98 . De Grondwet, 1958-
1998. 
3.- F. Franse driekleur, gehelmde 
figuur, vermelding 'La Constitu
tion, 1958-1998'). 
19-10- '98 . Eerste wereldoorlog, 
1914-1918. 
3.- F. Collage van vlaggen. 
19-10- '98 . Kunstwerk van Mar
cel Duchamp (1887-1968). 
6.70 F. 'Les neuf monies Malic'. 

GIBRALTAR 
1-8- '98. Serie'Nelson'(Horatio 
Nelson, 1758-1805, Brits vloot
voogd; slag om de NijK 1798). 
12,26,28,35,50 p. Resp. 
scheepshond. Lord Nelson, Francis 
Nisbet, schip, slag om de Nijl, post
zegelboekje. 

GRIEKENLAND 
15-6- '98 . Wereldkampioen
schap basketbal, Athene. 
Blok van 300 Dr. Spelmoment. 

GROOT-BRinANNIË 
Afbeelding melding 10/736. 
2 - l l - ' 9 8 . Kerstmis 1998; door 
anglicaanse priester ontworpen af
beeldingen von engelen. 
20, 2 6 , 3 0 , 4 3 , 6 3 D. Resp. engel 
van de blijde boosenap, kleurling, 
luitspelend, snaarinstrument be-
ipelend, aanbiddend. 

SUERNSEY 
l - 8 - ' 9 8 . Europa 1998; thema 

nationale feesten/festivals'. 
!0,25,30,37 p. Resp.'West 
how' (vrouwen in klederdracht 

en schapen), 'North Show' met de 
'Battle of Flowers' (muziekkapel 
en bloemencorso), 'Liberation 
Day' (portret prins Charles, tonk), 
'South Show' (land- en tuinbouw-
expositie en springruitershow). 
l l -8- '98.Frankeerzegels, l ; 
maritieme geschiedenis. 
£ 5.-. Koninklijk jacht 'Britannia' 
in omlijsting met vissen. 

HONGARIJE 
19-8 - '98 . Zestig jaar wereld
bond van Hongaren. 
100 Ft. Logo (ontworpen door de 
in Engeland wonende Hongaar 
Gyuló Vósarhelyi, wereldrecord
houder postzegel ontwerpen, 
'Guinness Book of Records'). 
19-8 - '98 . Europa 1998, thema 
'nationale feesten/festivals'. 
50,60 Ft. Resp 23 oktober 
(tweeënveertigste verjaardag re
volutie/vrijheidsstrijd 1956 en ne
gende verjaardag van de Hon
gaarse republiek), 20 augustus 
(nationale feestdag). 
6 -10 - ' 98 . Nationale parken. 
24.-, 70.- Fr. Resp. flora en fauna 
van de poesto, nationaal park 
Hortobógy en portretje bioqeo-
graof en ornitholoog Dr. Udvardy 
Miklós; flora en fauna van de 
'grote Hongaarse vlakte', notio-
nool park l<iskunsóg en portretje 
van Adam Boros. 

IERLAND 
3 -9 - ' 98 . Brievenbussen. 
Strook met viermaal 30 p. Resp. 
'The Ashworth'( 1855),'The Pen-
fold'(1866),'SaorstótÉireonn 
Wall Box'(1922),'Double Pillar 
Box'(1899). 
3 -9 - ' 98 . Verjaardagen. 
30,40,45 p. Resp. honderd jaar 
'Mary Immaculate College' in Li
merick, tweehonderd jaar 'Newton 
School' in Waterford, vijftig jaar 
universele verkloring rechten van 
de mens. 

ITALIË 
Afbeelding melding 10/736. 
2-10 - '98 . Serie'Italiaanse 
sport'; wereldkampioenschap 
paardrijden Rome 1998. 
4000 L. Vloermozaïek met afbeel
ding van ruiter (Romeinse villa op 

de 'Piazza Armerina', Sicilië), Ti-
tusboog op het Forum Romanum 
in Rome. 

JOEGOSUVIË 
2 -9 - '98 . Beschermde diersoor
ten/vijftig jaar instituut voor 
Servische natuurbescherming. 
2.-, 5.- Ndin. Beide tweemaal met 
verbindend vignet. Resp. Mortes 
mortes. Lynx lynx (zoogdieren). 
Anthropoides virgo, Loxio curviro-
stra (vogels). 
I 5 - 9 - ' 9 8 . Doorbraak'Thessolo-
nische front' tachtig jaar geleden. 
5.- Ndin. Resp. Servische posities 
in 1915, machinegeweer-eskader 
1 Ode regiment. 
Zonder datum. Wereldkam
pioenschap bosketbol Athene 
1998; goud voor Joegoslavië (wint 
van Rusland met 64:62). 
Blok met centraal een zegel van 
10 Ndin. omgeven door acht vig-
netten.Zegel met beker en beeld
merk; vignetten, vluggen deelne
mende landen, gouden medailles. 

KROATIË 
27 -8 - ' 98 . Fronkeerzegels; 
Kroatische schepen". 
1.20,1.50,1.60,1.80,2.45, 
2.65,4.-, 7.20,20.-kn. Resp.'Se-
rilio Liburnico' (eerste eeuw voor 
Christus), 'Condura Croatico' 
(11 de/ l 2de eeuw), 'Rogusan': 
'Dubrovnik Argosy' (16ae eeuw, 
in Shakespeare's 'The Merchont of 
Venice'), 'Brocero' (kustvrocht-
voorder), schip uit Neretva, bark, 
opleidingsschip 'Vila Velebito', 
passagiersschip 'Amorello', konon-
neerboot 'Krafj Petor Kresimir IV'. 
Vel: negen zegels, drie vignetten 
met zeilschepen uit vroeger tijd. 
9 -9 - ' 98 . Dag van de postzegel 
1998. 
1.50 kn. Postkoets uit Dalmatië 
(eind 19de eeuw), posthoorn 
(18de eeuw). 

LETLAND 
4 -8 - ' 98 . Fronkeerzegels; serie 
provincie- en stadswapens. 
O.lOLvLLatgale. 
26 -9 - ' 98 . Idem. 
0.15,0.30 LvL Resp. Bousko, 
Liepojo. 

LITOUWEN 
2 3 - 6 - ' 9 8 . Zesde sportspelen van 
Litouwers uit de hele wereld; twee
de volksolympiade. 
1.35 Lit. Verspringen. 
4 -7 - ' 98 . Frankeerzegel; dubbel-
kruis van Litouwen. 
35 et. 
l l - 7 - ' 9 8 . Het rode boek, met 
uitsterven bedreigde fauna en flo
ra; vissen. 
1.40 Lit. Tweemaal. Resp. Corego-
nus lovoretus, Solmo solar. 

MADEIRA 
6 -9 - ' 98 . Insecten, II; vlinders en 
nachtvlinders"". 
50.-, 85.-, 100.-, 140.-e. Resp. 
Gonepteryx cleopatra, Xanthorhoe 
rupicolo, Noctua teizeirai, Xeno-
chlorodes nubigena. 

MALTA 
17-9 - '98 . GedenkdogenAjaren. 
1,6,11,19,26 c. Symbolische 
voorstellingen en beeldmerken. 
Resp. vijftig jaar IMO*, vijftig jaar 
universele verklaring rechten van 
de mens, vijftig jaar GRTU: Gene
ral Retailers ana Traders Union, 
150 jaar kamer van koophandel, 
vijfentwintig jaar 'Air Malta'. 

MAN 
2 -7 - '98 . Fronkeerzegels; flora. 
1,2,10,20,30 p. Resp. Iris ger
manica. Bellis perennis, Papaver 
pseudo, Dactylorhiza moculato. 
Fuchsia magellancio. 
Postzegelboekjes. 
2 -7 - ' 98 . Europa 1998; thema 
'nationale feesten/festivals'. 
Velletje met tienmaal 25 p. 'Tyn-
wald Day' of midzomerviering op 
'Tynwola Hill' (jaarlijkse openlucht 
parlementsvergadering) op 5 juli. 
Velletje met tienmaal 30 p. Viering 
'Tynwold Day' met folkloristische 
dans; op beide velronden tekst 
volkslied 'O Land of our birth'. 
2-7 - '98 . Frankeerzegel. 
£ 2.50. Informeel portret van ko
ningin Elizabeth II en de koningin
moeder tijdens paardenrennen. 
25 -9 - ' 98 . Kerstmis 1998. 
20,24,30,43,63 p. De kerstman 
brengt per slee cadeautjes bij twee 
kinderen. 

MOLDAVIË 
15-8 - '98 . Europa 1998; thema 
'nationale feesten/festivals'. 
10 b., 2.20 L; blok van 5.-L 
Resp. theaterfestival Eugene 
lonesco (maskers, oog), kera-
miekbeurs lurceni/Nisporeni (pot
tenbakker); muziekfestival Morti-
sor (zegel met G-sleutel en muziek-
noten); blok met muziek(snaar)-
instrument. 

MONACO 
2 0 - 5 - ' 9 8 . Grond Prix Monaco; 
eerste 'Grand Prix' formule 3000. 
3.- F. Auto's formule 3000 op cir
cuit, prinselijk paleis. 
3 1 - 5 - ' 9 8 . Europol 998; thema 
'nationale feesten/festivals'. 
3.- F. Nationale feestdag, portret
ten van prins Rainier l i l en prins 
Albert, paleis. 
24 -6 - ' 98 . Kunsthandwerk. 
8.-, 9.- F. Resp. theekan, porselei
nen figuur van Francois Grimoldi; 
in prochtbond gebonden boeken, 
boekschilderwerk. 
2 9 - 6 - ' 9 8 . Honderdste geboorte
dag Enzo Ferrari (1898-1988). 
7.- F. Twee automodellen en hand
tekening Ferrari. 
3 -8 - ' 98 . Fronkeerzegels; flora, 
succulenten uit de exotische tuin 
van Monaco. 
2.70,4.-, 6.-, 7.- F. Resp. Opuntia 
dejecta, Echinocereus blanckii, 
Euphorbia mihi, Stapelia varie-
goto. 

NOORWEGEN 
18-9 - '98 . Kinderspelen. 
3.80,5.50 kr. Resp. hinkelspel 
(meisjes), muntje werpen op stok 
(jongens). 
18-9 - '98 . Opening nieuwe 
luchthaven Gordermoen op 7 ok
tober; luchtvaartgeschiedenis. 
3.80,6.-, 24 kr. Doorloper in 
kleur. Resp. DC-3, Junker JU-52, 
Boeing 747; Boeing 737, kaart 
oude routes naar 'Gordermoen 
Airport', gyroscoop; terminal, ver
keerstoren, tekening van vleugels 
van Leonardo do Vinci (co. 1500). 

OEKRAÏNE 
2 7 - 7 - ' 9 8 . Honderd jaar techni
sche universiteit von Kiev. 
Blok van l .-G. Universiteit. 
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47'98.AskoldenDir('Warö
ger' leiders/aanvoerders 9de 
eeuw). 
3.G.metvignet.AskoldenDir, 
vignet met tekst en zon. 

OOSTENRIJK 
2310 '98 . Serie'moderne 
kunst in Oostenrijk', XXIV. 
7. S. Vl/erk 'mijn tuin' van Hans 
Staudocher. 
2310 '98 . Eisenstadt, provin
ciehoofdstad van Burgenlond, 350 
jaar geleden gesticht. 
7. S. Stadhuis van Eisenstadt. 
2310'98.Honderdvijfenze
ventigste geboortedag 'bevrijder 
van de boeren' Hans Kudlich. 
6.50 S. Portret Kudlich en hooien
de boeren. 

POLEN 
203 '98 . Honderdvijftig jaar 
begin maartrevolutie van 1848. 
55 gr. Opstandelingen op barrica
de in Lemberg. 
186'98.Portzegels; type cij
fers en posthoorn. 
5,10,20,50,80gr . , l . Z l . 
286 '98 . Kroning Heilige Moe
der Gods (kerk in Vlfarschau
Powsin). 
55 gr. Gekroonde Moeder Gods. 
107 '98. Naïeve kunst van'Ni
kifor'EpifanDrowniak(1895
1968); schilderijen. 
55,65gr.,1.20,2.35Zl.Resp. 
drievoudig zelfportret, 'Krakauer 
Amt' (gebouw), Grieksorthodoxe 
kerk, station Ugybrów. 
137 '98. Tachtig jaar GUS 
(Glownego Urzedu Statystyczne
go: bureau voor de statistiek). 
55 gr. Tekst. 
289 '98 . Mniszechpoleis (neo
klassieke stijl) in Worschou (geza
menlijke uitgifte van Polen en Bel
gië); Belgische ambassade geves
tigd in Mniszechpaleis. 
17 fr. Paleis. 

PORTUGAL 
49'98. 'Portugal 98'; vijfhon
derd jaar ontdekking zeeweg naar 
India door Vasco do Gama (1469
1524). 
50., 80., 100., 140.e.; blok 
van 315. e. Resp. ontmoeting tus
sen Do Goma en de koning van 

Meiinde (Kenia), schip tijdens 
noodweer, aankomst in (alicut 
(India), audiëntie bij de 'Samorin'. 
910 '98 . Tweehonderd jaar 
postkoets en reorganisatie zeepost 
naar Brazilië. 
50., 140. e. Bestelauto posterij
en, postkoets en postzeilschip. 

ROEMENIË 
306 '98 . Fronkeerzegels; bo
men, overdrukken. 
700 op 1251,800 op 35 L, 
1050 op 45 L, 4150 op 15 L. 
67 '98 . Fronkeerzegels; hotels 
en herbergen, overdrukken. 
1000 op 9 L, 1500 op 5 L 

RUSLAND 
159 '98. Landstreken. 
1.50 r. Vijfmaal. Resp. provincie 
Moermonsk, republiek Karelië, 
provincie Chobarowsk, republiek 
Boerjatië, provincie Primorje. 

SAN MARINO 
288 '98 . Internationale postze
gelbeursRiccionel998. 
800,1500 L Resp. bootje met 
postzegel als zeil, door postzegel 
springende dolfijn, beeldmerk. 
298'98.Sciencefictiontijd
perk; schrijvers en boekentitels"". 
Vel met viermaal vier zegels van 
800 L Resp. Jules Verned 828
1905,'Ventimilioleghe sotto i 
more': 'twintigduizend muilen on
der zee'), Hernert George Wells 
(18661946,'La Guerro dei Mon
di'), Aldous Leonard Huxley 
(18941963,'II MondoNuovo'), 
George Orwell (pseudoniem voor 
Eric Arthur Blair, 19031950, 
'1984'), Isaac Asimovd 920
1992,'CronachedellaGalassia'), 
Clifford Donald Simakd 904
1988,'AnniSenso Fine','City'), 
Raymond Douglas Bradbury (geb. 
1920,'Fahrenheit 451','GliAnni 
della Fenice'), Robert Sheckley 
(geb. 1928,'LaSettimaVittima'), 
Frederik Pohl (geb. 1919) en Cyril 
M.Kornbluth (19231958,'IMer
conti delli Spozio'), Roberto Vocco 
(geb. 1927, 'Medioevo Prossimo 
Venture'), in informatie Robert 
Anson Heinlein (19071988) en 
op zegel Jules Verned 8281905, 
'Straniero in Terra Stroniero'), An

thony Burgess (19171993, 
'Aroncio Meccanico'), James Gra
ham Ballard (geb. 1930,'Deserto 
d'Acquo', 'The drowned world'), 
Frank (Patrick) Herbert (1960
1986,'Dune'), Arthur Charles 
Clarke (geb. 1917,'2001 Odissea 
nello Spozio'), Philip Kendred Dick 
(19281982,'II CocciotorediAnd
roidi'). 

SLOVENIË 
11 9  ' 98 . Negenhonderd joor 
cisterciënzer orde en honderd jaar 
Sticno manuscript. 
14Sit. Portret St. Bernard van 
Cloirvoux (10901153), manu
script en kerk. 
119  '98 . Radio'kukovico' 
(koekoek). 
50 Sit. Koekoek en zendgolven. 
119 '98. Honderdste geboorte
dag kunstenaar Avgust Cernigoj 
(18981985, opleiding aan Bau
haus in Weimar onder directie van 
Walter Gropius en docenten o.a. 
Wossily Kondinsky en Paul Klee). 
70,80 Sit. In samenhang. Resp. 
'schets van theaterkostuum voor 
bankier'(1926),'El Sculpture' 
(1924). 
11  9  ' 9 8 . Vijftig jaar universele 
verklaring reenten van de mens. 
100 Sit. Beschermende hond bij 
baby, beeldmerk. 

SPANJE 
49 '98 . 'Expo 98'; internatio
nale tentoonstelling 'oceonen, erf
goed voor de toekomst', Lissabon. 
70 P. Beeldmerk. 
169 '98. Twintigste internatio
nale conferentie 'bescherming te
gen misbruik van persoonlijke ge
gevens', Santiago de Composteïo 
(A Coruüo). 
70 P. Computerbeeldscherm met 
tekst 'Agencio de protección de do
tos', diskette en envelop met 
hangslot. 
189'98.'Exfilna 98', nationa
le postzegeltentoonstelling in Bar
celona. 
150 P.; blok. Kathedraal van Bar
celona. 
199 '98 . Werelderfgoed mens
heid, Unesco*. 
35,70 P. Resp. oude stad van 
Cuenco en geUuw van de goede

renbeurs (zijde) van Valencia. 

TURKIJE 
106 '98. Dienstzegels; nieuwe 
tapijtpatronen. 
40.000,100.000,200.000, 
500.000 TL. 

WITRUSLAND 
236 '98 . Fronkeerzegels; mu
ziekinstrumenten. 
3200,5300 r. Resp. cimbaal, lier. 
l  7  ' 98 . Fronkeerzegels; molen. 
100,200 r. Resp. watermolen, 
windmolen. 

ZWEDEN 
310 '98 . Serie'de twintigste 
eeuw', I (Millennium I). 
Mapjes met tien zegels 'brev' voor 
binnenlandse post. Resp. aquarel 
'het bloemenvenster' van Carl 
Lorsson; Olympisch stadion in 
Stockholm met affiche Spelen 
1912; 'Molmbonon' (ertsboon
spoorweq tussen Luleó en Narvik) 
en waterkrachtcentrale in Porjus 
(nodig voor de de Malmbonon); 
uitvindingen: de ritssluiting, kogel
lager, stofzuiger en koelkast; 
transatlantische lijndiensten ('The 
Johnson Line') op ZuidAmeriko, 
Verre Oosten en NoordAmerika 
(schip, landkaart); Zweedse radio
reporter Sven Jerring (ook popu
lair radioprogramma voor kinde
ren); jazz en charleston (jazzmusi
ci en danspoar, muzieknotatie); 
eerste vrouwelijk lid Zweedse 
Rijksdag Kerstin Hesselgren en 
scnriifster/ideologe/ voorvecht
ster Kiesrecht voor vrouwen Ellen 
Key (portretten en gebouw Rijks
dag); sport: zwemmer Arne Borg 
(5 Olympische medailles en 32 
wereldrecords), kunstschaotster 
Gillis Grafström (4 Olympische 
medailles, drie maal wereldkam
pioen); kleinkunstenaar Ernst Rolf 
(revues, speelfilms en liedjes o.a. 
'Better and better day by day...'). 
310 '98 . Koning Sigismund 
(Zygmunt III Wosa, 15661632); 
gezamenlijke emissie von Zweden 
en Polen. 

7 kr. Ruiterportret uit atelier van 
Rubens (Zygmunt, zoon van Pool
se koningin Katarina Jagellonica 
en van Zweedse vorst Johon III, 

was sinds 1587 koning van Polen 
en erfde in 1592 de Zweedse 
kroon; in 1599 van de Zweedse 
troon gestoten). 
310 '98. Nobelzegels 1998; 
vrouwenportretten. 
6 kr. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. ZuidAfrikoonse schrijfster 
Naaime Gordimer (geb. 1923, 
apartheid, boeken 'De milieube
heerder', 'Burgers dochter', 'Het 
verhaal van mijn zoon', Nobel
prijs voor literatuur in 1991), 
Noorse schrijfster Sigrid Undset 
(18821949, boek'Kristin Lo
vransdochter', Nobelprijs voor lite
ratuur in 1928). 

BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
Zonder datum. Fauna. 
Vel (zonder informatie ontvangen) 
met viermaal 100.000 KZr. en 
viermaal 220.000 KZr. Resp. 
Ponthera leo, Hyppopotomus 
omphibius, Loxodonto africano, 
Giraffo comelopardalis, Syncerus 
coffercaffer. Gorilla gorilla, Cero
totherim simum, Oryx gazella. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
237 '98 . Honderd jaar 'Thomas 
Oliver Robinson Memorial School'. 
20,45,65,75,90 c., $1.20; blok 
van S 6.. Resp. portret oprichtster 
Nellie Robinson (18801972), foto 
uit 1985, huisvestingsgebouw van 
19301949, hedendaagse studen
ten en schoolhoofd Natalie Hurst, 
onderwijzeres Ina Loving (1908
1996), huidige gebouw; portret 
Nellie Robinson. 
Juli ' 98 . Coricom*; de volgende 
landen geven een zegel uit ter ge
legenheid van vijfentwintig jaar 
Coricom met afbeelding van natio
nale vlag en Cora'iliisch eiland: An
tigua en Barbuda, Grenada, Guya
na, Jamaica, St. Vincent. 
$1 .  . Antigua. 
188'98.Wereldschepen. 
Twee vellen met driemaal S1.75. 
I. Resp. stoomzeilschip 'Savan
nah', vikingschip, Grieks oorlogs
schip; op velrand Amerikaans fre
gat 'Constitution'. 
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II. Resp. klipper, dhow, catomon 
(vissersboot); op veirond de 'Nor
folk Wherry'. 
Drie blokken S 6.. Resp. 'Dory', 
Enaels oorlogsschip (13de eeuw), 
Baltimore klipper. 
219'98.0nderwaterleven. 
Vel met vijfentwintigmaoi 35 c. 
Groet oan 'Twintigduizend mijlen 
onder zee' van Jules Verne (19de 
eeuw). Resp. 'spotted eagle ray', 
'monta ray', 'howksbill turtle', 
'jellyfish', 'queen ongelfish', octo
pus, Pomoconthus imperator, 're
gal ongelfish', 'porkfish', 'racoon 
butterflyfish', 'Atlantic borrocudo'. 
Hippocampus kudo, 'nautilus', 
'trumpet fish', 'white tip shark', 
Spoons galjoen, 'black tip shark', 
Forcipiger rlovisslmus, 'green mo
ray eel', 'Captain Nemo', 'treasure 
chest', Sphyrno zygoeno, duikers, 
'lion fish', Amphiprion oceolloris. 
Vel met twoolrmaal 75 c. Resp. vo
gels Pyrrhuro melonuro souoncei, 
Ardeo cocoi. Sterna hirundo, Tri
choglossus hoemotodus; vissen 
resp. Choetodon ephippium, Paru
peneus cyclostomus, Stogostemo 
tigrinum, Dasyotis omericono, 
Prionace glouco, Symphorichthys 
spilurus, Epinepholus striatus, 
Gramma molocoro en Aconthurus 
coeruleus, Dasyatis omericono, 
Dasyotis omericano en Chorioster 
granulotus. 

Twee blokken van $ 6.. Resp. 
Trygonorhino foscioto, Megoptero 
novaeonglioe. 

ARGENTINIË 
25 7  ' 98 . 'Mercosur'; geschie
denis en cultuur. 
75 c. Ruïnes von de Jezuïeten, Son 
Ignocio Mini. 
18'98. 'Een land vrij von 
mond en klauwzeer en BSE (bo
viene spongieuze encefalopothie: 
gekkeKoeienziekte)'; koeienkop
pen von verschillend ros. 
25,50,75 c. Alle tweemaal. Resp. 
'Aberdeen Angus', 'Brohmon', 
'Criollo', 'Hereford', 'HolandoAr

Igentino', 'Shorthorn'; logo Senaso 
l(Servicio Nacionol de Sonidod y 
ICalidad Agroalimentoria). 

IARUBA 
l 8  9  ' 9 8 . Wereidpostzegeldag 

1998. 
225 c. Beeldmerk, op bet land 
werkende mannen en vrouwen, 
spelende kinderen, baby. 

ASCENSION 
Afbeelding en oonvulling melding 
7/8/552. 
Wetenschappelijke nomen resp. 
Hirundo rustico, Delichon urbico, 
Bubulcus ibus, Apus opus, Porphy
rulo alleni. 
178  '98 . Sport. 
15,35,40,50 p. Resp. cricket, 
golf, soccer (voetbal), schieten. 

AUSTRALIË 
110'98. 'Planet Ocean'". 
45 c. Zesmaal. Resp. Phyllopteryx 
taeniolatus, Eubaloena oustrolis, 
Monto birostris, Corchorodon cor
charias, Tursiops truncatus, Pyro
teuthis margaritifero; blok met de 
zes zegels, postzegelboekje met 
tienmaal 45 c, rofzegels, zelfkle
vende strook met twee zeaels, 
'gutterstrip' met tienmaal 45 c. 
22 10  ' 98 . Vijftig jaor universe
le verklaring reenten van de mens. 
45 c. Bloeiende roos met doornen 
van prikkeldraad. 
2 11  ' 98 . Kerstmis 1998. 
40,45 c., $ 1 .  . Resp. driekonin
gen, geboortetofereei, Maria en 
Jozef op weg naar Bethlehem. 

BAHAMA'S 
l8'98. 'Disney's Castaway 
Coy'. 
55 c. Tweemaal; postzegelboekje 
met tien zegels. Disney crulsescnip 
'Night and Day'. 
198'98.'Hollond America Half 
Moon Cay'. 
55 c. 'Holland America' lijnschip. 
8  9  ' 9 8 . Milieubescherming, VI; 
flora (rozen). 
55 c. Vijfmaal; blok von 55 c; 
postzegelboekje met tien zegels. 
Verschillende rozen. 

BARBADOS 
3 0  6  ' 9 8 . Vijftig jaor OAS*. 
15 c. ,$ l .  , 2.50. Resp. milieu 
(half kale boom en kaal land
schap, half bloeiende boom en 
strandgezicht met surfers), toeris
me (steltendans), justitie (rechter 
achter lessenaar met adelaar). 

2 2  7  ' 9 8 . Vijftig jaar universiteit 
van Westlndië. 
40 c., $1.15,1.40,1.75. Resp. 
'frank Worrel Hall', uitreiking di
ploma's, aedenkpioot, 'the 
quadrangle' (vierkant plein). 

BELIZE 
2 2  7  ' 9 8 . Vijftig jaar universiteit 
van Westlndië. 
$ ] .  . Gedenkplaat. 
2 2  7  ' 9 8 . Vijftig jaar OAS*. 
25 c, $ 1.. Resp. scholen en inter
net, controlecommissie misbruik 
drugs. 
5 8  ' 98 . Uitgiftedatum melding 
6/468 'slag St. George 's Cay 
tweehonderd jaar gefeden'. 

BERMUDA 
4  6  ' 9 8 . Schilderijen van Cather
ine en Ethel; landschappen met 
huizen. 
30,40,65 c, $ 2.. Resp. 'fox's 
Cottage, St. David's', 'East Side, 
Somerset', 'Long Boy Road, So
merset', 'Flatts Village'. 
2 0  8  ' 9 8 . Honderd joor botoni
sche tuinen. 
30,65 c., S I .  , 2.. Resp. Agave 
attenuto, 'Bermuda Palmetto' 
boom, 'Bonvon' boom, ceder. 
2 4  9  ' 9 8 . Gastvrijheid op de 
Bermuda eilanden. 
20,30,65,75,80,90 c. Resp. rij
tuigje, golfer met clubs, bed op
malcen in gastenkamer, maaltijd 
bereiden, lunch op de patio, ont
spanning en dronlcjes. 

BHUTAN 
2 8  7  ' 9 8 . Vogels. 
10,30,50,70,90ch., 1,2,3,5, 
7,9,10 nu.; blok van 15 nu. 
Resp. 'redbilled chough', 'great 
hornbill', 'singing lark', 'chestnut
flanked whiteeye', 'megpiero
bin', 'Mrs. Gould's sunbird', 'toil
orbird', 'duck', 'spotted cuckoo', 
'gold crest', 'common mynoh', 
'green cochoo', 'turtledove'. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 10/738/740. 
178  '98 . Honderdste geboorte
dag Rodrigo Melo Franco de An
drode (18981969, oprichter 
Iphon: federaal instituut nationaal 
historisch en artistiek erfgoed); 
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historisch en kunstzinnig erfgoed. 
R$. 0.51. Portret, portaal'Igrejo 
Motriz de Santo Antönio' in Tira
dentes (18de eeuw) en 'Igrejo de 
Nossa Senhora do Rosório dos Pre
tos' in Ouro Preto. 
2 2  8  ' 9 8 . Honderdste geboorte
dag schrijver Luis do Cómaro Cos
cudo (18981986). 
RS. 0.22. Portret, carnavaleske 
optocht. 
2 2  8  ' 9 8 . Braziliaanse militaire 
sportcommissie; tweeënveertigste 
wereldkampioenschap aeronauti
sche pentotlon (vijfkomp). 
RS 0.22. Vijfmaal. Gestileerde af
beeldingen van resp. schieten, 
schermen, hardlopen, zwemmen, 
basketbal. 

BRUNEI 
108  '98 . Proclamatie ceremo
nie; de kroonprins. 
Woorden niet vermeld. 
2 9  9  ' 9 8 . Vijfde verjü 
'Civil Service'. 
30,60,90 s. Symbolische voor
stellingen. 

CANADA 
8 9  ' 98 . Schilderijen van Cana
dese schilder Bruno Bobok. 
90 c. Middelste deel uit triptiek 
'The Farmer's Family'. 
2 3  9  ' 9 8 . Huizen in Canada van 
primitieve woning oorspronkelijke 
Devolking tot hedendaagse mo
derne behuizing met details van 
omgeving, ligging en architectuur. 
Vel met negenmool 45 c. Resp. 
soort wigwam van schors en hout, 
plaggenhut, huis 'SaintGabriel' 
(17(le eeuw), 'Queen Anne' bak
stenen huis (19de eeuw), rij wo
ningen met trappen, 'prefab' hui
zen (20ste eeuw), veteranenwo
ningen voor oudstrijders, nooor
logse woningen in moderne stijl, 
'Healthy Housing' in Toronto. 
2 5  9  ' 9 8 . Honderdvijftig joor 
universiteit von Ottawa. 
45 c. Universiteitsgebouw met 
jaartallen 18481998. 
3 0  9  ' 9 8 . Zelfklevende rolze
gels. 
45 c. Esdoornblod. 
l  1 0  ' 9 8 . Het circus. 
Blok met viermaal 45 c; postze
gelboekje. Resp. down met die
rennummer (olifant en beer), 
clown met paordriinummer, clown 
en dompteur met leeuwen, clown 
en acrobaten. 
710  '98 . Vijftig joor universele 
verklaring rechten von de mens. 
45 c. Portret jurist/ontwerper ver
klaring John Humphrey, gedeelte 
tekst, mensenmenigte. 
27 10  ' 98 . Hoge woorden fron
keerzegels; fauna. 
$l.,2..Resp.'Loonie'{fuut?), 
poolbeer. 

COMOREN 
108'98.0nderwaterleven. 
Vel met drie stroken van viermaal 
200 F. Lotimerio cholumna. 
Drie vellen. 
L Negenmool 150 F. Resp. Istio
phorus plotypterus. Sterna fusco
ta, Lorus pipxcon. Hippocampus 
kudo, Ampniprion ocellaris. Octo

pus vulgaris, Choetodon striatus. 
Actinia equina, Aconthurus leuco
sternon. 
IL Negenmool 150 F. Resp. Po
moconthus imperator, Cepholo
pholis miniotus, scuba*duiker. 
Nautilus pompillius, Sphyraena 
barracuda, Monto birostris, Lutja
nus seboe, Choetodonplus bubou
loyi, Amphiprion bicinctus. 
III. Twoolfmoal 200 F. Resp. Dio
medea exulons, Dephinus delphis, 
boot, Sphyrna zygaena, Loligo 
forbesi, Galeocerdo cuvieri, Po
moconthus imperator, Amphiprion 
ocellaris, Forcipiter flovissimus, 
Electrophorus electricus, Dermo
chelys corloceo, Asterios rubens. 
Drie blokken von 375 F. Resp. 
Sepia officinalis, Mostiglos popuo, 
Zonclus conescens. 

CONGO 
Zonder datum. Herdenking 
moeder Teresa. 
Blok (geen nadere informotie) 
van 325.000 NZ. Zegel met por
tret, blokrond met vermelding No
belprijs voor de vrede in 1979. 
Zonder datum. Herdenking 
Diona, prinses van Wales. 
Blok met viermaal 125.000 NZ. 
Portretten. 

DJIBOUTI 
2 0  4  ' 9 8 . Internationaal jaar 
van de oceaan (door Unesco* ge
sponsord); onderwoterleven. 
Vel met twaolfmool 75 F. Doorlo
pend beeld. Resp. Tongoro chilen
sis, Agolychnis callidryos, Delphi
nus delpnis en Megoptero novae
onglioe, Cercopithecus oethiops, 
Laticoudo coluorino en Delphinus 
delphis, Loctorio cornuta en Del
phinus delphis, Delphinus delphis, 
Aspidontus toeniotus en Lo vulpi
nus, Sepioteuthis lessoniono, 
Prionace glouco en Choetodon or
notissimus, Eupogurus bernher
dus, Octopus vulgaris. 
Juli/augustus ' 9 8 . Herdenking 
moeder Teresa (19101997). 
Vel met viermaal 130 F. 

DOMINICA 
2 3  ' 98 . Paddestoelen. 
10,15,20,50,55,90 c. Resp. 
Ompholotus illudens, Inocybe fas
tigiota, Marasmius plicotulus, My
cena lilocifolia, Armillorio stromi
neo, Tricholomopsis rutilons. 
Twee vellen met negenmool S1 .  . 
I. Resp. Lepiota naucina, Cortino
rius violoceus. Boletus oereus, Tri " 
cholomo ourontium, Lepiota pro ^ 
cero, ditocybe geotropo, Lepiota „ 
ocutesquomoso, Tricholomo sa ^ 
ponoceum, Lycoperdon gemmatum. ^ 
II. Resp. Russulo xerompelino, ^ 
Cortinarius collinitus, Agoricus me ^ 
leagris, Coprinus comatus, Amoni ^ 
to caesarea, Amanita brunnescens, ™ 
Amanita muscorio, Morchello escu 2 
lento. z 
Twee blokken van $ 6.. Resp. Co ~^^
rinorius violoceus, Amanita coe 0 4 0 
soreo. OfcO 
l  9  ' 9 8 . Vliegtuigen. 
20,25,55,65,90 c.,S 2.. Resp. 
Jetstarll,An225,LIATDash8, 
Cardinal Airlines Beech99, Ameri



can Eagle, HFB 320 Itansa Jet. 
Twee vellen met achtmaal $ 1.-. 
I.Resp.E400,a-215C-GKDN 
Amphibian, Piper Jet, Beech Haw
ker, Lockheed YF22, Piper Seneca 
V, CL-215 Amphibian, Vantage. 
II. Resp. SR 71'Blackbird'Spy Pla
ne, Stealth Bomber, Northrop 
YF23,F-14 A Tomcat, F-15 Eagle 
S, Mig 29 Fulcrum Fighter, Europa 
X5, Camion. 
Twee blokken von $ 6.-. Resp. Fl 
Jet Fighter, Sea Hopper. 

EGYPTE 
3 -8 - ' 98 . Arabische postdag. 
£. 1. Arabische decoratie. 

FALKLANDEILANDEN 
14 -7 - ' 98 . Uitgiftedatum mel
ding 7/8/553/554'vogels'. 
3 0 - 9 - ' 9 8 . Lokale scheepvaart. 
17,35,40,65 p. Resp.'Penelo
pe', 'Hen', 'Weadeir, 'Lively'. 

FIJI 
11 - 9 - ' 9 8 . Zestiende 'Common
wealth Games' (spelen van het ge
menebest), Kuala Lumpur 1998. 
44,63,81c., $1.12; blok van 
$ 2.-. Resp. atletiek, 'lown bowls', 
speerwerpen, gewichtheffen; 'rug
by 7's'. 

GAMBIA 
2 - 6 - ' 9 8 . Flora. 
0.75,1.50,3.-, 4.-, 10.-, 15.-D. 
Resp. Vonillo humblotii, Gerbero 
jomesonii, Kniphofio uvaria, Anci-
strochilus rothschildianus, Poly-
strochyo vulcanica. Gladiolus. 
Vel met zesmaal 5.- D. Resp. Ade-
nium multiflorum, Huernio noma-
quensis, Gloriosa superba, Strelit-
zio reginae, Passiflora mollissima, 
Bauhinia variegoto. 
Twee blokken van 25.- D. Resp. 
Aerongis rhodosticta, Ansello gi-
gonteo. 

GHANA 
5 -5 - ' 98 . Oceaanschepen en oor
logsschepen. 
Twee vellen met negen zegels van 
800 Cs. 
I. Resp. HMS'Rodney', USS'Ala
bama', HMS 'Nelson', SS 'Ormon
de', USS'Radford', SS'Empress of 
Russia','Type XIV'(Duitsland), 

'Type A Midget' (Japan), 'Brin' 
(Italië). 
II. Resp. 'Empress of Ireland', 
'Transylvania', 'Mauritania', 'Re
liance', 'Aquitanio', 'Lapland', 
'Cap Polonio', 'France', 'Impero-
tor'. 
Twee blokken van 5500 Cs. Resp. 
RMS'Titanic','L'Amistod'. 
2 -6 - ' 98 . Flora uit China. 
Twee vellen met vier zegels van 
2000 Cs, 
I. Resp. bamboe. Prunus, Chry
santhemum, orchidee. 
II. Vier verschillende pioensoorten. 
Twee blokken van 5500 Cs. Resp. 
als vel I, vijfde soort pioen. 
1 6 - 6 - ' 9 8 . Dertigste verjaardag 
van de televisiespecial van Elvis 
Presley. 
Vel met zesmaal 800 Cs. Zes ver
schillende portretten van de '68 
Special'; velrond met gitaar spe
lende Elvis en tekst. 
18-8 - '98 . Internationaal jaar 
van de oceaan (Unesco*). 
Vel met zestienmaal 500 Cs. Resp. 
dolfijnen, dolfijn, zeemeeuw, 
'least tern', Pomacanthus impera
tor, 'white ear', 'blue shark' en 
duiker, 'parrotfish', 'dottyback', 
'blue-spotted stingray', 'masked 
butterflyfish, 'Jack Knifefish', oc
topus, 'turkeyfish', 'seodrogon', 
'rock cod'. 
Twee blokken van 3000 Cs. Resp. 
'great white shark', blokrond met 
'hammerhead shark', 'make 
shark' en 'blue shark'; 'devil ray', 
op blokrand 'bat rays'. 
September ' 9 8 . Uitvinders en 
uitvindingen 20ste eeuw. 
Twee velien met vier paartjes van 
1000 Cs. 
i. Resp. Thomas Alva Edison 
(1847-1931) en'peephole kineto-
scope', Nikola Telsa (1856-1943) 
en 'Telsa Coil' (radiotechnologie), 
Gottlieb Wilhelm Daimler (1834-
1900) en eerste motorfiets, 
Guglielmo Marconi en telescoop
zender. 
II. Resp. Orville (1871-1948) en 
V/ilberWright (1867-1912) en 
vliegtuig (1903), Georges Claude 
(1870-1960) en neonlamp, 
Alexander Graham Bell (1847-
1922) en telefoon, Charles Townes 
(geb. 1915, Nobelprijs natuurkun

de somen met Nikolai Bosov en 
Aleksandr Prokhorov in 1964) en 
laser. 
Twee blokken von 5500 Cs. Resp. 
Paul Ehrlich (1854-1915, hemato
logie en chemotherapie, Nobelprijs 
fysiologie/geneeskunde 'immuni
teit' samen met llyo Metchnikoff 
in 1908), Amerikaanse weten
schapper en roketpionier Robert 
Goddard (1882-1945). 

GRENADA 
3 0 - 6 - ' 9 8 . Zeevogels. 
90 c., $1.10,2.-, 3.-. Resp.'Arctic 
kuo', 'Humboldt Penguin', Larus 
arqentotus, 'red knot'. 
Vel met negenmoal $ 1.-. Resp. 
'northern fulmar', Rissa tridactyla, 
'cape petrei', 'Mediterranean 
gud', 'Brandt's cormorant', 
'greater shearwater' (Puffinus 
gravis), 'block-footed albatross', 
'red-necked pholorope' (Phalaro-
pus lobotus), 'block skimmer'. 
Twee blokken van $ 5.-. Resp. 
'king penguin' (Aptenodytes pota-
gonico), 'block-browed albatross' 
(Diomedeo melonophrys). 
l -7 - '98 . 'De wereld von de Su-
permorine Spitfire'; vliegtuigen. 
Twee veilen met zesmaal $ 1.50. 
LResp.MKIX,MKXIV,MKXII, 
MKXI,H.F.MKVIII,MKVB. 
lLResp.MKI,MKVIII,MKIll,MK 
XVI,MKV,MKXIX. 
Twee blokken von $ 6.-. Resp. MK 
IX,MK1A. 
Juli ' 9 8 . Coricom* (zie Antigua 
en Barbuda). 
$ 1 . - . Vlag en eiland. 

GRENADA/GRENADINEN 
13 -5 - ' 98 . Vliegtuigen. 
70,90 c., $2.- , 3.-. Resp.'Con
cept Strike Fighter', 'Concept 
Space Shuttle', 'Concept Air and 
Space Jet','V Jet 11'. 
Vel met ochtmool $ 1.-. Resp. 'Ve
locity 173 RG Elite','Davis DA-9', 
'Concorde', 'Voyager', 'Focti-
mobile','RAF 2000','Boome
rang', 'NIM Flying Wing'. 
Twee blokken von $ 6.-. Resp. 
'Delmar', 'Concept Aeropod'. 
3 0 - 6 - ' 9 8 . Zeevogels. 
75,90c.,$2.-,3.-.Resp.Larus 
Philadelphia, Colidris mouri, Larus 
morinus, Eudromias morinellus. 

Twee vellen met zesmaal $ 1.50. 
I. Resp. Sterna hirundo, Pelecanus 
occidentolis, Rissa tridactyla, Lorus 
argentotus, Anous tenuirostris, 
Rissa tridoctylo. 
II. Resp. Numenius phaeopus, 
Phaetiion lepturus fulvus. Sterna 
parodisoeo, Arenono interpres, 
Pholocrocorax otriceps, Lorus sco-
resbii. 
Twee blokken van $ 5.-. Resp. Pa-
chyptilo vittato, Diomedeo chloro-
rhynchos. 

GUYANA 
17-6 - '98 . Ondergang von de Ti
tanic, 15 april 1912. 
Vel met zesmaal $ 80. Portretten 
passagiers en bemanning. Resp. J. 
Bruce Ismoy (directeur van de 
'White Star Line'), Jack Phillips 
(radiotelegrofist tot bittere einde), 
Margaret Brown ('Unsinkoble Mol
ly Brown', 'commandante' von 
reddingsboot nummer 6), ver
dronken kapitein Edward J. Smith, 
Frederick Fleet (meldde naderen
de romp uit kraaiennest, pleegde 
zelfmoord in 1965), Thomas An
drews (directeur van scheepsbou
wer 'Hartlond and Wolff', voer 
mee met 'maidentrip' en ver
dronk); velrand met RMS Titanic. 
Blok van $ 300. Titanic geeft 
noodseinen. 
17-6 - '98 . Grote zeilschepen. 
Twee vellen met zesmaal $ 80. 
I. Resp. vikingschip, Portugese 
karveel, 'Niüo' (een van Colum
bus' schepen), 'Fannie' (1896), 
'Victoria' (von Magolhöes), Arabi
sche 'Sambook'. 
II. Resp. 'Dutch Fluyt', 'Alastor', 
'Falcon','Red Rover','British Ang-
lesy', 'Archibald Russell'; blokrand 
met boegbeeld. 
Twee blolcken van $ 300. Resp. 
'Oseberg Ship', 'Half Moon'). 
Juli ' 9 8 . Caricom* (zie Antigua 
en Borbudo). 
S 20.-. Vlag en eiland. 
Zonder dotum. Koningin-moe
der Elizabeth von Engeland. 
$ 90. Portret. 

HONGKONG 
1 S-6- '98. Herdruk frankeerze-
gel1998. 
$1.30. 

ISRAEL 
3 -8 - '98 . Jubileumtentoonstel
ling vijftig jaar Israël, Tel Aviv. 
NIS. 5.35. Van rechts naar links de 
Leeuwenpoort als symbool voor 
Jeruzalem, duif voor vrede, tros 
druiven: 'dot land is buitengewoon 
goed' (Numeri 14:7), emigratie 
naar Israël, Amos-satelliet als 
symbool voor technische ontwik
keling. 
8 -9 - ' 98 . Joodse feestdagen 
5759 (1998); gordijnen van de 
Heilige Ark. 
NIS. 1.15,1.80,2.20. Resp, ge
borduurde tekst 'Een land van be
ken, bronnen en wateren...' (Deu-
teronomium 8:7 en 8) in Hechal 
Yitzhak synagoge (moshov Yona-
tan, Golan Hoogte); 'Door drie 
dingen wordt de wereld in stond 
gehouden... ' (Spreuken der Va
deren 1 ;18) in de Ohel Chanah sy
nagoge in Halomish; 'Vier, o Judo, 
uw feesten'(Nahum 1:15) in de 
Hotzvi synogoqe (Jeruzalem). 
8 -9 - ' 98 . Wederzijds respect. 
NIS. 1.15. Tekening'poppetjes 
hand in hand met regenboogkleu
ren' van Nitzon Shupak (nationale 
tekenwedstrijd gesponsord door 
ministerie en filotelistische dienst 
van Israël). 
8 -9 - ' 98 . Onafgebroken joods le
ven in Erets Israel; heilige steden. 
NIS. 1.80,2.20. Resp. Hebron 
(grot der aartsvaders), Jeruzalem 
(westelijke muur). 
DecemDer ' 9 8 . Onafgebroken 
joods leven in Erets Israel; heilige 
steden. 
NIS. 1.15,5.35. Resp. Safed (grof 
van rabbi Shimon Bar Yochoi), Ti
berias (grof van rabbi Meir Bo'ol 
Honess); de vier zegels van deze 
twee emissies loten gedeelten zien 
van de 'muurplaque Heilige Ste
den' (ca. 1870) van de 'American 
Library of Congress'. 

JAMAICA 
2 7 - 7 - ' 9 8 . Vijftig jaar universiteit 
vanWest-Indië. 
$8.-, 10.-, 50.-. 
Juli ' 9 8 . Caricom* (zie Antigua 
en Barbuda). 
$ 30.-. Vlag en eiland. 
Zonder datum. WK voetbal 
Frankrijk 1998. 



$10.-, 25.-, 100.-. Ploeg van Ja
maica. 

JEMEN 
10-6-'98. Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
10,15,35,65,75 R.; blok met de 
vijf waarden. Spelmomenten; 
idem, blok met FIFA*-beker. 

KIRIBATI 
Zonder datum. Broeikaseffect. 
25,50,60,75c.;$1.50.Resp. 
oorzaak broeikaseffect, verkla
ring, broeikaseffect op atol Tara
wa, op Kiritimoti eiland; levenswij
ze op Kiribati. 

KOREA ZUID 
Afbeelding en aanvulling melding 
7/8/554/555'paddestoelen': 
wetenschappelijke namen Pseudo-
colus schellenbergiae, Cyptrotro-
ma asprata, Laccoria vinaceoavel-
lanea, Phallus rugulosus. 
l9 -8 - '98 . Week van de filatelie 
170 w.; blok met tweemaal 170 
w. Tok met blad en bessen. 
25-9- '98. Reaistrotie van Ko
reaanse culturele schatten op lijst 
werelderfgoed. 
170,380 w.; blok met beide 
waarden. 
1 -12- '98. Nieuwjaorsgroeten; 
het jaar van het konijn/de hoos. 
170 w. Zwart en wit konijn. 

LESOTHO 
l4 -7 - '98 . Films met Afrikaans 
thema/Japanse filmsterren. 
Vel met ocntmaai 2.- M. Resp. 
'Simba'(1955),'Call to Freedom' 
(over Nelson an Winnie Mandela), 
'Cry The Beloved Country' (boek 
van Alan Paton, verfilmd in 
1951),'King Solomon's Mines' 
(safari door Equatoriaal Afrika, 
1950), 'Flame and the Fire' (over 
opgroeiend Masal-meisje), 'Cry 
Freedom', 'Bopha', 'Zulu'. 
Vel met negenmoal 2.- M. Japanse 
filmsterren. Resp. Tokamine Hide-
ko, James Shigeta, Miyoshi Ume-
ki. May Ishimora, Sessue Hoyako-
wo, Miiko Taka, Mori Masayuki, 
Haro Setsuko, Kyo Machiko. 
Twee blokken van 10.- M. Resp. 
'Born Free'(1966, met leeuwin 
Elsa); ToshiroMifune (1920-1998, 

televisieserie 'Shogun'). 
10-8-'98. Prehistorische dieren. 
Drie vellen met negenmoal 2.- M. 
Doorlopend beeld. 
I. Vliegende dieren. Resp. Nycto-
saurus, uitbarstende vulkaan, 
Eudimorphodon, Apatosourus, 
Peteinosourus, Tropeognathus, 
Pteranodon ingens, Ornithodes-
nus, Wuerhosaurus. 
II. Resp. Rhomphorhynchus, 
Brachiosourus, Mamenchisourus 
hochuanensis, Cerotosourus nosi-
cornis, Archoeopteryx, Leoellyna-
souro omicagraphica, Chosmo-
sourus belli, Deinonychus en 
Pachyrhinosourus, [ieinonychus. 
III. Dieren van de diepzee. Resp. 
Ceresiosaurus, Rhomaleosourus, 
Anomolocaria, Mixosaurus, Ste-
thoconthus, Dunklosteus, Tommo-
tio, Sonctocaris, Ammonites. 
Drie blokken van 10.- M. Resp. 
Tyrannosaurus, blokrand metTri-
cerotops; 'woolly' Rhinoceros, 
blokrand met 'Saber-toothed Gat'; 
Coelophysis, blokrand met 
Archoeopteryx. 

LIBERIA 
16-6-'98.WWF*;Liberiictis 
kuhnii ('Liberion mongoose'). 
Vel met drie stroken van viermaal 
32 c.Verschillende afbeeldingen 
Liberiictis kuhnii, logo WWF. 
Blok van $2.-. 
l -7- '98. Paddestoelen. 
10,15,20,30,50,75 c., SI . - , 
1.20. Resp. Lepioto cristota. Rus
suia emetico, Coprinus comotus, 
Russulo cyonoxantho, Cortinarius 
violoceus, Amanita cothurnoto, 
Strophario cyoneo, Ponoeolus 
semiovatus. 
Twee vellen met negenmoal 40 c. 
I. Resp. Cordyceps militaris, Xylo-
ria hypoxylon, Sarcoscypcho aus
triaca, Auriscalpium vulgare, Fo-
mitipsis pinicolo, Pleurotes ostre-
otus, Lepisto flaccida, Clitocybe 
metochroo, Hygrocybe conico. 
II. Resp. Coliyoia butyrocea, 
Asterophoro parasitica, Tricholo-
mopsis rutilons, Morasmius ol-
liaceus, Myceno crocata,Mycena 
polygromma, Oudenmansiello 
mucido, Entoiomo conferendum, 
Entolomo serrulotum. 
Vier blokken van S 2.-. Resp. 

Gomphidus roseus. Russuia occi-
dentolis, Poxillus atrotomentosus, 
Canthorellus ciborius. 

MAAGDENEILANDEN 
Zonder datum. Eilandgezichten, 
II;'Sah Island' 
12,30,70 c., $1.45; blok van $ 
2.-. Resp.'Soit Pond', RMS'Rho
ne', inheems huis, 'Solt Island'; 
openingsceremonie. 
Zonder datum. Festival met 
kunst van kinderen. 
30,45 c., $1.30. Resp.'carnaval
figuur' (Rebecca Peck), 'groepslei
der' (Jehioh Moduro), 'steelpans' 
(Rebecca McKenzie). 

MACAU 
4-9- '98. Vijfhonderd jaar ont
dekking zeeweg naar India door 
Vasco(faGama(1469-1524); 
zeeroutes. 
1.-, 1.50,2.-P.; blok van 8.-P. 
Resp. schip, portret, schip; zegel 
met windroos, blok met Vasco do 
Gomo bij schip en Indiërs; beeld
merk 'Portugal 98'. 
9-9- '98. Burgeremblemen en 
militaire emblemen, II. 
0.50,1.-, 1.50,2.-P.; blok van 
9.-P. 

MALDIVEN 
l -6- '98. Uitgiftedatum en af
beelding melding 7/8/555 'kat
ten'. 

MALEISIË 
27-6- '98. Internationale lucht
haven KL. 
30,50s.,1RM;blokvan2RM. 
Resp. 'rail system', terminals, ver
trekkend vliegtuig, 'KL Airport'. 
18-7-'98. Geneeskrachtige 
pionten. 
20,30,50s.,lRM. 
l l - 9 - ' 9 8 . Zestiende'Common
wealth Games' (spelen van het ge
menebest), Kuala Lumpur 1998. 
20,30,50s., lRM.AlleviermaaL 
Zonder datum. 'Petronos' twee
ling torens. 
30,50s.,lRM;blokvan5RM. 
Resp. torens bij dag, schema's, to-Dlli 

;hi rens bij nacht; hologram. 

MAURITIUS 
15-6-'98. Binnenlands trans

port. 
40 c, 5.-, 6.-, 10.-Rs. Resp. trein, 
vrachtwagen, bus, boot. 
18-9-'98. Aankomst Hollanders 
vierhonderd jaar geleden. 
50c.,l.-,7.-,8.-Rs.;blokvan 
25.- Rs. Resp. landing Mourits van 
Nassau, suikerriet; fort 'Frederick 
Hendrik', Hollandse kaart uit 
1670, Hollandse vloot; konvooi. 
16-11-'98. Watervallen. 
l.-,5.- 6.-, 10.-Rs.Resp.'Casco-
de Balfour', 'Rochester Falls', 'Cos-
code GRSE','Cascade 500 pieds'. 

MAYOnE 
7-9-'98. Moskee van Tsingoni. 
3.- F. Moskee. 

MICRONESIË 
20-7- '98. Oceaonvissen. 
1,2,3,4,5,10,13,15,17,20, 
22,32,39,40,60,78c.,$l.-, 
3.-, 5.-. Resp. Myripristis vittota, 
Cheilinus fasciatus, Centropyge bi-
color, Cirrhitichthys folco, Acanthu-
rus triostegus, Pseudanthias 
pleurotoenia, Aconthurus olivo-
ceus, Porupeneus multifasciotus, 
Sigonus pueilus, Aconthurus gutta-
tus, Pomoconthus novorchus, Rhi-
necanthus rectangulus, Scorus 
otropectorolis, Centropyge flovissi-
mus, Cheilinus undulatus, Poma-
centrus povo, Coronx melampy-
gus, Porocirrhites hemistictus, 
Ostracion meleogris. 

NAMIBIË 
5-6-'98. 'Racing for Survival' 
('Nomibion Stamp Awareness Pro
gramme'). 
Blok van N$ 5.-. Zegel met 
'Chinga the cheetah' (Acinonyx 
jubotus), blok met atleet Fronkie 
Fredericks in starthouding. 
S-6-'98.Wereldmilieudag. 
'Standard postage', N$ 1.10, 
1.50,1.90. Resp. kustgezicht, 
zonsondergang bij Okavongo, 
Sossusvlei, landschap met bomen 
(Moringo ovalifolia). 
15-6-'98. Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
Blok van N$ 5.-. Spelmoment, 
blok met wereldbol als bal. 
18-6-'98. Dieren met hun 
jongen. 
$ 1.50. Vijfmaal. Resp. baviaan, 
wildebeest, 'suricote', olifant, ze
bra. 

NAURU 
17-5-'98. Dertig jaar onafhan
kelijkheidsdag; bezoek voorzitter 
IOC Juan Antonio Samaranch. 
$ 2.-. Portret, Olympische ringen, 
luchtfoto Nauru. 
31-8- '98. Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997). 
Vel met zesmaal 70 c. Portretten. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 10/742. 
30-9-'98.Vis5en/zoodieren. 
275,350 c. Resp. 'moko shark', 
'montoroy'. 

NEVIS 
18-8-'98. Internationaal jaar 
van de oceaan; vissen. 
30,80 c., $1.20,2.-. Resp. Chae-

todon austriocus, Centropyge bi-
color, Siganus virgotus, Arusetto 
asfur. 
Vel met negenmoal 90 c. Resp. 
Chelmon rostrotus, Forcipiger lon-
girostris, Choetodon falculo, Pa-
roconthurus hepotus, Platax orbi
cularis, Balistopus undulatus, Ho-
loconthus tricolor, Apogon moculo-
tus, Holoconthus ciliaris. 
Vel met negenmoal $1. - . Resp. 
Spoeromio nemotopterus, Henio-
cnus ocuminotus, Oxymonocan-
thus longirostris, Piectorhynchus 
orientalis, Ostracion tuberculatum, 
Choctodonplus septentrionalis, 
Acothurus glaucopareius. Gramma 
loreto, Amphiprion ocelloris. 
Twee blokken van $ 5.-. Resp. Loc-
toria cornuta, Platax pinnotus. 

NIEUW-CALEDONIË 
21 -8- '98. Dag van de postzegel. 
70 F. De postbode en de honden. 
21 -8- '98. Verkiezing eerste pre
sident 'de la Commission des 
Chefs' vijftig joor geleden. 
HOF. Portret von'grand chef' 
Vincent Boutiuet, rieten gebouw 
met top van noutsnijwerk. 
5-9-'98.'Portugaf98';Vascoda 
Goma. 
100 F. Viermaal; blok met drie
maal 70 F. 
5-9-'98. Honderd jaar Arabische 
aanwezigheid. 
80 F. 'Fantasia de Noumea' 
(1903). 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 10/742. 

NIGERIA 
10-6-'98. Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
5,10,20,30 N. Spelmomenten 
Nigerioanse ploeg, beeldmerk. 

NIUE 
20-5- '98. Onderwatersport; dui
ken. 
20,70 c., $1 . - , 1.20,1.50. Dui
kers en onderwaterwereld. 

NORFOLKEILAND 
23-7- '98. Zestiende 'Common
wealth Gomes' (spelen van het ge
menebest), Kuala Lumpur 1998. 
75,95 c., $1.05; blok van 85 c. 
Resp. hamerslingeren, 'trap 
shooting' (soort Ideiduiven schie
ten), 'lawn bowls'; vlagdroger 
Norfolkeilond en logo. 

PALAU ^ 
31 -7- '98. Vierde Micronesische -
spelen Palau 1998. 
Vel met negenmoal 32 c. Resp. ^ 
scuba*vissen, speerwerpen, zwem- J 
men, kokosnoot werpen, logo (ka- * 
jok met voorop man met fakkel = 
en vier peddelaars), klimmen in ^ 
kokosnootpolm, kanowedstrijd, ^ 
kokosnoot 'schillen', duiken. 2 
Oktober '98. Kerstmis 1998; se- | 
rie 'kerstliederen' ('Rudolph the -^^— 
red-nosed reindeer'.) 0 4 C 
Strook met vijfmaal 32 c. met vLv 
doorlopend beeld. 

POLYNESIË 
I0-9-'98. 'Les fonds marins'. 



200 F. Zeegezicht en onderwater

leven. 

SALOMONSEILANDEN 
295  '98 . Technische samenwer
king Salomonseilanden en Taiwan. 
50 c., $1.50; blok met 80 c., 
$ 1.20. Resp. man oogst waterme
loenen, rij oogstende mensen; 
voorlichting bij komkommerteelt, 
tomotenkweek. 
37  '98 . Micronesische handel
en cultuurshow. 
Vel met driemaal 50 c, driemaal 
$1.20, driemaal $1.50. Resp. 
dansers, krijgers met pijl en boog, 
man met halsversiering aan 
strand, stokdans, gemaskerde 
man met pijl en boog, inboorling 
met hoofcl en halstooi, dansers 
met lange stokken, man in land
schap, man met neusversiering bij 
zonsondergang. 
77 '98 . Twintig jaar onafhon

$ 4.. Nieuwe parlementsgebouw. 
237  ' 98 . 'Singpex 98'; vissen. 
Blok van $ 3.. Zwaordvis. 

SIERRA LEONE 
48  '98 . Fauna en flora van 
Afrika en China. 
200,250,300,400,500,600 Le. 
Resp. Metagyphus nitens, 'Lord 
Deroy's parakeet'. Narcissus, Bor

bus tetrozono, Agolychnis calli

dryos, 'wolverine'. 
Twee vellen met zesmaal 450 Le. 
met doorlopend beeld. 
I. Afrika. Resp. cheetah, Ornitho
golum thyrsoides, 'ostrich', 'com
mon chaeleon', 'fennec fox', Ju
nonio hierto cebrene. 
II. China. Resp. 'Japanese white
eyes'. Rhododendron, 'slow loris', 
Gentiona, Orthetrum albistylum. 
Coluber juguloris. 
Twee blokken van 2000 Le. Resp. 
'tricolored heron', Artheris 
squamiger. 
188 '98 . Prehistorische fauna. 
200,400,500,600,800 Le. 
Resp. Hypsiiophodon, Lombeo
sourus, Corythosaurus, Stego
saurus, Antrodemus. 
Vel met zesmaal 500 Le. Resp. 
Plateosourus, Tyrannosaurus, 
Brochiosourus, Iguonodon, 
Styracosourus, Hodrosourus. 

Vel met zesmaal 600 Le. Resp. Ty
rannosaurus, Tenontosaurus, Dei
nonychus, Tricerotors, Maiosoura, 
Struthiomimus. 
Twee vellen met 2000 Le. Resp. 
Tricerotops, Tyrannosaurus. 

SRI LANKA 
44'98.ViiftigiaarW/H0*. 
2.50 R. Beeldmerk (getal 50), 
vlag. 
2 4  4  ' 9 8 . Uitgiftedatum mel
dinq 6/471 'traditionele sieraden 
en handenarbeid'. 
304 '98.Vesakl998, 
boeddhistisch jaar 2542; Keloniyo 
Rojamoho schilderijen. 
1., 2.50,4., 17.R. 
75 '98 . Honderdvijfenzeventig 
jaar 'St. John's College', Jaffna. 
2.50 R. Collegegebouw, beeld
merk (met vogel). 
28 5  ' 98 . Fauna; olifanten. 
2.50,10., 17., 50.R. Vier ver
schillende afbeeldingen van Ele
phos maximus ceylonensis. 
29 7  ' 98 . Tien jaar Saarc*. 
2.50 R. Nationale vlaggen. 
l 7  9  ' 9 8 . Eerste president. 
Geen verdere gegevens. 

ST. HELENA 
28 8  ' 98 . Fronkeerzegels; mari
tiem erfgoed, schepen. 
10,15,20,25,30,35,40,50, 
75,80 p., £2 ,5 . Resp. HMS'Desi
re', Hollands schip 'Witte Leeuw', 
HMS'Swallow'en HMS'Dolphin', 
HMS 'Endeavour', HMS 'Providen
ce', HMS'St Helena', HMS'North
umberland', Russische brigantijn 
'Rurik', HMS'Erebus', Poolse jonk 
'Keying', 'La Belle Poule', HMS 
'Rattlesnake'. 
2 8  9  ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
15,20,30,85 p. Resp. metaal
werk, houtdrooien, houten inleg
werk, 'Hessian & seedwork' (met 
zaden versierd jute). 

ST. LUCIA 
1  7  ' 9 8 . Vijfentwintig jaar Cori

com*. 
20,75 c. Resp. ondertekenaars 
verdrag Coricom (Errol Barrow, 
Forbes Burnhom, Dr. Eric Williams, 
Michael Moniey), vlaggen. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
219'98.'LaFranceenAméri
que du Nord'. 
3.F. 

ST. VINCENT 
Juli ' 9 8 . Caricom* (zie Antigua 
en Barbuda). 
$ 1 .  . Vlag en eiland 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
166 '98 . Vogels. 
50,60,70,90 c. (tweemaal), 
$l.,1.20,2..Resp.'cockof
therock', 'quetzal', 'wood stork', 
'toucan', 'Amozono guildingii, 
'greater bird of paradise' (Porodi
soea apodo), 'sunbittern' (Eury
pygo helios), 'green honeycree
per' (Chlorophones spizo). 
Vel met twoalfmool 90 c. Resp. 
'racquettailed motmot', 'red
billed queleo' (Queleo queleo), 
'leodbeoter's cockatoo', 'scarlet 
macaw', 'barethroated bellbird', 
'Tucoman Amazon parrot', 'black
lored red tonoger', 'fig parrot', 
'St. Vincent Amazon parrot', 
'peachfaced love birds', 'blue 
fronted Amazon parrot', 'yellow 
billed Amazon parrot'. 
Twee blokken van $ 5.. Resp. 'hy
acinth macaw', 'blueheodea hum
mingbird'. 

1  7  ' 9 8 . Internationaal joor von 
de oceaan; onderwoterleven. 
70,90 c., $1.10,2.. Resp. Del
phinopterus leucos, Manto biros
tris, Forcipiger longirostris en Zan
clus canescens en Chelmon rostro
tus, Octopus vulgaris. 
Twee vellen met neqenmaol $ 1.. 
I. Resp. Lienardello losciatus, Po
roconthurus hepatus, Lodophrys 
bicaudolis, Pygoplites diaconthus, 
Diodon hystrix, lomilie van Poma
centrides, Pteroisvolitans, familie 
von Muraenidae, Pomocanthus 
paru. 
II. Resp. Centropyge heraldi, Mo
nodon monoceros, Cromileptes al
tivelis, Arctoepholus, familie van 
Diodontidae, Caretta coretta, Lom
pris regius, Balistoides conspicil
lum, Prionotus tribulus. 
Twee blokken von S 5.. Resp. 
Hippocampus erectus, 'Australian 
seodrogon leafy'. 

TANZANIA 
4 8  ' 98 . Klassieke auto's. 
Twee vellen met zesmaal 370 Sh. 
I. Resp. Mercedes 35 pk (1901), 
Ford Model A (1903), Legnano 
Type A (19091909), RoilsRoyce 
4050 pk'Silver Ghost'(1909), 
Renouh Petit Due (1910), Fischer 
Torpedo (1913). 
IL Resp. Peugeot 18 pk ( l 923
1924), Daimler 2585 pk (1926), 
Bugatti Type 50 T (1932), Pierce
ArrowV12'Silver Arrow'(1933), 
Tatra V8( 1934), Grosser Merce
desBenz (1937). 
Twee blokken van 1000 Sh. Resp. 
Benz (1900), Duryea (1893). 
188  '98 . Exotische flora. 
Drie vellen. 
Vel met ochtmool 250 Sh. Resp. 
Euonthe sanderiono en Teiratoenio 
surinoma, Torenio fournieri, viool
tjes en rups von Papillio polyxe
nes, 'Prelude butterfly hybrids', 
Dendrobium primulinum en wesp, 
'Carrion beetle' en Clematis 
'Lasurstern', 'sunflower Autumn 
Beauty' en madeliefje en boorke
ver en Helianthus onnuus, 'grape 
hyacinth'. 
Vel met negenmoal 250 Sh. Resp. 
Laetiocottleyo, 'vespid wasp' 
(Nomado) en Papaver oriëntale. 
Anemone blondo, Ipomoeo alba 
en 'king's bee howlcmoth', Pho
loenopsis lumo en 'potter wasp' 
(Delta unguiculota), coloradoke
ver en Iris ensata, Bomareo coldo
sii en 'Azure domselfly' (Coena
grion puella), Rosa roubritter en 
'Queen bumblebee' (Bombus hor
torum), 'click beetle' en Iris x doy
lillies hybridizers. 
Vel met negenmoal 250 Sh. Resp. 
Lillium ourotum en 'SouthAfrican 
longhorn beetle' (Tragocepholo 
variegota), Oncidium mocion
thum, Ageiio petali en Dendro
bium, Cobaea scandens, Paphio
pedilum gildo en 'goldsmith 
beetle' (Cotalpa linegera scora
baedae). Papaver nudicoule en 
'potter wasp' (Delta unguiculota), 
Colocas? esculenta, Carinatum tri
color, Phaloenopsis en M. femur
rubrum. 

Vier blokken von 1500 Sh. Resp. 
Viola X wittrockiono, blokrand met 
'Rhinoceros beetle' (Xyloryctes sa

tyros);'Robert E. Lee daffodils', 
blokrand met anemonen en colo
rodokever; Nelimbo nucifero, 
blokrand met Cicada; Gerbero 
jomesonii. 

TOKELAU 
226  ' 98 . Vijftig jaar postzegels; 
zegel op zegel. 
$3. .Yvertnrs. l ,2en3. 
Zonder datum. 'Singpex 98'. 
Blok 'jaar van de tijger' met op
druk 'Singpex 98'. 

TONGA 
26 8  ' 98 . Fronkeerzegels; vo
gels. 
5,10,15,20,30,40,50,55,60, 
70,80s.,$l,2,3,5.Resp.Gygis 
alba, Pochycephala jocquinoti, 
Tyto oiba, Porphyrio porphyrio, 
Sula sula, Gollirallus philippensis. 
Circus opproximans, Vini oustralis, 
Fregato monor, Gallicolumba stoi
rii, 'redtoiled tropic bird' ('Kova
kepoto'), Prosopeia tobuensis, Du
culo pacifico, Pluviolis fulva, 
Megopodius pritchordi. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding en aanvulling melding 
6/471 'prehistorische vissen, II 
(Mioceen). 
Blok met viermaal 45 c. Resp. Car

charodon, Eurhinodelphis, Orycte

rocetus, Hexonchus en Myliobotis; 
blokrand met toelichting. 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
307  ' 98 . Terugkeer van John 
Glenn naar de ruimte (ruimte
vlucht met Mercury 'Friendship 7' 
in 1962, opnieuw de ruimte in op 
zevenenzeventigjorige leeftijd met 
shuttle 'Discovery' in oktober 
1998 ter begeleiding van experi
menten op gebied van slaapstoor
nissen en spierweefsel, oucler wor
den en reizen onder gewichtloos
heid). 
20,60,80 c. ,$ l .  . Symbolische 
afbeeldingen. Resp. Logo vijftig 
jaar universiteit van Westlndié 
met motto 'celebrating the post, 
charting the future', Unesco*pro
gromma 'World Solar Summit', 
vijftig jaar universele verklaring 
rechten van de mens, portret John 
Glenn met tekst 'return to space'. 
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Strook met viermaal 50 c. Interna
tionaal jaar van de oceaan. Resp. 
zeevogels, oceoanbedding met 
krab, wolsvissen en andere grote 
zeezoogdieren, zuiverheid van de 
oceaan. 
Twee blokken van $ 2.-. Resp. in
ternationaal jaar van de oceaon, 
portret voormalige Mercury-astro
naut en huidige senator Jonn 
Glenn. 
18-8 - '98 . Tachtig jaar'Royal Air 
Force'; vliegtuigen. 
20,SO,60,80c.,$l .- ,1.25. 
Resp. S.E. 5A, Sopwith Camel, Su
permarine Spitfire, Avro Lancas
ter, Panavia Tornado, Hawker 
Hurricane. 
Twee blokken van $ 2.-. Resp. 
Avro Vulcon, Hawker Siddeley 
Harrier. 
3 1 - 8 - ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales(1971-1997). 
Vel met zesmaal 60 c. Portretten 
en regel 'Your candle's burned out 
long before your legend ever will' 
uit 'Candle in the Wind' von Elton 
John en Bernie Toupin. 

TUVALU 
2 1 - 8 - ' 9 8 . Dolfijnen en bruin
vissen. 
40,50,60 c., $1.50. 

UGANDA 
2 4 - 7 - ' 9 8 . 'Hoogtepunten' lucht
vaart. 
Twee vellen met zesmaal 500 Sb. 
I. Resp. U.S. F4F Wildcat, Japanse 
Zero, Britse Spitfire, Britse Har
rier, U.S. S3A Viking, U.S. Corsair. 
II. Resp. Dornier DOX Transatlantic 
Flyer (1929), Duitse Zucker Moil 
Rocket (1930), X-15 Rocket Plane 
(1955), experimentele raket van 
ioddord (1930), gebroeders 
M t met de Kitty Hawk (3 de-
lember 1903), eerste helikopter-
Jucht van de 160R Sikorsky 
1939). 
'wee blokken van 2500 Sh. Resp. 

^40Tomahowk,SH-346Seabat 
lelikopter (berging Alan Shepord 
10 eerste Amerikaanse ruimte-
lucht, 15 mei 1961). 

rANUATU 
anvulling melding 9/635 'mas-
ers': losse zegels en strook met 

vijf zegels. 
2 3 - 7 - ' 9 8 . Vlinders; zelfklevende 
zegels met deel vlindervleugels 
buiten ta^ding'^ 
30,60,65,75,95,205 vt.; blok 
von 205 vt. Resp. Danaus plexip-
pus, Hypolimnos boiina, Eurema 
necabe, Nymphalidae sp.. Precis 
villido, Tirumala homata; Tirumala 
hamoto, blokrand met logo 'Sing-
pex98'. 

VENEZUELA 
2 9 - 5 - ' 9 8 . Flora 1998; orchi
deeën. 
185 Bs.tienmaol; blok van 250 
Bs. Resp. Oncidium orthostates, 
Epidendrum proetervisum, Odon-
toglossum scnilleranum, Bletia 
lonsbergii, Caulorthron bicornu-
tum, Darwiniero bergoldii, Houlle-
tio tigrina, Pleurothallis acumina
ta, Elleanthus lupulinus, Epiden
drum ferrugineum; Pleurothallis 
immersa. 
17-7 - '98 . Zestig jaar nationaal 
park 'Henri Pittier'; fauna (vogels. 
Kikker, vlinder, insecten). 
140 (tweemaal), 150 (twee
maal), 200 (viermaal), 350 
(tweemaal) Bs. Resp. Crox pouxi 
(vogel), Tersino viridis (vogel), 
Spizaëtus ornatus (vogel), Phyllo-
medusa trinitotis (kikker), Touit 
colloris (vogel), Trogon collaris 
(vogel), Morpho peleides (vlin
der), Acrocinus iongimonus (in
sect), Cyonocorox yncos (vogel), 
Dynastes hercules (insect). 
2 9 - 7 - ' 9 8 . Zestig jaar 'La Contra-
loria General de lo Repübiica'. 
Vel met 140 (viermaal), 200 
(tweemaal), 350 (viermaal) Bs. 
30-7-'98.Viift iaiaarOEA*. 
140 (tweemaal, doorloper), 150 
(tweemaal), 200 (tweemaal), 200 
(tweemaal, doorloper), 350 
(tweemaal, doorloper) Bs. Resp. 
symbolische voorstelling (getal 50 
en vlaggen lidstaten), verdediging 
mensenrechten, 'desminodo de 
suelos', portret 'el libertador' Boli
var, vijftig jaar Amerikaanse ver
klaring reenten en plichten van de 
mens, Dewegwijzering en strijd te
gen drugs, uit vlaggen samenge
stelde linten. 

31-7- '98. 'Expo98' , Lissabon. 
140 (tweemaal), 150 (tweemaal). 

200 (viermaal), 350 (tweemaal) 
Bs. Over de zegels verdeeld afge
beeld Sulo leucogaster, Chelonio 
mydos, Ocypode guodrato, Tivela 
matchoides, Thunnus albacarea, 
Lutjanus purpureus, Sphyraena 
barracuda, Scorus vetulo, octopus, 
Chaetodon miliaris, Tubostrae, 
Gorgonia flovelum, Verongia fistu-
laris, Mauritia flexuosa, 'Salto 
Churün-Merü', Salto Angel, Saimiri 
sciureus, Cosmerodius albus, Eudo-
cimus ruber, Alouotta seniculus, 
Heliconia corihoeo; logo. 
4 - 8 - ' 9 8 . Achttiende Centraal-
Amerikaanse en Cora'iliische spe
len, Moracoibo. 
150 (vijfmaal), 200 (vijfmaal). 
Gebeeldhouwde sporters. Resp. at
letiek (hardlopen), bowlen, wiel
rennen, gymnastiek (handstand), 
zwemmen, basketbal, boksen, 
schermen, gewichtheffen, tennis. 
12-8 - '98 . Vijfhonderdste ver
jaardag van de aankomst von Co
lumbus in 'Terra Firma' (zie mel
ding 10/744). 
2 0 - 8 - ' 9 8 . Twintig jaar samen
werkingsverdrag Amazonegebied. 
200 (tweemaal, doorloper), 200 
(achtmool) Bs. Resp.rivierloop 
Amazone, Bactris gasipoes (bes
sen/vruchten), Neolinario celiae 
(flora), Poracheirodon oxelrodi 
(vissen), Dendrobates leucomelos 
(amfibieën), Nocthocrax urumo-
tum (vogels), Speothos venaticus 
(zoogdieren), 'Piedra del Cocuy' 
(landschap), 'Cerro de la Neblina' 
(landschap). 

VERENIGDE STATEN 
2 9 - 7 - ' 9 8 . Borstkanker. 
Zegel 'first-class'. Gestileerde 
vrouw met tekst op borst 'fund the 
fight, find a cure'. 
5 -8 - ' 98 . Orgaandonatie. 
32 c. Twee gestileerde in elkaar 
verstrengelde figuren ontvangen 
en geven een hort. 
20-8-'98. 'Heldere ogen'; zelf
klevende zegels met dieren. 
Strook met vijfmaal 32 c. Resp. 
hond, vis, kat, parkiet, hamster. 
2 1 - 8 - ' 9 8 . Klondike goudkoorts, 
1898. 
32 c. Tocht van rij goudzoekers 
met vracht door besneeuwde berg-
wereld. 

27 -8 - ' 98 . 'Vier eeuwen Ameri
kaanse kunst'; schilderijen. 
Vel met twintigmaal 32 c. Resp. 
portret van Richard Mother (John 
Foster), 'Mrs. Elizabeth Freake 
and baby Mary' (The Freake Lim
ner), 'Girl in red dress with cat and 
dog' (Ammi Phillipps), 'Rubens 
Peale with a Geranium' (Rem
brandt Peaie), 'Long-billed curlew: 
Numenius longirostris (John Ja
mes Audubon), 'Boatmen on the 
Missouri' (George Caleb Bing
ham), 'Kindred Spirits' (Asher B. 
Durand), 'The Westwood Children' 
(Joshua Johnson), 'Music and Lite
rature' (William Harnett), 'The Fog 
warning' (Winslow Homer), 'The 
White cloud, beodchief of the Io
was' (George Cotlin), 'Cliffs of 
Green River' (Thomas Moron'), 
'The last of the Buffalo'(Albert 
Bierstadt), 'Niagara' (Frederic Ed
win), 'Breakfast in bed' (Mary 
Cossatt), 'Nighthowks' (Edward 
Hopper), 'American Gothic' (Grant 
Wood), 'Two against the white' 
(Charles Sheeler), 'Mahoning' 
(Franz Kline),'No. 12'(Mark 
Rothko). 

10-9-'98. 'Celebrate the 
Century'. 
Vel met vijftienmaal 32 c. De jaren 
dertig. Resp. portret president 
Franklin D. Roosevelt, atleet Jesse 
Owens (zes wereldrecords), 
'streamline design', 'Golden Gate' 
brug, foto 'economische grote de
pressie' gemaakt door Dorothea 
Lange van de Amerikaanse Flo
rence Owens Thomson (1936), 
Bobby Jones wint grand slom golf 
(1930), monopolyspel, 'Empire 
State Building', eerste uitgave 
blad'Life'(1936),'First Lady' 
Eleanor Roosevelt, 'New Dear von 
Franklin D. Roosevelt, 'Superman' 
von Jerry Siegel en Joe Shuster 
(1938), nieuwe technologieën 
(huishoudelijke apparaten: 
mixer). Sneeuwwitje van Walt Dis
ney (1937), bestseller'Gone With 
the Wind' von Margaret Mitchell 
(1936); tekst op volrond 'Depres
sion, Dust Bowl and a New Deal'. 
16-9 - '98 . Het ballet. 
32 c. Ballerina. 
l-10-'98. 'Space Discovery'. 
Vijfmaal 32. met doorlopend 

beeld. Futuristische ruimtestad. 

WALLIS EN FUTUNA 
2 5 - 8 - ' 9 8 . Lagunekoralen. 
4 ,5,10,15 F. 
2 2 - 9 - ' 9 8 . Sport; cricket. 
106F. Botsmonaanslog. 

WEST-SAMOA 
Zonder datum. Zegel voor bin
nenland. 
25 s. Zie $3.-'Hongkong 97', 
duif(3-2-'97). 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJ
KE SANDWICHEILANDEN 
Oktober '98 . Toerisme. 
30,35,40,65 p. Resp. MS'Explo
rer', albatros, zeeolifont, postkan
toor 'King Edward Point'. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
Oktober ' 9 8 . Veertig jaar inter
nationaal geofysisch jaar. 
5.20 F. 

Verklar ing TP: 
De aanduiding TP wil zeggen dat 
de bewuste emissie ook in de ru
briek Thematisch panorama wordt 
beschreven en / o f afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Caricom Caribbean Community 
FIFA Federation Internatio

nole de Football Asso
ciations 

IMG International Maritime 
Organization 

IOC International Olympic 
Committee 

GAS Organization of the 
American States 

UFA Orgonizoción de los 
Estados Americanos 

Soarc South-Asian Association 
for Regional Coopera
tion 

Scuba Self-controlled under
water breathing oppa-
ratus 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 

WHO World Health Organiza
tion 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 
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EEN EEUW SCIENCE 
FICTION 
Vellen met tien of meer 
zegels zijn tegenwoordig 
geen uitzondering meer. 
Velletjes met verschillen
de zegels zijn voor ver-
scheioene thema's bruik
baar. Een nadeel is wel 
dat een compleet velletje 
moet worden aange
schaft, ook al kan er 
maar een enkele zegel 
worden gebruikt. Maar 
al die bezwaren vallen in 
het niet bij het zien van 
het velletje 'Een eeuw 
science fiction' met zes
tien zegels dat San Mari
no op 28 augustus uit
gaf. Op de zegels zijn 
zestien van de oeroemd-
ste schrijvers van dit gen
re geplaatst samen met 
hun bekendste boek. In 
veel gevallen is dit boek 
ook verfilmd. De serie is 
niet alleen geschikt voor 
literatuurverzamelaars, 
maar ook andere the
ma's kunnen er hun 
voordeel mee doen. Zo 
kan de aan het boek // 
Moficio Nuevo (oor

spronkelijke titel: Brave 
New World] van Aldous 
Huxley gewijde zegel 
worden gebruikt in een 
verzameling over de ge
boorte. Op de zegel / 
Mercanti Dello Spazio 
(Frederik Pohl en C.M. 
Kornbluth) is niet alleen 
een fietstaxi te zien, 
maar staat ook een re
clame voor koffie. Op de 
zegel Anni Senza Fini of 
wel City wan Clifford D. 
Simak zitten een stel 
honden in een cirkel. De 
roman speelt in een tijd
perk waarin honden na 
het uitsterven van de 
mens de heerschappij 
hebben overgenomen. 
Het belang van de zegel 
voor het thema 'honden' 
ligt daarmee voor de 
hand. 
Alleen naar de afbeel
dingen op zegels kijken 
is in dit g&/a\ echter niet 
voldoende. Vaak heeft 
de voorstelling een bete
kenis die verder reikt dan 
de titel van het boek. In 
de thematische filatelie is 
het noodzakelijk dieper 

te qraven, op zoek naar 
de Detekenis van het ma
teriaal. 

UILEN 
Op 4 september gaf Fin
land een velletje met 
uilenzegels uit. Dit velletje 
bestaat uit vijf zegels van 
3 m. Vier zegels zitten 
verticaal naast elkaar in 
het velletje; de vijfde ze
gel is horizontaal is ge
plaatst met rechts daar
van een vignet. Op de 
zegels zijn de Latijnse 
namen vermeld; de Finse 
staan op de onderste vel-
rond. De vormgeving is 

ondergeschikt gemaakt 
aan het thema, een werk
wijze die ontwerper Erik 
Bruun in de afgelopen ja
ren wel vaker toepaste. 
Een leuk idee, maar een 
zegel met alleen een deel 
van een vleugel is het 
merkwaardige gevolg 
van deze aanpak. 

De oehoe (Bubo bubo) is 
met gespreide vleugels 
afgebeeld op drie zegels 
met een witte onder
grond. Op een andere 
zegel heeft de ruigpoot-
uil (Aego/zus funerues) 
een plekje gekregen. Op 
de overige zegels ver
loopt de Teleur DIOUW van 
licht naar donker. Op de 

lang aandacht. Ook be
dreigde dier- en planten
soorten worden in beeld 
gebracht. Behalve de se
rie bedreigde dieren van 
8 oktober werd ook een 
velletje met de vier ze
gels uit deze reeks uitge
geven. Dat betekent dat 
de verzamelaar drie 
apen op de koop toe 
krijgt. 
In het midden staat een 
gorilla (Gorilla gorilla) 
met een jong. De links 
aan een tak nangende 
aap zou een gibbon 
(geslacht Hylobates) 
kunnen zijn. Op de ze
gels zijn de Engelse en 
de Latijnse namen ver
meld. 

'lichte' zegel is de Lap
landuil (Strix nebulosa) 
eveneens met gespreide 
vleugels in beeld ge
bracht. De sneeuwuil 
(Nyctea scandiaca) 
steekt scherp af tegen de 
blauwe ondergrond van 
de 'donkere' zegel. 
Tegelijk met het velletje 
verschenen twee post-
waardestukken met een 
oehoe en een dwerguil 
(Glaucidium passeri-
num). Het Finse velletje 
toont enige gelijkenis met 
het uilen-velfetje dat Tur
kije op 5 juni ter gele
genheid van Wereld-
milieudag 1998 uitgaf. 
Op de twee zegels zijn 
vier uilen te zien. 

BEDREIGDE DIEREN 
Flora en fauna krijgen 
van de Ierse PTT al jaren-

Linksboven op de zegel 
van 45 p. de tijger 
(Panihera tigris) en links
onder op de zegel van 
30 p. de cheetan of het 
jachtluipaard [Acinonyx 
jubatus]. Rechts zijn 
twee minder bekende 
dieren afgebeeld: bo
venaan die zegel van 
40 p. een gewoon 
leeuwaapje (Leontopit-
hecus rosalia) en onder
aan die van 30 p. een 
agazal of sabelantilope 
(Oryx dammah). 
De gekozen dieren ma
ken deel uit van succes
volle fokprogramma's 
van de Dublin Zoo en he| 
Fofa Wildlife Park in 
Cork. De dierentuin van | 
Dublin (uit 1830) is de 
op twee na oudste die
rentuin ter wereld. 

POTVISSEN 
Dit jaar is uitgeroepen td 
'Internationaal Jaar vani 
de Oceaan' en veel posll 
administraties besteden I 
daar aandacht aan. Tusl 
sen de vele series valt d i | 
van Fiji op. Op 22 juni 
gaf dit land een serie 
'Potvissen' (P/7yseterco-| 
todon) uit. 

Op de vier zegels ont
breken de potvissen zel | 
niet, maar op de zegel 
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van 2 dollar is een zoge
noemde tabua in beeld 
gebracht, een tand van 
de potvis. Na een be
paalde behandeling 
Krijgt die een voorname 
goudkleur; de tand geldt 
3an als een waardevol 
geschenk. De tabua 
werd vroeger gebruikt 
als ruilmiddel. 
De tabuazegel is ook 
opgenomen in een velle
tje. Op de zegel van 
D3 C. is een school pot
vissen te zien. De zegels 
van 81 en 87 c. tonen 
potvissen temidden van 
een aantal andere vis
sen. 

Twee potvissen vullen het 
beeld op de zegel van 
140 e. van Portugal 
Azoren), zij het dat ze 
hier worden aangeduid 
met de oudere naam 
Physeter macrocephalus. 

AUSTRALISCH ZEELEVEN 
Australië bleef niet ach
ter in de reeks uitgiften 
rond het Internationaal 
Jaar van de Oceaan. 
Onder de titel Planet 
Ocean werd op 1 okto
ber een velletje met zes 
zegels van 45 c. uitgege
ven. Er zijn zeedieren op 
afgebeeld die in de 
Australische wateren 
voorkomen. Op de ze
gels zijn alleen de Engel
se namen vermeld. Het 
gaat om een strip zegels 
in verschillende formaten 
tegen een toepasselijke 
achtergrond. Zo valt op 
de onderste velrand een 
zwemmende zeeduiker 
te ontdekken. 

Op de hvee horizontale 
zegels zijn de zuidkaper 
(Eubalaena australis) en 
de reuzenmanta (Monto 
birostris) in beeld ge

beze zegel verscheen op 
J augustus ter gelegen
leid van de wereldten
ponstelling Expo 98, sa
hen met de zegel van 
10 e., waaropeen 
^hool gevlekte dolfijnen 
ptenella frontalis] te zien 

bracht. De zuidkaper is 
in 1992 als een bedreig
de diersoort aangemerkt. 
Op de twee verticale ze
gels daarnaast staan de 
mensenhaai [Carcharo
don carcharias) en de 
tuimelaar {Tursiops trun

catus). Het dier op de lin

HHHP*'̂ ^^^^^HR ÎMP 

'^.É0^^ 
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' * *■* j 

9 
kerzegel doet aan een 
zeepaard je denken. Het 
is de weedy seadraqon 
(Latijnse naam: Phynop
teryx taeniolatus). die al
leen in de Australische 
wateren voorkomt. De 
fi'e^squ;c/(Latijnse naam: 
Pyroteuthis margaritifera), 
te zien op de rechter
zegel, is waarschijnlijk 
verwant aan de pijlinktvis
sen. Vissen van deze soort 
wordt niet langer dan een 
centimeter of tien. 

VOGELS 
Japan gaf drie kleine vo
gelzegels uit, die wel wat 
[ijken op de Belgische 
langlopende serie 'vogel
tjes van André Buzin. 
Óp 16 februari werden 
de zegels van 120 en 
140 y. uitgegeven. 

W V W W W W V ^ ^ ^ W W W W 

Op de zegel van 120 y. 
is een klauwiersoort (La
nius bucephalus] afge
beeld. De Engelse naam 
is bullheaded shrike. De 
vogel met bessen of za
den in de bek op de ze
gel van 140 y. is een 
Chinese kernbijter 
{Eophona migratoria). 

De vogel op de zegel die 
op 23 februari werd uit

egeven (waarde 
60 y.) is ook bij ons een 

goede bekende, namelijk 
de Vlaamse gaai {Garru
lus glandarius). 

l 

VLINDERS 
Portugal [Madeira] gaf 
op 6 september in die 
reeks 'Insecten' een 
tweede serie vlinders uit. 
Op de zegels zijn de La
tijnse namen vermeld. 
Voor de vlinders bestaan 
geen Nederlandse na
men, met uitzondering 
van de vlinder op de ze
gel van 50 e. Hierop is 
Gonepferyx cleopatra of
wel Cleopatra's citroen
vlinder in beeld ge
bracht. 

De bruine vlinder op de 
zegel van 85 e. is Xan

thorphoe rupicola (fami

lie Geometridae]. 

Vanuatu gebruikte vlin
ders voor zijn eerste se
rie zelfklevende zegels. 
Op zes losse zegels vlie
gen de vlinders als het 
ware rechtsonder het ze
gelbeeld in; de rechter
vleugels steken aan de 
rechterzijde van de ze
gels uit. Het velletje, met 
daarin de zegel met de 
hoogste waarde, werd 
uitgegeven ter gelegen
heid van Singpex 98 in 
Singapore. 

Op de zegels zijn alleen 
de Latijnse namen ver
meld. Op de zegel van 
30 V. staat Danaus 
plexippus (familie Danai
dae, mogelijk de mo
narchvlinder), op die van 
60 V. Hypolimnas bolina 
(familie Nymphalidae] 
en op die van 65 v. Eu
rema hecabe (familie 
Pieridae]. Op de zegel 
van 75 v is Nymphali
dae sp. te zien en op die 
van 95 v. zien we Precis 

De bruine vlinder op de 
zegel van 100 e. is Noc
tua teixeirai, behorend 
tot de familie Noctuidae. 
Op de zegel van 140 e. 
zien we Xenochlorodes 
nubigena. 

villida (of Junonia villi

da]. Op de zegel van 
205 V. treffen we Tiru
mala hamata (of Danaus 
hamata] aan (familie Da

maidae]. 
Op het velletje is boven
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dien Troides brookiana 
of Trogonoptera 
brookiana] afgebeeld 
(familie Papilionidae. 

ZINLOOS 
(SPORT)GEWELD 
Monaco gaf op 14 sep
tember een postzegel uit 
tegen het geweld in de 
sport. De zegel van 
4.20 f. verscheen ten 
bate van de Association 
Internationale contre la 
Violence dans Ie Sport 
(AICVS). Op de zegel 
staan spelmomenten van 
de sporten voetbal, bas
ketbal, ijshockey en 
handbal. De zegel is ver
der voorzien van de tekst 
Pour un sport sans vio
lence. Door het woord 
violence is een kruis ge
plaatst. 

; 4 ,20 I V O M & C p ' 

REPLICA ZWEEDS 
POSTSCHIP 
Op 27 juni werd op de 
kleine scheepswerf van 
het Zweedse Marinemu
seum in Karlskrona een 
replica van het Zweedse 
postschip Hiorten ('hert') 
te water gelaten. De oor
spronkelijke H/orfowerd 
drie eeuwen eerder in 
gebruik genomen, name
lijk in 1692. Dit zeilschip 
met een lengte van vijf
tien meter onderhield 
lange tijd een geregelde 
postdienst tussen de 
Zweedse stad Ystad, de 
havenstad Karlskrona en 
Stralsund, de belangrijk
ste stad in het Duitse 
Pommern. De nieuwe 
Hiorta vervoert passa
giers en goederen 
(waaronder post) tussen 
Karlskrona en Rostock. 
Elke twee weken wordt 
het schip in de haven 
van Rostock met kanon
gebulder begroet. Het 
lossen gebeurt met een 
antieke houtkraan. 
Op 8 oktober gaf Duits
land ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel 
1998 een postzegel van 
110 pf. uit met daarop 
het Postjacbt Hiorten. 

SPOOR GRONINGEN-
LEEUWARDEN 
Op 28 september werd 
met enige vertraging de 
verdubbelde spoorbaan 
tussen Griipskerk en 
Veenwouden in gebruik 
genomen. Dankzij de 
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aanleg van een tweede 
spoor tussen deze plaat
sen kan er een sneltrein 
bijkomen, waardoor de 
treinreis Groningen-
Leeuwarden nog maar 
35 minuten duurt. 
De spoorbaan werd me
teen ook veiliger ge
maakt: ruim tweederde 
van de overwegen op het 
54 kilometer lange tra
ject verdween en er wer
den de nodige tunnels 
onder de spoorbaan ge
bouwd. Er wordt verder 
met ander materiaal ge
reden: de Wadloper 
werd vervangen door de 
nieuwe Buffel. 

in gebruik, die op de ze-
gerwordt aangeduid als 
Plan U. Na een aantal 
proefritten is nu de Buffel 
definitief in gebruik ge
nomen. 

AUTO-FRANKEER-
STEMPELKWARTET 
Vaak bijten frankeer-
stempels het spits af als 
het om bepaalde thema's 
gaat. Zoals bij de nieuwe 
personenwagen de Ka. 
Dit opmerkelijke voer-
tuig(je) staat op een 
stempel(FR 57466) uit 
Oosterhout. 

'De nieuwe Twingo' is in 
beeld gebracht in een 
stempel (FR50731) van 
garage Jos Willems uit 
Twello. 
Twee typen van de Ci
troen laten zien dat de 
verschillen soms erg klein 
zijn. Op een Belgisch 
stempel (PB U.2229) uit 
Antwerpen staat de Ci
troen ZX, en op een 

PTarair r iwfCr dé andere bezorger! 
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den zijn talrijke rassen 
verdrongen. Om deze 
voor uitsterven te behoe
den is de Stichting Zeld
zame Huisdierrassen op
gericht. 
riet velletje met tien van 
deze zeldzame huisdier
rassen kwam tot stand in 
samenwerking met ge
noemde stichting. Het is 
sinds 13 november ver
krijgbaar. Op de boven
ste rij zijn het Friese 
melkschaap en het 
Drentsche heideschaap 
afgebeeld. Dit laatste 
dier was ook al te zien 
op het Natuur en Milieu
velletje van 160 cent uit 
1997. 

hoenderrassen afge
beeld, het Twentse hoen 
en de Groninger meeuw. 
Op de vierde rij staan de 
krombek-eend en de 
Groninger slenk. 
Op rij vijf tenslotte zijn 
twee redelijk bekende 
koeienrassen in beeld 
gebracht, te weten de 
Blaarkop en de Friese 
roodbonte koe. 

ARKVANNOACHIN 
FRANKEERSTEMPEL 
Er blijkt al jarenlang een 
frankeerstempel met een 
afbeelding van de Ark 
van Noach (RN5405) in 
gebruik te zijn bij de 
Centrale Kerkenraad van 

nXJgjiT'jp^^T' dé andere bezorger! 

0*t» MMuttgNto 11 tot itant vMiomao I s tn tla Stlchtatg ZttdMMm» Huiatfiwn 
VOW/3S. wonHudonataurStlclillnaZaWianMHtjtadlaiTMMtl 

air«12THt«Ckonlan. T«!. tmt 3BT»41 

Op de tweede rij kijken 
het Groninger paard en 
de Nederlandse land-
geit elkaar aan. Het 
Groninger paard werd 
ook al eens door Streek-
post 't Hogeland in Uit
huizen in een velletje 
ondergebracht, dat ver-

In nauwe samenwerking 
met NS Railinfrabeheer 
heeft RegioPost Noord-
Oost Friesland in Kollum 
op 25 september een 
velletje met vijfmaal twee 
zegels van 50 cent uitge
geven. De zegels zijn 
ontworpen door NS 
Railinfrabeheer. Op 
plattegronden is de ver
dubbeling van het spoor 
aangegeven. Tegen 
deze ondergrond zijn de 
voorkanten van vijf ver
schillende treinen te 
zien, typen die vanaf 
1863 tot nu op deze 
spoorlijn hebben gere
den. 
De stoomlocomotief heeft 
het langst dienst gedaan, 
te weten van 1863 tot 
1953. De Blauwe Engel 
was ongeveer dertig jaar 
een bekende verschij
ning: van 1953 tot 
1982. De opvolger was 
de Wadloper, die net als 
de Blauv/e Engel ook op 
andere lijnen in het 
Noorden werd ingezet. 
Sinds 1960 is ook wel de 
zogenaamde Hondekop 
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stempel (HR4166) uit 
Amsterdam is de recen
tere Citroen Xsara te 
zien. 

ZELDZAME 
HUISDIERRASSEN 
Voor de uitgifte 'Zeldza
me huisdierrassen' van 
RegioPost Noord-Oost 
Friesland \r\ Kollum zijn 
paarden, koeien, scha
pen en geiten gekozen, 
boor nieuwe fokmetho-

scheen ter gelegenheid 
van het bronzen jubi
leum van de vereniging 
'Het Groninger Paard' 
(zie Tf)ematisch panora
mavan juni 1995). 
Op de derde rij zijn twee 

de Hervormde Gemeente 
Groningen. Het boek Als 
een lelie onder de door
nen (auteur: T.P. Korpo
raal), uitgegeven door 
het Boekencentrum en de 
Stichting Kerkelijk Groot
boek, maakt duidelijk 
dat de stempeltekening 
uit 1597 stamt. Welis
waar werd sinds 1777 
een andere versie ge
bruikt, maar later werd 
de oude tekening weer in 
gebruik genomen. 

De afbeelding in het 
frankeerstempel wijkt iets 
af van het origineel uit 
1597. De ark l ig t nu op 
drooggevallen grond en 
de loopplank naar buiter 
ligt klaar. De duif ont
breekt, net als de tekst 
Area Noe boven de ark. 
In het randschrift staat 
Ecclusit Dominus Pro Eo; 
in de informatie is hier 
aan toegevoegd Gen. 
Vll-.lób. De Heere sloot 
achter hem toe (Genesis 
7:16b). 

SCHEPEN-VARIAIN 
VELLETJE KROATIË 
Op 27 augustus gaf Kro 
atië een serie van negenl 
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zegels met Kroatische 
schepen uit. De reeks is 
ook opgenomen in een 
velletje, waarin behalve 
de zegels drie vignetten 
zitten met daarop afbeel
dingen van zeilschepen. 
Voor de ondergrond van 
vignetten en veTranden is 
gebruik gemaakt van 
een antieke wereldkaart 
(twee cirkels) in het soort 
dat ook vaak wordt ge
bruikt voor legpuzzels. 
De soortnamen en de na
men van de schepen zijn 
in de landstaal vermeid. 
Het is Kroatië gelukt op 
negjen zegels een histo
risch overzicht van de 
Kroatische scheepvaart 
te geven. Eén scheepsty-
pe werd eerder (in 
1992) al door dit land 
afgebeeld: de kanaka. 
Op de zegel van 1 20 k. 
is de Seriiia Libumica te 
zien, een eenvoudige 
zeilboot van het serellia-
type met een lengte van 
zes tot acht meter die uit 
de eerste eeuw voor 
Christus stamt. Hij werd 
gebruikt door de Libur-
niërs, bewoners van de 
Adriatische oostkust 

Dalmatië), die uitsteken
de zeevaarders waren. 
n een oude haven in de 
3uurt van Kin zijn twee 
ixemplaren van deze 
:eilboot opgegraven. 

^oor de zegel van 
50 k. werd een be-

loorlijke sprong in de 
leschiedenis gemaakt: 
ier wordt de Condura 
'roatica in beeld ge-
irocht. Van deze condu-

uit de elfde of twaalf-
e eeuw werden in 1966 

Kin twee exemplaren 
ntdekt. Deze zeilsche-
len waren zeven ä acht 
leter lang. 
let zeilschip op de zegel 
in 1.60 k. (een drie-

laster) stamt uit de zes-
inde eeuw en wordt 

^ubrovacka Karake ge

noemd, een andere 
naam is Ragusa-argosy. 
Ragusa is cfe oude naam 
voor Dubrovnik. De in
woners van deze stad 
waren gerenommeerde 
bouwers van koopvaar
dijschepen en galjoenen. 
De Bracera - genoemd 
naar het eiland Brac - is 
twaalf tot zeventien me
ter lang. Het schip is te 
zien op de zegel van 
1.80 k. Het is een soort 
voorloper van wat wij de 
kustvaarder noemen. Er 
bestonden twee typen 
van dit zeilschip.' het ene 
werd in Istrië gebruikt, 
het andere in Dalmatië 
Het schip op de zegel 
van 2.45 k. is ook nog 
vrij eenvoudig. Het is de 
Neretvanska Lada ofwel 
het 'schip van de Neret-
va', genoemd naar de ri
vier met deze naam. Het 
werd voor allerlei vor
men van transport ge
bruikt Koeien en bouw
materialen werden er 
mee vervoerd, maar het 
schip deed ook dienst bij 
huwelijken en begrafe
nissen. 

De bark die we aantref
fen op de zegel van 
2.65 k. is een heel be
kend scheepstype. Deze 
driemaster werd vooral 
in de achttiende en ne
gentiende eeuw gebruikt. 
Op de zegel van 4.00 k. 
staat het opleidingsschip 
Vila Velebifa, een brik
schoener die werd ge
bouwd op de werf Ro-
waldswerke in Kiel. Bijna 
zestig generaties Kroa
tische zeelieden hebben 
op dit schip hun oplei
ding genoten. Het zeil
schip is bijna 36 meter 
lang. 
Op de laatste twee ze
gels is de huidige stand 
van zaken te zien. Die 
van 7.20 k. toont het 
passagiersschip 
Amorela. Samen met het 
zusterschip Isabella v/er6 

het in 1988/1989 in 
Split gebouwd. De Isa
bella werd gebouwd in 
opdracht van de Finse 
Viking Line. De Amorella 
kan meer dan tweedui
zend passagiers vervoe
ren. Óp twee van de 
twaalf dekken zijn plaat
sen voor auto's gereser
veerd. 
De afbeelding van een 
oorlogsschip op de zegel 
van 20 k. roept herinne
ringen op aan de oorlog 
in het voormalige Joego
slavië. In de lente van net 
oorlogsjaar 1992 werd 
de nieuwe Kralj Pefar 
Kresimir IV op de 
scheepswerf van Kralje-
vica te water gelaten. Het 
is een kanonneerboot 
met raketten van het type 
R03. Het schip is bijna 
54 meter lang en het 
werd genoemd naar ko
ning Petar Kresimir IV. 

WINDJAMMER-PARADE 
Dit jaar was de zeeva
rende natie Portugal 
gastheer van de Vasco 
da Cama-regaffa. Het 
was de grootste wed
strijd voor grote zeilsche

pen {windjammers) die 
sinds het 'geboortejaar' 
1956 werd gehouden. 

Op 31 juli verscheen een 
Portugese reeks met zes 
bekende windjammers: 
de Kruzenshtern, de 
Sagres de Asgard II, de 
Rose, de Amerigo Ves
pucci en de Creoula. 

Ierland gaf op 20 juli 
een soortgelijke serie uit 
ter gelegenheid van de 
Cutfy Sark Tall Ships 
Race Dublin 98. 
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RADIO KOEKOEK 
Slovenië gaf op 11 sep
tember een zegel uit, ge
wijd aan Radio Koekoek. 
In Slovenië wordt de koe
koek {Cuculus canorus] 
beschouwd als een voor
bode van de lente. 

Toen Mario Osana, de 
initiatiefnemer van het 

eerste radiostation in 
Ljubjano, in 1928 een 
pauzesignaal moest be
denken, dacht hij dan 
ook aan de koekoek. Ze
ventig jaar later is dit 
koekoeksignaal nog 
steeds op Radio Slovenia 
te horen. Vandoor dat er 
nu een zegel is versche
nen waarop de koekoek 
uiteraard niet ontbreekt. 

HUISDIEREN 
Op 13 mei gaf Israël een 
serie van zes zegels van 
0.60 s. uit waarop zes 
verschillende huisdieren 
in doorlopend beeld te 
zien zijn. Zo kijkt bijvoor
beeld een poesje nieuws
gierig naar de goudvis. 
Ook een hond, een pape
gaai, een hamster en een 
konijn ontbreken niet. 
Onze eigen PTT Post 
bracht op 22 september 
een serie van drie zegels 
met huisdieren uit waar
op de afbeelding van de 
Drentsche Potrijsnond 
eruit springt. 

LUCHTVAART 
België gaf op 20 april 
een zegel van 17 f. uit 
ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de 
Belgische luchtvaart
maatschappij Sabena. 
In 1995 ging Sabena een 
partnership aan met Swis
sair. De Sabenagroep be
staat nu uit de partners 
Delta Airlines (Verenigde 
Staten), Swissair en 
Australian Airlines. Op de 
zegel is een Avro RJ85 af-

Themotisch interessanter = 
is de serie van vier zegels — 
die Polynesië op 16 april 001 
uitgaf over de luchtvaart «MI 
op Tahiti. Pos in 1950 
werd deze manier van 
vervoeren op de eilanden 
geïntroduceerd. Hoewel 



Air Polynésie lanqe tijd 
een FoKker-27 gebruikte, 
ontbreekt deze machine 
in de serie. 
Op drie zegels is ook 
een plaatseliik vliegveld 
te zien. Op de zegels 
zijn de nomen van de 
vliegtuigen met de cor
responderende histori
sche jaartallen vermeld. 
De Grumann Widgeon, 
een kleine Amerikaanse 
vliegboot, staat op een 
van de twee zegels van 
70 f. 
De andere zegel van 
70 f. toont de vervanger 
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De meeste Israëlische 
vliegtuigen werden in 
Tsjechoslov/okije ge-
bouv/d, moor op de drie 
zegels van 2.20 s. zijn 
afgebeeld een B-17 
Flying Fortress boven het 
zuiden van Israël, een 
Spitfire boven het mid
den van het land en een 
Dragon Rapide boven de 
heuvels van Jeruzalem. 

De twee Franse Poste 
oérienne-zegels die in 
1997 en 1998 werden 
uitgegeven, roepen nos
talgische gevoelens op. 

van de Fokker 27, de 
Fairchild FH227, vliegend 
boven Bora Bora, de be
stemming van de meeste 
dagelijkse vluchten. 

Op een van de twee ze
gels van 85 f. is een in 
Canada aangekochte 
DHCórw/n-Otter afge
beeld met het registratie
nummer F-OCL. Het vlieg
tuig is geschilderd in de 
kleuren van de in 1970 
opgerichte Air Polynésie. 
In 1986 werd de naam 
veranderd in Air Tahiti. In 
dot jaar ook werd de 
Fo/rc/)(7c/vervangen door 
vier ATR42's [Avians de 
Transport Régionaux). 

B f^msmmtfiuim 1 

Op 10 december 1996 
begon Air Tahiti te vlie
gen met de ATR42-500, 
die op de andere zegel 
van 85 f. te zien is. Het 
vliegveld op deze zegel 
is Tahiti-Faa'a Interna
tional Airport. 

De serie met vliegtuigen 
uit de onafhankelijksoor-
log, die Israël op 13 mei 
uitgaf, qaot over de mili
taire lucntvaart. De af
beeldingen op de tabs la
ten de gebieden zien 
waar de vliegtuigen in de 
Onafhankeli|ksoorlog in 
1948 in actie kwamen. 

De afbeelding van de 
'kisten' alleen al dwingt 
ook nu nog respect af 
voor de piloten die vaak 
onder barre omstandig
heden hun taak moesten 
vervullen. De zegels to
nen de vliegtuigen in de 
lucht 

Op 15 november 1997 
verscheen de zegel van 
20f. metdeßreguetX/V, 
een eenmotorige dubbel
dekker die gebruikt werd 
voor het vervoer van post. 
Dit vliegtuig was in 1916 
ontworpen door Louis Bre-
guet en werd ook in de 
Eerste Wereldoorlog ge
bruikt. Na enige aanpas
singen werd het in 1 y l 9 
voor het eerst gebruikt 
voor het vervoer van pxjst, 
tot zelfs naar Casablanca 
en Dakar in Afrika. Er is 
weinig fantasie voor nodig 
om te beseffen welke ont
beringen de piloten op 
deze vluchten stonden te 
wachten, vooral bij pech 
boven de woestijn. Derge-

Ske gebeurtenissen heeft 
3 piloot Antoine de 

Saint-Exupéry(1900-
1944) in zijn boek Terre 
des hommes uitvoerig be
schreven. In 1933, toen 
Aéropostale werd overge
nomen door Air France, 
werd de laatste Breguet 
X/Vuit de dienst genomen. 

Op 13 juli 1998 kwam 
een zegel van 30 f. uit 
met de Potez 25, ge
noemd naar één van de 
vooraanstaande vliegtuig
constructeurs uit de Eerste 
Wereldoorlog, Henry Po
tez. Deze werkte in die 
tijd samen met Marcel 
Dassault. Potez bouwde in 
de jaren twintig en dertig 
heel wat vliegtuigen. Zijn 
succesrijkste model was 
de Potez 25. Hiervan wer
den tussen 1925 en 1934 
moor liefst 87 verschillen
de modellen geprodu
ceerd, in totaal meer dan 
vierduizend exemplaren. 
De Potez 25 werd ook ge
bruikt voor het postver
voer in Zuid-Amerika. 
Vandaar dat het vliegtuig 
op de zegel is afgebeeld, 
vliegend boven het met 
sneeuw bedekte Andesge-
bergte. 

Was het vliegen boven 
de Afrikaanse woestijn al 
een beproeving, de 
vluchten boven het An-
desgebergte waren hele
maal een crime. Toen 
Henri Guillaumet tijdens 
zijn 92ste Andesvlucht 
door een sneeuwstorm 
tot een noodlanding op 
drieduizend meter hoog
te werd gedwongen, wist 
hij dat er geen hulp zou 
komen opdagen Hij liep 

vijf dogen en vier nach
ten door de sneeuw en 
de kou, voordat hij werd 
gered. Zijn laconiek 
commentaar: 'Wat ik 
deed, zou geen dier heb
ben gedaan'... 

Tot slot nog dit. De Engel
se Royal Air Force bestaat 

dit jaar tachtig jaar. Tien 
landen namen daarom 
een omnibusserie voor 
hun rekening, die voor elk 
land bestaat uit een serie 
van vier zegels en een 
blok van vier zegels. De 
details vindt u in de ru
briek Nieuwe uilgiften van 
april onder Ascension. 

GIBRAOiaüiHHHI ' POP GIBRALTAR 

Sm ANNIVERSAKY of the ROYAL AIR FORCE 
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THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
is de grootste thematische vereniging van Nederland 
en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op de nieuwe thematische 
postzegel uitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bIJ 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 



Het Filatelieboek België 1998 : 
een ideaal geschenf<! 

D e Directie Postzegels & Filatelie stelt 
een prachtig album voor waarin alle 
Belgische speciale postzegels van het 
jaar 1998 worden voorgesteld. 

Het album wordt verkocht met de speciale postzegels van 1998, in 
enveloppes, samen met de nodige kristallen om ze op de overeen
komstige pagina te bevestigen. 
Het werk bevat op de eerste bladzijde een ex-libris van De Post in 
zwart-wit met en diepdrukstempel. 

We're on the net: http://www.philately.post.be 
Directie Filatelie - Muntcentum - B-1000 Bnissel-Tel: +32 (2) 226 27 20 

Voor elke speciale post
zegel zijn bij de tech
nische fiche documenten gevoegd zoals 
kunstwerken, foto's, archieven,... 
Door deskundigen opgestelde teksten 
"vertellen" de geschiedenis van de zegel 
en zijn onderwerp. 

BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGEUMPORT 
BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGEUMPORT 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zateidog van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 

Maandag is de winkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokJoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
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normaat 1 x 3x 5x 10 X 
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L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 Blzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
LS4/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz zwart 

11,25 10,50 10,00 10,00 9,50 
21,00 16,75 15,75 15,00 14,00 
33,75 26,50 24,50 23,00 22,00 
43,50 29,00 27,50 26,25 24,50 

16,75 13,50 12,50 12,00 11,25 
27,25 21,50 20,50 19,25 17,75 
41,00 29,00 28,00 27,00 26,00 
51,50 38,00 36,00 34,00 32,50 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BIANCO N U / 32,50 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU ƒ 115,00 

250 GRAM 

1KIL0 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BL/^CO 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

N U / 37,50 
NU ƒ 135,00 

9 KILO AAISSIE ENGELAND NORMAAL ƒ 180,00 NU ƒ 150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL ƒ 300,00 NU ƒ 250,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL ƒ 400,00 NU ƒ 300,00 

> KILO MISSIE USA NORMAAL ƒ 315,00 NU ƒ 260,00 

LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankri|k 
Griekenland 
Groenland 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Scandinavië 
Spanie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
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 tioge waarden en toeslag 
alleen toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel |aren met '97 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortenng 
leuk met boek|eszegels met '98 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer sctiaars 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en tioge waarden 
grote ass met toeslag 
kort geknipt met iets '98 
veel nieuw met iels '98 
leuk met kleine landen 
laatste |aren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met tioge waarden 
grote sortering met '97 
veel gevraagd met '98 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag iets nieuw 

100 gr 
19,50 
12,50 
18,50 
25,00 
14,50 
15,00 
22,50 
47,50 
11,00 

29,50 
47,50 

120,00 
15,00 
32,50 
52,50 
25,00 

175,00 
30,00 
25,00 
30,00 
25,00 
14,00 
25,00 
35,00 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 

20,00 
67,50 
18,50 
15,00 
17,50 
37,50 

250 gr 

27,50 
42,50 
57,50 
32,50 
35,00 
52,50 

25,00 
72,50 

35,00 

60,00 

70,00 

30,00 
60,00 
85,00 
55,00 
50,00 

40,00 
47,50 

160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

50,00 

67,50 
95,00 

45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 
90,00 

310,00 

65,00 
75,00 

833 
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VIJFDE NVPH-POSTZEGELSHOW DEN HAAG: 
EEN VIER DAGEN DUREND FILATELIEFEEST 
Toegegeven; het aantal 
bezoekers dat de reis 
naar de Vijfde NVPH-
Postzegelsnow maakte 
viel uiteindelijk wat te
gen. Maar diegenen die 
in de periode 8 tot en 
met 11 oktober een of 
meer dagen in het Ne

derlands Congresge
bouw doorbrachten kun
nen nauwelijks teleurge
steld zijn geweest. De 
show bood ruimte, vro
lijkheid, evenementen en 
vooral veel filatelie. Be
halve de 'bomen' met 
kaders (waaronder ook 

de tot veel creativiteit in
spirerende 'bolkopka-
ders') boden ook de han-
delarenstands volop mo
gelijkheden om van post
zegels te genieten. De 
jeugdhoek trok veel jon
ge (en zelfs wat oudere) 
verzamelaars. Dat er van 

tijd tot tijd muziek in de 
Statenhal klonk, dat er 
een panel was, dat er 
look-alikes rondwandel
den, dat er op zondag 
gratis lekkernijen werden 
rondgedeeld, dat Mickey 
en Minnie present wa
ren, dot de mensen in de 

rij stonden om hun post-
zegelverzamelinaen 
groot en klein te laten 
taxeren - dat alles droeg 
bij aan het beeld van een 
geslaagde en gezellige 
postzegelgebeurtenis. 
Volgend jaar weer? 

Links: een echt 'succesnummer' 
van de show waren de taxaties, 
die elke dag meermalen door 
deskundigen van zes gerenom
meerde Nederlandse postzegel
veilingen werden verzorgd. De 
mensen stonden er - met nun al
bums onder de arm of in een tas 
- geduldig voor in de rij. 

Boven: de officiële opening van de Vijfde NVPH-Postzegelshowv/a% 
een taak die door mr Pieter van Vollenhove (links) op donderdag 8 
oktober met veel verve werd verricht. Zijn openingshandeling zorgde 
er voor dat een van de spectaculairste trekkers van de show, de voor 
niet minder dan tien miljoen gulden verzekerde Mauritiusbrief met 
veel vuurwerk (letterlijk!) werd onthuld. Hier werpen de heer Van 
Vollenhove en de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren, Hans Stins, bewonderende blikken op het filo-
telistiscne topstuk uit Mauritius. 

Geheel boven: de organisator 
van de Vijfde NVPH-Posfeegel-
show, de Nederlandsche Veree
niging van Postzegelhandela
ren, was op de show present 
met een informatiestand. Wie 
iets wilde weten over het pro
gramma van het evenement kon 
daar terecht. 

Rechts: een kijkje op de kleinste 
postzegeltentoonstelling ter we
reld. De heer en mevrouw Van 

Yperen, bouwers van deze mini
expositie (schaal 1:12), oogstten 

met hun creatie veel bewonde
ring. Ze staan overigens ook 

graag op andere tentoonstellin
gen (telefoon 075-6280179)1 

Links: op de Vijfde NVPH-Post-
zegelshow kon iedereen die dat 
wilde plaatsnemen achter de 
computer. De configuraties wa
ren uitgerust met de nieuwste 
versie van de NVPH-catalogus 
op CD/ROM. Vooral de jeugd 
maakte graag van de gelegen
heid gebruik om postzegels 
'elektronisch' op te zoeken. 

Rechts: een gigantisch lange 
Uncle Sam liep op alle beursoa-

gen onvermoeibaar in de Sta
tenhal heen en weer. Hier rust 

hij even uit bij de Disney-stand, 
waar jong zowel als oud be-
lang^stelling bleek te hebben 

voor de "Kleurige zegels die er te 
koop waren. 



FOTOREPORTAGE: HENRIETTE STUURMAN, OOSTERHOÜT 

Links: drukte bij de stands en 
tussen de kaders.' het was geen 
ongev/oon beela tijdens de Vijf-
deNVPH-Postzegelshow, al had 
het best nog wat drukker gemo
gen. Wie vermoeid raakte van 
de wandeling door de Statenhal 
kon even neerstrijken bij een 
van de vele zitjes in de hal. 

Rechts' donderdag 8 oktober 
stond m het teken van de strip. 
Op die dog was tekenaar Jan 

Kruis in de zaal om stnpolbums 
en enveloppen van zijn handte

kening te voorzien. Voor de Jan, 
Jans en de kinderen-zeqeh was 
veel belangstelling De befaam
de rode kater domineerde deze 

speciale Jan, Jans efc.-stand 

Rechts: een leuk nieuwigheidje 
voor ten toon stel Iers waren de 
zogenoemde bolkopkaders. 
Dankzij hun gewelfde vorm kun
nen deze kaders niet alleen al-
bumbladen, maar ook driedi
mensionale voorwerpen herber
gen Hier zien we een voor-
Beeld: de opgezette uil doet het 
uitstekend acnter het polyester. 

Onder: Hans Böhm leidde op 
zaterdag 10 oktober een panel 

dat antwoord moest geven op 
meer dan vijftig vragen (zie ka

dertje). Vanlinks naar rechts 
Gerard Geerts (Bond), Hans 

Stins (NVPH), Hans Böhm, René 
Bergschneider (PTT Past) en 
Aad Knikman ('Philatelie') 

¥* Äfi 

Rechts: In de jeugdhoek was het 
op alle dogen van de show een 

vrolijke en vlotte boel. Natuurlijk 
waren er veel activiteiten geor

ganiseerd, maar ook het 'ouder
wetse postzegelen' bleek nog 

steeds aan te slaan. 

Linksonder: een verrassing die 
op de laatste dag van de show 
uit de hoed wera getoverd: de 
zeventigjarige NvPH trakteerde 
op een smakelijk mini-gebakje. 
Eigenlijk was deze lekkernij a l 
leen voor de bezoekende dames 
bestemd, maar omdat het op 
zondag niet al te druk was 
snoepten de heren ook mee - en 
die vonden dat prima... 

VEERTIG VRAGENSTELLERS KRIJGEN 
EEN PINCET VAN SAFE 

Veertig vragenstellers zorgden ervoor dat er 
op zaterdag 10 oktober meer dan vijftig vra
gen aan het filatelistisch panel van die dag 
Ronden worden voorgelegd. De NVPH heeft 
besloten alle vragenstellers met een pincet van 
SAFE te belonen. Dit zijn ze: 
J W.J. Aalbers, Wassenaar; G. Baarslag, 
Waalre; H. Bisschop, Enkhuizen; W.J. Boer, 
Ridderkerk; mevr. J.G. Boxman-Wormmeester, 
Zeist; A. van der Broeck, Aalsmeer; J. Burema, 
Oldenzaal; W.J.P. van de Corput, Teteringen; 
A. van den Dool, Sassenheim; mevr. A. Doorn, 
Zoetermeer; P Eeckhoudt, Zaandam; mevr. M. 

van Eijk, Eindhoven; J. Fleur, Weesp; P. van 
der Gaouw, Maassluis; G. van de Ham, Loe-
nen aan de Vecht; J. Heijmans, Brielle; W. 
Helmkomp, Harderwijk; G. van den Heuvel, 
Eindhoven; W.H. 't Hooft, Oosterhout; H. de 
Jong, NIjkerk; B.M. de Jonge, Nleuwerkerk 
a/cTIJssel; W.L. Leemans, Eindhoven; C.J.T. 
Lindgreen, Hoofddorp; E.C. Lorentz, Nijme
gen; J.H.J. Pigmans, Assen; P. van Platerinaen, 
Leusden; J.M. Pol, Hoofddorp; J.F.B.M.H. Re-

?out, Oisterwijk; S.D. Schölte, Hoogerheide; 
M.J. Tielman, Barneveld; R.É J van Tuyl, A l 

phen aan den Rijn; J. Veraart, Roosendaal; 
mevr. K.J. Verhage, Brielle; C. Verhulst, Al
phen aan den Rijn; G. Vogelzang, Groningen; 
J.A. Vrielink, Almelo; H. de Vries, Den Haag; 
H.P. van der Wei j , Hengelo; J.H Wessels, 
Leidschendam en F.H.H. Willems, Linne. 

Jeheel rechts: de jarige NVPH 
bood haar leden in de Nieuwe 
I Kerk een geslaagd diner aan. 
Jet feest duurde tot in de kleine 

uurtjes. 



N I 
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 postfris gestempeld 

854 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1160 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1738 

56,25 
6,— 

11,25 
18,75 
20,75 
37,50 
26,26 
16,90 
24,50 
10,25 
6,75 
4,60 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
6,10 
5,10 
6,75 
6,75 
6,75 
7,50 
7,15 
7,50 
7,50 
8,66 

10,25 
9,40 

12,— 
10,90 
10,90 
9,50 
9,76 

42,— 
4,20 
9,50 

17,50 
17,50 
31,50 
22,75 
14,— 
21,— 
8,75 
5,95 
3,85 
3,85 
3,85 
3,85 
3,50 
3,35 
3,50 
6,30 
6,30 
6,30 
5,95 
5,95 
6,65 
6,66 
7,— 
8,40 
8,— 
8,75 
8,75 

10,— 
9,50 
9,75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 33 STUKS 

POSTFRIS 395,- GESTEMPELD 329,-

POSTZEGELMAPJES 
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 s t u k s / 1050,-

AUTOMAATBOEKJES 
15,— 
22,50 
6,— 
7,50 
6,— 
5,25 

6a 15,— 
6b 210,— 
6c 65,— 
6cl 65,— 
6e 12,— 
6eF 5,25 
6fF 7,50 
6fQ 85,— 
7a 7,50 
7b 7,50 
7bF 13,25 
8a 17,50 
8b 17,50 
8c 67,50 
8aF 22,50 
8bF 37,50 
8cF 105,— 
9a 33,75 
9b 245,— 
9d 190,— 
9e 130,— 
9f 190,— 
9g 49,— 
9h 30,— 
9aF 21,— 
9cF 93,75 

9dF 130,— 
9eF 225,— 
9fF 195,— 
9gF 50,— 
9hF 15,— 
10a 18,75 
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 
28 
29 
30 
31 
32 

6,— 
5,25 
9,40 
9,40 
13,25 
12,75 

33a 6,25 
33b 5,25 
34a 5,25 
35 14,50 
36 11,25 
37 30,— 
38 13,25 
39 11,25 
40 11,25 
41 11,25 
42a 15,-
43a 5,25 
43b 5,25 
43c 5,25 
43d 5,— 
44a 6,— 
44b 6,— 
45 13,25 
46 13,25 
47a 5,25 
47b 5,-
48 13,25 
49 13,25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,-

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

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

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

KOLLEKTIE 
11 stuks 225 , -

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 St. 
2 St. 
3 St. 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 8 2 , -

GRJKTIS Prijslijsten van 
Neder land en I n d o n e s i ë 

HOLLANDS: 

I 
HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9-18 UUR. ZATERDAG VAN 9-17 UUR DONDERDAG OOK 19-21 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 
JAARGANGEN 1997** 
ÄIJ\ND 
AMERIKA 
ANDORFfA-Fr. 
ANDORRA-Sp 
AUSTRALIË 
AZOREN 
CANADA 
CHINA 
CYPRUS-Gr 
CYPRUS-Tu 
DENEMARKEN 
ESTLAND 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHSTENST. 
LITAUEN 
MADEIRA 
MALTA 
MONACO 
NW.ZEELAND 
NOORWEGEN 
PORTUGAL 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
TJECHIË 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ld. BOEKJES 

mi 

54,-
139,-

32,-
7,-

205,-
19,-

107,-
71 , -
20,-
34,-
98,-
34,-

134,-
120,-
103,-
238,-

68,-
38,-

104,-
30,-
19,-
45,-

215,-
260,-
112,-
179,-
125,-

59,-
27,-
91, -
49,-

108,-
169,-
214,-

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

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 
Dubbele schutbladen 
Prijs per stuk p.st. 5-9x +10x 
Witte bladz. 29,50 28- 27,-
Zwarte bladz. 39,50 38,- 37,-
GROTERE AANTALLEN, LAGERE PRUZEW 

NIEUW Ons e-mailadres: phii@hollands-glorie.demon.nl 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
van een belegger gekocht: 

De hogere waarden 
JULIANA "EN FACE" 

LUXE 
POSTFRIS 

NVPH 230/33 Nu voor ƒ 695,-
NIEUW! Speciale uitgifte INDONESIË 

N.V.P.H.-SHOW DEN HAAG 
2 b lokken met a fbeeld ingen van VOGELS me t het logo van het Congresgebouw 
in Den Haag en de teks t "Groeten ui t Indones ië" . Het b lok van RP. 5000,- heeft 
een normale op lage, het andere b lok, van RP. 35000, - een genummerde op lage 

van s lechts 50.000!! 

KOMPLETE SET VAN 2 blokken 19,50 

OOST-EUROPA vanaf 30% 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle n ieuwe uitgi f ten van de 

landen en mot ieven die U verzamelt 
Vraag inl icht ingen 

BESTELPEEMIE bij bestelling van tenminste ƒ 6 0 -
WATERMERKZOEKER van ƒ 69 - voor ƒ 49 ,50 

Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes. Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse senes en zegels. 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren w/ij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes. 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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

70/79 775,- 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,-
69,-
61,-
61,-
46,-
48,-

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

67,-
224,-

9 1 , -
79, -
79, -
49, -
9 3 , -

5 1 , -
224,-

9 1 , -
79,-
79,-
49,-
93,-
88,-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1997 
postfns 2 2 0 0 , -

gestempeld 1 8 7 5 , -

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

47,-
29,-
28,-

® 
18,-
15,-
12,-
19,-
79,-

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

43,-
47,-
74,-
47,-
49,-
35,-
80,-
71 . -
64,-
42,-

14,-
21,-
39,-
24,-
19,-
15,-
37,-
50,-
43,-
44,-

539.- 298.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

34,-
44,-
59,-
72,-
48,-
5 1 , -
72,-

109,-

19,-
26,-
39,-
52,-
29,-
37,-
51,-
45,-

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfris 1 3 6 0 , -

gestempeld 7 2 5 , -

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

** 
65,-
75,-
102,-
75,-
72,-

217,-
82,-
128,-
317,-
166,-

e 
35,-
32,-
55,-
54,-
49,-
195,-
47,-
94,-
274,-
132,-

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

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

39,-

181,-
102.-
149,-

99,-
164,-
124,-
256,-

92,-
210,-

32,-
1625.- 1375.-

1990 29,-
1991 29,-
1992 34 , -

2 3 , -
19,-
24,-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2 9 5 0 , -

gestempeld 2 3 5 0 , -

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
71,-

149,-
149,-
129,-
90,-

© 
36,-
49,-
84,-
74,-
51,-

75/79 580.- 290.-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141,-
74,-
71,-
81,-
95,-
64,-
63,-
69,-
109,-

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

80/89 849,- 519,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

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

149,-
152,-

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

149,-
152,-

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfris 2 1 7 5 , -

gestempeld 1 4 2 0 , -

mailto:phii@hollands-glorie.demon.nl


K O M P L E X E J A A R G A N G E N vanaf 5 0 % ^"^^ jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
v^wiwia kB. ■ k. w # v « n % i m v M i . i v w w /u ^̂ g/̂ g ,̂  ^gf betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventu

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

a 

' s 
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 

OVERZEE 

ec — 
U J 1 — 

U I ^ 

z <x 
NVPH 
* • 

9,
10,
10,
49,
14,

16,
13,
47,
22,
41,

228,

49,
56,
99,
80,

108,

79,
64,
79,
70,
94,

770,

80,
107,

99,

77,
109,

75,
107,
133,

779,

1760,

ux 

'CC 

OC 

CO 

■UJ 

co 
U J 

o 
Cl 
z 

Zonnebloem 

• • 
14,
17,
13,
16,
15,

152,
82, 
50, 
4 1 , 
38, 

430,

76,
99, 

105,
107,
110,

183,
98, 

118,
1 3 1 , 
108,

1125,

109,
122,
122,
180,
186,

182,
172,
194,

1255,

2775,

• • 
211,
283,
165,
146,
274,

127,
213,
288,
103,
104,

1895,

336,
311,
937,
323,
371,

66,
57,

108,
554,
557,

3585,

162,
102,
134,
136,
118,

118,
267,
137,

1160,

6575,

EURC 

OC 

< t 
OC 
u 

Yvert 
• • 
62,
56,
60,
68,

58,

60,
57,
75,
92,
73,

650,

95,
133,
225,

93,
130,

257,
222,
150,
179,
214,

1680,

161,
170,
183,
265,
280,

242,
150,
237,

1670,

3950,

i U l 

— 1 

U J 

BQ 

Yvert 

6 2 
50 , 
33,
60, 
4 1 , 

59, 
66 , 
44, 
40, 
66,

515,

69, 
107,
102,

77, 
123,

107,
130,

8 1 , 
118,
104,

1000,

247,
123,
1 3 1 , 
112,
162,

148,
149,
162,

1220,

2675,

« 3 

CD 

E 
U J 
X 

— I 

Yvert 
• • 
11,
21,
23,
24,
39,

49,
31,
37,
31,
41,

300,

35,
42,
34,
51,
83,

91,
74,
80,
83,
52,

615,

76,
74,
71,
73,
73,

78,
79,
78,

595,

1495,

« t 

U J 

o 
U J 

Yvert 
• • 
48,

73,
40,
47,

32,

46,
24,
93,
39,
57,

495,

74,

86,
130,
167,
164,

136,
128,
124,
299,
251,

1545,

260,
207,
186,
199,
163,

136,
169,
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47,
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87,
31,
18,
16,

24,
19,
12,
15,
18,

370,

49,
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33,
36,
54,

76,
75,
80,
83,
82,
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67,
87,
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90,
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96,

95,
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1775,

BESTELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 530007 
Hoogewerfstraat 18 of 0252 524352 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

LEVERING: 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. 

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

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2 % korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68.31 12.619 of Postbank 42.08.936 
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85,-
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1986 42,— 
1987 28,— 
1988 38,— 
1989 36,— 
1990 38,— 
1991 37,— 
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1993 30,— 
1994 3 1 , — 
1995 35,— 
1996 36,— 
1997 49,— 

Kompleet 425,— 
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3 8 , -
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850,-
1895,-
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19,-
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4 1 , -
39 , -
54,-
47, -
12,-
14,-
20, -
28, -
30, -
23, -

305,-
40,-
44,-
72,-

105,-
88,-

129,-
143,-
144,-
124,-
188,-

1065,-
135,-
135,-
133,-
127,-
108,-
103,-
98, -

130,-
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,-
10,- 15,-
13,- 18,-
34,- 45,-

9,- 12,-
54,- 25,-

9,- 12,-
19,- 26,-
28,- 20,-

225,- 220,-
45,- 28,-
86,- 49,-
72,- 50,-
60,- 40,-
5 1 , - 33,-
72,- 36,-
52,- 3 1 , -
73,- 4 1 , -
79,- 46,-
66,- 43,-

650,- 390,-
65,- 37,-
63,- 3 1 , -

133,- 67,-
87,- 40,-
89,- 5 1 , -
96,- 52,-
99,- 49,-

101,- 54,-
126,- 68,-
151,- 84,-

1000,- 525,-
156,- 106,-
260,- 166,-
246,- 165,-
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 ENGELAND /1,85p.£ 
BELGIË /3,a0p100Fr VERSTATEN /1,15p$ 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p. Franc ARUBA /0,60p.gld 
BUND ƒ 0,80 p Mark ZWITSERL ƒ 0,80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 

J\P: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

2 % KORTING BIJ VOORUITBETALING! 

BERLIJN 

MICHEL 
• • ® 

6,- 12,-
22,- 44,-

9,- 11 , -
1 - 1 -

20,- 22,-
11, - 13,-
42,- 42,-
11, - 14,-
8,- 11 , -

25,- 25,-
150,- 190,-
30,- 26,-
98,- 107,-
4 1 , - 36,-
36,- 30,-
24,- 23,-
68,- 50,-
22,- 20,-
59,- 52,-
63,- 48,-
6 1 , - 66,-

495,- 450,-
46,- 4 1 , -
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 
• • ® 

81 , - 67,-
95,- 95,-

113,- 222,-
80,- 108,-

221, - 204,-
73,- 50,-
72,- 58,-
73,- 53,-
70,- 68,-
68,- 55,-

935,- 970,-
93,- 86,-
55,- 54,-
53,- 62,-
57,- 44,-
62,- 54,-
56,- 47,-
6 1 , - 5 1 , -
64,- 53,-
77,- 78,-
69,- 59,-

640,- 580,-
124,- 96,-
117,- 85,-
114,- 86,-
118,- 89,-
106,- 70,-
86,- 90,-
96,- 84,-
71 , - 63,-
82,- 68,-
84,- 85,-

990,- 810,-
105,- 95,-

e-mail 
Ons e-mailadres is: 
phil@hollands-glorie.demon.nl 

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

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

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT. EUROPA 1 MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 
• • ® 
304,- 214,-

34,- 33,-
59,- 43,-
68,- 50,-
60,- 42,-
58,- 42,-
45,- 35,-
55,- 40,-
58,- 45,-
98,- 78,-

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

358,- 265,-
105,- 73,-
156,- 108,-
149,- 115,-
125,- 94,-
162,- 145,-
147,- 127,-
112,- 92,-

1465,- 1125,-
107,- 88,-
132,- 111,-
196,- 159,-
283,- 207,-
232,- 176,-
276,- 209,-
287,- 224,-
259,- 213,-
285,- 229,-
316,- 254,-

2350,- 1850,-
245,- 208,-
273,- 237,-
501, - 472,-
291 , - 265,-
276,- 253,-
199,- 195,-
229,- 219,-
261 , - 261, -

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

• • ® 
14,- 11 , -
6,- 3,-
8,- 5,-

13,- 13,-
14,- 13,-
6,- 6,-

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

170,- 135,-
95,- 75,-
15,- 10,-
23,- 16,-
32,- 22,-
14,- 8,-

101,- 8 1 , -
33,- 22,-
52,- 40,-
32,- 3 1 , -
56,- 46,-

450,- 345,-
55,- 38,-
40,- 30,-
48,- 43,-

114,- 84,-
43,- 33,-
90,- 70,-

109,- 78,-
96,- 68,-

162,- 128,-
105,- 71 , -
850,- 635,-

96,- 82,-
320,- 264,-
182,- 144,-

4 1 , - 33,-
46,- 40,-

170,- 170,-
139,- 139,-
54,- 54,-

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

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

1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARL(\ND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENUND 
52/57 LUXEMBURG 

61 FRANKRIJK 

• • 

240,-
39,-
25,-

450,-
165,-
96,-

165-
1250,-

149,-
39,-

575,-
350,-
240,-

1 8 -

® 
6 3 -
38,-
19,-

445,-
129,-
79,-
60,-

1250,-
22,-
3 6 -
11 , -

195,-
33,-
10,-

62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST-A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKUE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

165,-
45,-
9,-

1 3 -
245,-

41 , -
65,-
18,-
96,-
9,-

® 

110,-
6,-
8,-
8,-

18,-
35,-
56,-

3,-
45,-

9,-

AAP^BItUINk:! V U U K L U K b H S ■ 
Nr 1/86 kompleet 4395, 2625, | 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLÜEMMICHELEUROCAT. 
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SPELREGELS: 

RULES: 

SPIELREGEL: 

ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES DE VERMELDING VAN NAAM 
EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

SUBSCRIBERS ONLY NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE NAME 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Coll België 0 m c l nr 1 en 2 cahv 
f 1800,- f ^00,- op rek nr 
904463192 tn\ D Modderman, J 
Cohenstr 38, Uithuilen, Tel 
0595-432265 

Rep. SURINAME, ANTILLEN EN 
ARUBA v a 25%, ook voor voor
delig abonnement J Kool 0299-
436823 

Verzamelingen Ned + og + vnjwel 
alle landen van de wereld T H 
Verheijen, Soest, 035-6023837 

700 zegels W-Europa veel gr£ 
H W en kpl senes f 10,- giro 
3330084 Boetzkes, Baroniehof 
100, Helmond 

Klassiek Bulgarije O + 2 2 % Mi
chel vanaf n 1 Prinsen, 1 elie-
straat 12, 7641 VR Wierden 0546-
573379 

Poststukken - Brieven - Ruimte
vaart ~ Eflecten rekeningen Pa-
piernoodgeld Dmtse-Reich An
sichtkaarten Mw A N Bnggeman 
v d Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne, tel /fax 
0181-485036 

Verz Nederland POSTFRIS 
/ 7 5 0 , J V Irsel, 0416-313494, Wa
tersnip 69, Waspik 

ENGELAND Pfr v a 1951-86 alle 
gelegenh zegels f 0,08 per yv fr 
ook Guernsey-Jersey-man, alles 
Wijman, Nuenen, Tel 040-
2834258 

ZWITSERLAND 250 GRFM 112,50 
Giro 1263062 1 den Extcr.C Bus-
kenstr 190, Vlissingen 

Nieuwtjes: Westeuropese landen, 
o.a. Engeland, België enz. Alles 
n o m i m ^ + 10%. Aruba en 
Ned Antillen voor een redelijke 
prijs H O Landegent, Jupiter 107, 
1115 TI Duivendrecht, tel 020-
6993179 

Te koop 1969 Yvert nr Block 7 
1500 fr a f 90,- Telefoonnr 035-
6245718 t n v H J v d Weijer, 
Wandelpad 96, Hilversum 

Poststukken m.b.t. uw thema 
Zicht/ending tegen portoverg 
zonder koopplicht H Mennes, 
Parelhoendreef 13, 7391 EC Twel-
lo, t e l / fax 0571-276081 Het \Ta-
gen waard' 

Jaarg. EUatelie '65-'98 348 stuks 
Afhaalprijs f 75,- Wiese 0174-
414380 

Te koop: kantoorpost 1960-1982 
± 9000 a 10000 ea De Bruin, tel 
071-5415703 

DDR 25%, Nederland + Geb 
Bund Berlin Reich France 35% fp 
+ gest J RÖmkens 045-5462894 

Gratis voordelige prijslijsten van 
NED, NOG, DUITSI, ITAL, 
UECHT, I UX, VER EUR, ZWITS 
F Zwanenburg, Alkmaarseweg 
303, 1945 DH, Beverwijk, tel 0251-
251367 E-mail f zwanenburg® 
wxsnl 

Japan, 100 versch gr f m met veel 
nieuw en turusato zegels f 10,- PJ 
Lmde, Zevensterstraat 35, 7521 
Enschede, giro 1209076 

Indonesië complete jaargangen 
tussen 1969 en 1987, postfns, te
gen 40% Zonnebloemcat J Slan
gen, 045-5751934 

I euke partijtjes Ned-Overzee, 
voordelig geprijsd Ook buiten
land A Sanders, 035-6221470 

Schnfteli)k bod Frans 40 Ceres ze
gels Michel No 51 met NO stem
pels van leesbaar tot prima J v d 
Meulen, Santhorstlaan 23, 2242 
BC Wassenaar 

Nieuwe uitgifte gemist. Probeer 

ons eens Dhr Janssen, Haring
vliet 1, 5751 SH Deume Vraag nii 
on/e folder aan 

Brazilië, postfns vellen 1975- 76 
Wert nrs 1153/1261 FF 14000, 
3124 stuks Nu f 695,- Na 13 uur 
GJ Netten 020-6627089 

West Europa 500 (of 250 land 
n k ) f 12,40 op giro 3482118 tnv 
A de Pagter, Bonenakker 27, 2743 
DW Waddinxveen 

USSR** sheeüets of 16 Michei 
4686/91, 4788/91, 4810/13, 
4872/77, 4927/28, 4940/41, 
4949/54 Complete with 30 sheet-
lets, Michel Dm 12 880, price Dm 
1000 or US $ 550 cash J Galmi-
nas, Lt-5461 Angluona, Akmenes 
rajonas, Lithuania 

USA: XXX en O in samenhangen
de blokken en strippen Tevens 
PNC's (rolzegels met nr ) xxx in 
strippen \'n 3, ook O in enkel, pa-
len en strippen Uw mancohjst 
USA voor en O is welkom J van 
Keulen, Deijlerweg 65, 2241 AB 
Wassenaar 

Duitsland: 100 versch grf f 12,50 
giro 6725574 tnv M Vermeulen, 
Goudestem 7, Eindhoven 

Diverse partijen, collecties en res
tanten. Pzh Ceiitio Filatelico, Ha
venstraat 43, Woerden, 0348-
423885. Ook losse verkoop 

Philatelist Rusland Polen heeft T 
dubbele senes v a 30% MI C v 
Beveren,tel 010-1229820 

Ver.Europa 1956-'96 PFR lu 2 
l_euchtt Alb m kl str cat pr Zon-
nebl ± f 5 000,- PR f 1 500,- D 
Zelle, Berkenl 339, 7204 EM 
Zutphen, tel 0575-514090 

Ierland Hebt u wensen voor Ier
land, dan uw mankohjst naar Hen
ry Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, tel 0546-532155 

Duitsland: 45 versch jan 97 tot he
den voor f 10 500 versch jan 86 
heden f95 Prijsl Bank 304810398 
Giro 5312882 Verseveld - Bosch-
man. De Olmen 80, 6903 BP Zeve-

Verzameling DDR postfr 
1954/'90 kompleet in 4 albums 
f2000, Arkenbosch, Ravel 24, 6461 
NA Kerkrade, tel 045-5463016 

Greenland: 100 difï O Gld.33-
200 diÊf © C;id 120- Free Q ** 
pncelist Jespersen, Postbox 504, 
DK-7800Skive 

West-Europa (Aland tm Zwits) 
Ver Eur en VN Alléén postfr 
Van welk land (40') mag ik u een 
gratis pnjshjst sturen^ R Hout
kamp, Statendaalder 41, 2353 TH 
I eiderdorp 

Israel, Palestijns gezag en alle we
reld. Nieuwe uitgiften tegen nomi
nale waarde. Ongelooflijke aan
bieding, kostbaar geschenk, beste 
voorwaarden, prijslijst gratis Eilat 
Philatehc Club, postbus 542/32 Ei
lat, Israel 

100 gest aanbieding veel grf 
Frankrijk f 32,- Luxemb. f 28,-
Oostenrijk f 32,- Giro 2300785 
RSD, Lindelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook voor uw mancolijs-
ten Europese landen 

Australië, per kg f 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto 100 gest Australië grl 
f 10,00 200 gest Australië grf 
f 20,00 geld 111 brief of postgiro 
3423666 t n V P Antomsse Run-
molen 16, 5405 KT Uden 0413-
268333 

100 Versch. telefoonkaarten t 50,-
Giro 1537084 H. Garrelds, Hen
gelo 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsjc-
choslowakije, PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel /fax 046-4512751 Ook rantei-

ten' 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Banelgeel 21, 
2718 Bl Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Nederland en Ver. Europa***, 
V a No 1 Stuur uw no 's ont
vang mijn pnjs F Ghyben, Zoneg-
ge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
T e l / F a x 0316-529241 

GEVRAAGD 

Zend imj 150 /egels wereld Het 
zelfde retour Ria Sarneel, Postbus 
2029, 2460 BA Ter Aar 

LIBANON, cederboom-zegels, 
1937/63 EvGils, Kantersl 172, 
5361 NK Grave, 0486-472639 

Bod gevT op coli Scand Zwe in 
Davo Alb Noorw/Fin/IJsl in inst 
B Wouters 013-5072133 

Bod gevraagd ĉ p nr N V P H 
1215\ 17 mm brede rand -gestem
peld-J. Mans, tel 077-3512698 (di-
zat) 

Zend mi] 100 regels Belgie+religie, 
zelfde aantal ret A 1 obert, Ha/e-
laanveg 4, 8072 GE Nunspeei 

Zoek brieven met roodfrankeer-
machinestempels (vooral Ned en 
Duitsland) Folkerts, 0478-583337 

Ik zoek enveloppen en postbladen 
verzonden door Nederlandse 
V.N.-militairen Alle V N -missies 
vanaf 1948 (M-Oosten) en 1958 
(UNOGII ^Libanon) Aanbiedin
gen s v p aan J Spijkerman, Post
bus 1065, 6801 BB Arnhem 

Indonesië gestempeld TBC en 
briefkaarten J Blommaert, Serin-
genhot 72, 1741 WG Schagen, tel 
0224-214491 

Zend mij 100 zegels Scand. lan
den. U ontvangt /elfde aant van 
Scand ret G J v d Heide, E Bosstr 
12, 9203 SN Drachten 

Bod gevr op FARCER, pfr in 
blokken van 4, compleet, incl 
boekjes en velletjes A C van Har
ten, tel 0164-236533 

Gezocht Stempel 'Jeroen Bosch' 
tot 15 oct m Museum Bo)inans 
Rotterdam 1936 J P van der Pas, 
Vauwerhofweg 3, 6333 CB Schim
mert, 045-4041600 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland PJ Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Indonesië: Misdmkken, kleuraf-
wijkingen en ongetande zegels H 
Vluggen Tel/fax 045-5270521 

Frankrijk gevraagd' Franse zegels 
op enveloppen, buitenlandse be 
stemming voor 1950, goede prij
zen betaald, of ruil Schrijf in 
Frans of Engels Mazel Frédénc, 
Mourre Poussin, 84300 Taillades 
Franknjk 

Te koop of te ruil gevraagd partij
en frankeerstempels A W Mole
naar, tel 0546868274 

Amerika frankeergeldig f 1,25/ 
$ Canada f 0,70/$ Engeland/ 
Guernsey £ 2,30/, Man £,80/, Jer
sey n,25/Brouwer, Kollum 0511-
453726 

Verzamelaar zoekt firmaperfora
ties Koop of ruil Ix>s of op stuk 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 1215 
NH Hilversum, tel 035-6234423 

Firmaperforaties. Koop of ruil D 
Scheper, Hogeland 1, 2264 JX 
Leidschendam, tel 070-3279626 

Collectie China en /o f losse series 
en blokken tevens te koop ge
vraagd Siam, Thailand, Macao M 
Prins, tel 020*960165 

Firmaperforaties gezocht. Verza
melaar koopt of ruilt WJ Mans-
sen. Laan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk, 034M17980 

Gevr. Brieven aangetekend Ned 
R strook vAn mobiel rijdend veld
post Napo Bijenkorf V&D Gerzon 
Molenaar T Rohofstraat 66, 7605 
AW Almelo, 0546-815959 

DIVERSEN 

Stuur 100 of meer bloemen- of 
landen/egels, 200 wereld retour 
A Stolk, Koekoekstraat 31, 7102 
AX Winterswijk 

http / / c o m e to/intersuimp Post
zegels Ned., Spanje, poststukken 
R V d Berg, Pb 3003, Groningen 

Nederlandse verzamelaar Neder
land en overzeese gebiedsdelen 
gestempeld en dito postfns, zoekt 
contact met dito verzamelaars ter 
uitwisseling van manco-lijsten ge
nummerd volgens NVPH catalo
gus Ernst Matray, Can Vermeil, 
08415 Bigues i Riells, Spanje 

Fil.Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst en veiling, clubblad en 
rondzendingen J G E Petersen, 
Postbus 37, 1250 AA l^ren, tel 
035-5312770 Vraag info 

Postzegels-velletjes-boekjes NL in-
verkoop-ruil /akje 100 f 2,-Stolk-
mann, Zevenaar, 0316-526265 

Zend mij 100 /egels Scandinavië 
Zelfde aantal retour EJ Middel-
veld, Vossersteeg 77, 7722 RJ Dalf-

Zoek kon takt met verzamelaars 
van 'postzegeldoosjes' Schepers, 
Althoeseltweg IA, B-3740 Bilzen, 
België 

Ruilen Stuur mij 200 verschillen
de grootformaat zegels wereld, 
zelfde aantal en kwaliteit retour F 
Haarmeijer, Berg en Dalseweg 2B, 
5473 KC Heeswijk-Dinther 

Ruilen voor elke postz \ an Belg-
Lux-Duitsl-Eng-Ierl vanaf 1997 5 
Gr F zegels z m n k retour J van 
Brakel, v Geynstr 32, 3791 VS 
Achterveld 

Ruilen Stuur mi) 200 verschillen
de grootformaat zegels wereld, 
zelfde aantal en kwaliteit retour 
W van Uden, Zuidwal 40. 5211 JE 
Den Bosch 

Ruilen Stuur 100 zegels dieren, 
bloemen 100 retour B den Boer, 
Oude Kerkweg 96, 6717 JS Ede 

Ierland, word lid van de speciaal-
ver FAI, een internationale ver 
met leden m vele landen FAI 
biedt u voor DM 48 per jaar 4x het 
tijdschrift Die Harfe in Duits en 
Engels Goede rondzenddienst, 
grote interne veilingen, deelname 
aan grote bibliotheek met vele ei
gen uitgaven, jaarlijkse bijeen
komst, eigen keuringsdienst voor 
Ierland Inlichtingen bij Claus 
Stange, Wittekindsweg 59a, D 
49191 Belm-Vehrte, of Henry Kui
pers, Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo, tel 0546-532155 

www.iïlasoft.nl - De mooiste en 
meest verrassende website van 
Renev Dijk, Pb 9519, Amsterdam 

FU.ver. Zuidelijk Afrika bijeen
komsten, veilingen, rondzendver-
keer, eigen blad en bibliotheek 
FVZA Pb 33223, 3005 EE Rotter
dam 

Studiegroep Britannia de ver/aii 
laars van Engeland en Eng.Geb. 
organiseren 4 keer per jaar een l)i| 
eenkomst in Nieuwegein Rond 
zending, veilingen en eigen <liil)-
blad L van Dijk, I ek 54, 170Ï K| 
Heerhugowaard, 072-57119^5 
h t tp / / h u i z e n nhkanaal n l / - b i i 
tanni 

Studiegroep Zwitserland, konii bij
een op 7 /3 , 13/6, 19/9 en 12/12 
Wilt u komen^ U bent van harte 
welkom' Secretaris W Jacobi, 
Postbus 95, 3970 AB Dnebergen 

Israel: postfrisse zegels met tab 
koop, en verzorging van abonne
menten Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

(i Postzegels 
W. van der Bijl 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 

tel. 31 (0)30-2342040 
fax 31 (0)30-2317077 

http://www.i%c3%aflasoft.nl


NEDERLAND BLOKKEN & VELLEN 
Wereldwijd is het verzamelen van blokken en velletjes een enorme rage. De posterijen van veel landen brengen met grote regelmaat allerlei 
bijzondere blokjes en velletjes uit. Nederland is vooral bekend om zijn kinderblokjes en sinds de laatste jaren verschijnen er ook leul<e mini-
velletjes met 1 of 2 zegels. Voorts zijn er sinds 1993 ook de zgn. 'kleine vellen' van 10 of soms 20 zegels. Al met al leek het ons leuk om 
alle blokken en vellen eens onder uw aandacht te brengen. In de NVPH-speciaalcatalogus, editie 1999, is eveneens een lijst van velletjes 
opgenomen (biz.364/365). 

LEGIOENBLOKKEN 
Cat. nrs. 402-403B 

Luxe postfrisse 
blokkend) 

Cat.w. 550,-

onze prijs.. f 345,00 

KINDERBLOKKEN 
Luxe postfrisse 
blokken en 
uiterst voordelig 
geprijsd I 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

(nr.854) 
(nr.875 
(nr.899) 
(nr.917) 
(nr.937) 
(nr.983) 
(nr.lOOl) 
{nr.l024) 
(nr.l042) 
(nr.1063) 
(nr.l083) 
(nr.ll07) 
(nr. 1150) 
{nr.ll71) 
(nr.ll90) 
(nr.l214) 
(nr.l236) 

33,00 
3,75 
6,50 
9,50 

11,00 
17,50 
13,50 
8,50 
9,75 
4,75 
4,00 
3,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 

SPECIAL I 
Alle kinderblokken 19 
(15 stuks) in één koop 

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

(nr.l279) 
(nr.l299) 
(nr. 1320) 
(nr. 1344) 
(nr.l366) 
(nr. 1390) 
(nr.l418) 
(nr.l438) 
(nr.l460) 
(nr.l486) 
(nr.l541) 
(nr 1578) 
(nr.l627) 
(nr.l661) 
(nrl701) 
(nr. 1739) 

4,00 
5,50 
6,00 
6,00 
6,50 
6,50 
6.50 
6,50 
6,50 
8,00 
8,00 
8,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 

65 t/m 1979 
Cat. waarde 339,25 

nu voor...129,50 

1 SPECIAL II 
1 Alle kinderblokken 1? 
1 (18 stuks) in één koo 

) 8 0 t / m 1997 
p. nü voor... 119,50 

VMPHILEX BLOKKEN 1967 
)e veel gevraagde tentoonstellingsblokken. 
at. nrs. 886/888 

luxe postfrls 1 1 5 , 0 0 

GELEGENHEIDS BLOKKEN 

1966 leem 
1977amphilex 
1978 rode kruis 
1981 100 j . PTT 
1984 filacento 
1988fi lcept 
1992 olympiade 
1993 milieu 
1994 milieu 
1994fepapost 
1995 zomer 
1995 milieu 
1996 vermeer 
1996 milieu 
1996 zomer 
1996 strips 
1997 milieu 
1997 strips 
1997 zomer 

SPECIAL l i l 

(nr.858) 
(nr.1141) 
(nr . l l64) 
(nr.l223) 
(nr.l313) 
(nr.l414) 
(nr.l517) 
(nr.l556) 
(nr.1604) 
(nr.l623) 
(nr.l642) 
(nr.l652) 
(nr.l667) 
(nr.l671) 
(nr.l676) 
(nr.l677) 
(n r l713) 
(nr.l715) 
(nr.l719) 

Alle gelegenheidsblokken 1966 t /m 
(19 stuks) in één koop. 

nu voor... 

3,50 
2,00 
2,50 
2,00 
3,50 
4,50 
4,50 
3,00 
3,00 
6,00 

11,50 
3,00 
4,50 
3,00 

11,50 
2,50 
2,50 
2,50 

11,50 

1997 

84,50 

KLEINE VELLEN 
Hét populaire verzamelgebled van dit moment ! 
Luxe postfrisse velletjes. 

1993 wenszegels (nr. 1546/47) 11,00 
1993 tien voor uw brieven 

(nr. 1571/72) 13,00 

1995 tien voor europa 
1995 sterenbeeld 
1996 verhuis 70 cent 
1996 vakantie 
1996 ten for your friends 
1996 sesamstraat kaart 
1996 sesamstraat brief 
1997 sesamstraat post 
1997 verhuis 80 cent 
1997 verrassing 
1997 suske en wiske 
1997 tien voor je kaart 
1997 verjaardag 
1997 vakantiegroeten 
1997 jongerentrend 
1997 geboortezegel 
1998 prioritypost 
1998prioritypost 
1998 huwelijk 
1998 oranje/wk voetbal 

(nr I630) 
(nr.l646) 
(nr.1672) 
(nr.1678) 
(n r l681) 
(nr.1692) 
(nr.l693) 
(nr.l693) 
(nr. 1706) 
(nr.l709) 
(nr.l714) 
(nr.1720) 
(nr.l721) 
(nr. 1727) 
(nr. 1733) 
(nr.l735) 
(nr. 1 747) 
(nr. 1748) 
(n r l756) 
(nr. 1763) 

30,00 
35,00 
59,50 
45,00 
45,00 
37,50 
37,50 
20,00 
26,00 
15,00 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
8,50 

13,00 
12,00 
12,00 

KERSTVELLEN 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

(nr.l419) 
(nr.1439) 
(nr.l461) 
(nr.1487) 
(nr. 1542/43) 
(nr. 1579/80) 
(nr. 1628/29) 
(nr. 1662/63) 
(nr. 1702/05) 
(nr. 1740/45) 

SPECIAL IV 
Alle kerstvellen 1988 t/m 1997 
(10 stuks) in één koop. 

nu voor.. 

22,00 
25,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,50 
18,50 

.189,50 

Bestelbon zenden aan Tlieo Peters Numismatiek 8< Filatelie b.v. Nieuwezljds Voorburgwal 252 , 1012 RR Amsterdam 

Stuurt u mij de 
volgende artikelen: 

...X Special 1 è. 
..X Special 11 a 
..X Special lil ä 
..X Special IV ä 

129,50 
119,50 
84,50 

189,50 

of bestel per telefoon 
fax 

Handtekening: 

(020) 622 25 30 
(020) 6 2 2 2 4 5 4 

naam 

adres 
postcode 

woonplaats 

o ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 
14 dagen na ontvangst 

O ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/contanten 
n ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt 



NVPH SPECIALE to40M 
CATALOGUS 19^5 

VAN DE POSIZEGELS ¥M4 NEDERLAND EN DV^EESE 
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RQKSDELE 

COMPLETER, DOORDACHTER EN VOORUITSTREVENDER 
COMPLETER omdat naast de jaar DOORDACHTER omdat het catalo VOORUITSTREVENDER omdat deze 

ujkse aanvullingen op Nederland, gusprogramma CatView met de nieu.ve editie is voorbereid op een 
de Nederlandse Antillen en Aruba, nieuwe CatView Navigator de enor nieuw digitaal Pilatetistisch product 
een groot aantal afbeeldingen van me hoeveelheid aan informatie en dat binnenkort zal verschijnen. 
de moeilijk verkrijgbare variëtei afbeeldingen eenvoudig, snel en Ook kunt :J weer een jaar lang 

effectief benaderbaar 

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN: 
Computer met Windows 3.1 of hoger • 8 Mb intern geheugen 
Beeldscherm met minimaal 256 kleuren • Muis • CDRom speler. 

leciale CDRom cataloous 1999 is verkriiobaar I 

gratis oe software, gegevens en 
ijifbeeldingen direct vanuit CatViev, 
""i, 

■"" .het Internet laten bn.verken. 

Nieuw! CatView Navigator 
Directe Internetkoppeling* 
voor: Gratis CatView "* 
via Internet. Eén jaarg 
tis supplementen via In 

• Gratis Helpdesk ; 
• Uitgebreide handleié 

snelhandleiding 
• Nieuw! PTT velletjes 
' Nieuw! Ie deel afbei 

variëteiten 
• Nieuw! geïntegreerd é

Catalogus Postzegel m 
'i 

maatboekjes ï 
• Aiteea «or )»■».&>« SS/M S Hr j 

ItmillWlt:MaiM<llH|.lt|M»ViiHaï»:i 


