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BEZETTINGSOPDRUK SEMI-HANDEL (SLOT) 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
Enkele opbrengsten van collecties/stocks 

uit de najaarsveiling 

Hoge prijzen voor mooie collecties!!) 
Kavel 

281 
416 
420 
421 
442 
460 
618 
637 
691 

2110 
2191 
2229 
2359 
2324 
2443 
2578 
6418 

Omschrijving 

Recovered mail collectie 
Zeppeiinbrieven collectie 
Oost-Europa collectie 
Aziatische landen 
Engelse Koloniën collectie 
Portugal engros 
Div. landen in doos 
Belgisch Congo 1928-1960 
Portugal in koffer 
Hongarije 1944-58 engros 
België 1849-1997 collectie 
Berlijn stock cat. DM 80.000 
Engeland specimen collectie 
Sardinië pracht collectie 
Franse Koloniën in 6 banden 
Denemarken collectie in 3 albums 
Engelse Kol. gebruikte coli. 
Voorfilabrieven Nederland coli. 

Inzet 

2.000-
2.000-
3.000-
7.500-
3.000-

300-
2.500-

800-
5.000-
4.000-

15.000-
15.000-
20.000-

2.500-
20.000-
40.000-

2.800-

Opbrengst 
excl opgeld 
65.350-
6.000-
8.400-

12.500-
34.000-
13.000-
3.400-
8.400-
9.200-

13.500,-
15.500-
22.000-
25.000-
22.000-
13.500-
34.000-
60.000-

7.800-

Totale opbrengst meer dan ƒ 3.000.000,-

Indien ook u uw collectie en/of doubletten wilt verkopen in onze 

v o o r j a a r s v e i l i n g , ' ^ 
dan kunt u contact opnemen met één van onze experts.. 
Bezoek aan huis eventueel mogelijk. 

Inzendingen dagelijks. Voor taxaties/adviezen bel of schrijf: 
Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 020-6242380 



BERKELENRODENRIJS 

r^nj 
'Moeder aller Wonderdozen' D5/ 

Wonderlijke »^If Wonderdoo; 
Categorie Wonderdoos: "Authentieke Wonderdoos, die voldoet aan de allerstrengste f i latel ist ische normen l " 

Sla direct uw slag! 
De 'WonderlijkeZolderWonderdoos' is de Wonderdoos uit uw allerstoutste dromen.^ 

Philapost nnag een 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 in 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 krijgt een kwalitatieve Wonderdoos met uitsluitend authentiek materiaal dat nog uitgezocht moet 
worden. Origineel gebruikte exemplaren kunnen logischerwijs onderdelen van een complete serie zijn. 

Ongebruikte en postfrisse exemplaren vormen veelal de totale complete uitgifte. 

De inhoud van de 'Wonderli jkeZolderWonderdoos' beslaat vooral WestEuropese landen en voormalige 
koloniën, maar o.a. ook Amerika, Israël, Australië en Nederland. Vooral de voormalige Nederlandse Koloniën, 

waarbij ook postzegels van Nederlands Indië, zijn goed vertegenwoordigd. 

; ^ r t i l k e  0 « e m b e r .  n i . 

rw„„de*cProefZotor*»lerdoos/99.= 

selectie g e r . a a k t  n d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ 
"WonderlijkeZoiaer 

Philapost is trots u deze aanbieding te kunnen doen en wenst u alvast veel verzamelplezi 

BIJ Philapost is het bestellen en bekijken! U betaalt mets vooraf en u heeft onherroepelijke teruggavegarantie! Bestudeer 
eerst uw Wonderdoos en betaal pas achteraf na volle tevredenheid. Zaken doen met Philapost is zonder enig risico! 

J 
Bestellingen worden aangetekend verzonden. U betaalt hiervoor geen extra verzendkosten 1 * 

r r ^ H 0 1 0  5 1 1 5 0 9 9 

[ 7 f 3 0105118321 
" ■ ' * ' '  *  ^ ^ " 24 uur per dag, 7 dagen in de week 

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkei en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkei en Rodenrijs 

Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkei en Rodenrijs 

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

vrijdag 8 en zaterdag 9 januari 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 PHILA B V GOEDEREN BUJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN 
PHILA BV TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN PHILA B V IS INGESCHREVEN BIJ DE KVK TE 'S-GRAVENHAGE ONDER NUMMER 27235724 



*4!VPH SP^tT^i 
yAH Ur PUSRECELE: ^API NEDEKLAND EN O 

l W ̂ ^̂  t̂a* ^ï* K̂7 ^«^ ^>' '*<•' V_̂  

COMPLETER, DOORDACHTER EN VOORUITSTREVENDER 
COMPLCTER omdat naast de jaar DOORDACHTER omdat het catalo VOORUITSTREVENDER omdat deze 
tijkse aanvullingen op Nederland, gusprogramma CatView met de nieuwe editie is voorbereid op een 
de Nederlandse Antillen en Aruba, nieuwe CatView Navigator de enor nieuw digitaal filatelistisch 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 u weer een jaar lang 
■ 1 en foutdrukken is opgenomen, effectief benaderbaar maakt. gratis de software, gegevens en 

"'beetdingen direct vanuit CatView 
a het Internet laten bijwerken. 

 Met CatView 3.10 
Nieuw! CatView' Navig 
Directe Internetkoppeling* 
voor: Gratis CatView' upda' 
via Internet. Eén jaarga 
tis supplementen via J/tl 

• Gratis Helpdesk '•* 
» Uitgebreide handleiding i 

snelhandleiding f 
• Nieuwl PTT velletjes ] 
» Nieuw! Ie deel a f bee 

variëteiten i 
' Nieuw! geïntegreerd de Ri 

Catalogus Postzegel ei 
maatboekjes ' 

■ Meet WW mnäin 95/n l Ht 

I 
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN: 

• Computer met Windows 3.1 of hoger • 8 Mb intern geheugen 
• Beeldscherm met minimaal 256 kleuren • Muis • CDRom speler. 

De Speciale CDRom catalogus 1999 is verkrijgbaar bii de N.V.P.H. vakhandel filatelie en in de betere multimedia en computerwii 
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Collectie 

Eric Prelkurö 
Australië 

Eén van de meest 
waardevolle collecties 

Nederland! 
Nadere details in het a.s. januari nummer 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

Telefoon 070  365 38 17 of 364 86 85  Fax 070  361 74 36 
Een begrip in de Nederlandse filatelie 



WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
VOORDELIGE AANBIEDING VERZAMELINGEN, COLLECTIES EN PARTIJEN 

Alle aangeboden collecties hebben wij zo objectief en eerlijk mogelijk omschreven 
en de prijzen overal aan de lage kant gehouden. 

Wij staan volledig achter iedere aanbieding, de prijzen zijn in verhouding tot 
samenstelling en kwaliteit, in ieder geval te allen tijde zéér redelijk te noemen, dit is 

ons principe. 

1. NEDERLAND FDC's tussen nr E53 en 303 (246 versch cat w 
ƒ1617,50) ƒ 250,-

2. NEDERLAND FDC's El 29 tot en met E375 luxe, onbeschreven 
verzameling 100% kompleet incl de a-nrs en vele met getelde 
extra's (in 2 FDC-albums, cat w ƒ 2044,50) Elders meestal 
boven de ƒ 1000,-, bij ons ƒ 395-

3. NEDERLAND kindvelletjes periode 1965/1973 incl 
vluchtelingenblokjes (1966) postfris engros in div aantallen 
cat w ƒ 3545,- Nu ƒ 495,-

4. NEDERLAND periode 1944/1976 (xx/x/®) in Davo Christal 
album cat w ƒ 3059,35 f 550,-

5. NEDERLAND PTT mapjes 1982 tot en met 1996 (cat nrs 
1 -• 161, spec cat 1998 biz 358 e v) cat w ƒ 1502,50, 
elders kost deze set in alle redelijkheid ca 900 gid Bij ons ƒ 550,-

6. NEDERLAND (xx) jaarcollecties PTT 1976 tot en met 1997 incl 
suppl met de langlopende series (22 complete jaargangen 
+ suppl alleen postfrisse zegels, cat w ruim ƒ 2000,-) 
Elders kost deze set ca ƒ 1200,- nu alle redelijkheid, 
bij ons ƒ 850,-

7. NEDERLAND penode ca 1872/1997 (xx/x/®) avonturenpartij, 
zeer gevarieerd en veelzijdig, incl collecties, restanten, 
stockboeken, albums, ook b v vele complete postfrisse series 
50er jaren, alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge waarden 
'rijp en groen' (cat \N f ^2 750,-, zeer geschikt voor handelaar 
of wederverkoper) Spotkoopje' ƒ 900,-

8. NEDERLAND automaatboekjes 1964/ca 1990 (xx) 
prachtverzameling incl doubletten, cat w naar goedkoopste 
type ƒ 4655,-, voor telblokjes, specialiteiten etc niets extra 
geteld ƒ 900,-

9. NEDERLAND FDC's E60/ca E330 Engros-post 
ONBESCHREVEN zeer gevarieerd'Cat w ƒ 13 150,- Nu ƒ 1.000,-

10. NEDERLAND frankeergeldige postzegels penode ca 1976/1998 
Engros-postje voor frankering normaal ƒ 1250,-, 
vanzelfsprekend toeslag niet geteld ƒ 1.000,-

11. NEDERLAND en ietsje buitenland Enorm grote en veelzijdige 
partij/collectie z g 'Cinderella's' zoals fiscaalzegels, stadsposten, 
vignetten, sluitzegels alles in de sfeer van philatelistische 
randgebieden incl talloze interessante stukken, formulieren etc 
(in grote doos, zeer veelzijdig en interessanti) ƒ 2.500,-

12. NEDERLAND automaatboekjes penode 1964/1997 (xx) Collectie 
incl doubletten, onuitgezocht op varianten etc zeer gevarieerd 
(geteld op postkantoorprijs mol vele dure en betere boekjes, 
uitgifte PTT-prijs ƒ 2567,50) Nu ƒ 2.550,-

13. NEDERLAND postwaardestukken periode ca 1872/1990 (xx/®) 
Enorme colleptie incl doubletten zeer veelzijdig, aerogrammen, 
particulier bedrukten etc Interessant, zeer veelzijdig en incl 
zeer mooi klassiek en vele zeldzame stukken' 
(ruim 1000 stuks) Koopje' ƒ 2.800,-

14. NEDERLAND periode 1852/1998 (®/xx/x) Grote, zeer veelzijdige 
avonturenpartij collecties, albums, dozen, zakjes, restanten, 
old-timers etc etc Zeer veelzijdig, incl veel postfris Geschikt 
voor vele doeleinden, handel, wederverkoop, rondzending, 
incl veel hoogwaardig materiaal en talloze complete series, 
pnma kwaliteit, gemiddelde afval met meer dan ca 5% 
(cat w ruim boven de ƒ 100 000,-) Koopje' ƒ 8.500,-

15. NED. ANTILLEN/CURAgAO penode ca 1948/1980 Vrijwel 
complete verzameling incl nrs 230/233® , 239/243 (xx), 
234/238 etc etc in insteekboek ƒ 375,-

16. ARABISCHE WERELD gigantische partij incl klassiek, dozen, 
zakjes, albumbladen, brieven, kaarten, etc 'rijp en groen' 
(vele duizenden zegels, veel uitzoekplezier) ƒ 600,-

17. AUSTRALIË grote partij om uit te zoeken, veel goed en beter 
materiaal incl klassiek Vele avonden sorteren, avonturen 
en genieten voor ƒ 800,-

18. AUSTRALIË en gebieden' zéér grote partij incl veel beter 
materiaal en talloze postfnsse complete series 
Fundgrube' Spotkoopje' ƒ 2.850,-

19. BELGIË ca 1860/1990 avonturenpartij zakjes, restanten etc 
rijp en groen waann veel beter en interessant materiaal, 
enorm hoge cat w Spotkoopje' ƒ 800,-

20. BELGIË ca 1860/ca 1990 grote partij om uit te zoeken, 
diverse kwaliteiten, veel goed en beter materiaal, zeer 
veelzijdig en interessant' ƒ 3000,-

21. BELG. CONGO en gebieden (ca 1890/1990) Partij incl 

doubletten, veel postfns, zeer veelzijdig incl talloze 
complete series (enorm hoge cat w , ruim 2000 zegels 
en vele blokken en cunositeiten) ƒ 

22. WEST-BERLIJN periode ca 1950/1990 (G/xx) Collectie in 
insteekboek incl doubletten, vele betere waarden' 
(ruim 800 zegels) ƒ 

23. WEST-BERLIJN 1960/1990 (xx) 100% complete verzameling 

650,-

250,-

625,-postfns (Michel w DM2545,10) 
24. BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 (xx/x/®) Grote 

avonturenpartij, zeer veelzijdig, waarin talloze specialiteiten, 
foutdrukken, plaatfouten etc etc (Voor specialist opperst 
sorteergenot') ƒ 600,-

25. BRAZILIË ca 1860/1980 Gigantische avonturenpartij in 
doos, zeer veelzijdig en interessant' ƒ 850,-

26. CANADA ca 1860/ca 1990 Geweldig leuke, interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos, incl vele automaatboekjes, 
complete postfrisse senes, bij klassiek veel stempelavontuur, 
postgeschiedenis etc etc Koopje' ƒ 600,-

27. CANADA ca 1855/1990 Zeer interessante partij incl 
doubletten, oud materiaal 'rijp en groen' Zeer veelzijdig' ƒ 2500,-

28. CHINA, FORMOSA ETC. ca 1900/1990 Partij zakjes, restanten, 
brieven kaarten, etc ongesorteerd, zeer veelzijdig' ƒ 600,-

29. DANZIG, SLEESWIJK, MARIENWERDER etc Verzameling 
in album hoge cat w' ƒ 450,-

30. DUITSLAND, DDR, OOSTENRIJK, ZWITSERLAND etc 
Partij z g 'Bedarfsbriefe' zeer gevarieerd (ruim 7 kg) ƒ 125,-

31. DUITSLAND ca 1870/ca 1997 mol gebieden Enorme partij 
zakjes, restanten, brieven etc incl zeer veel postfns, zeer 
veelzijdig en interessant, immense cat w ' Veel avontuur, 
koopje' ƒ 600,-

32. DUITSLAND Bauten Speciaal-collectie in 4 banden ©(1948), 
4290 stuks, incl vele varianten etc ƒ 750,-

33. WEST-DUITSLAND en West-Berlijn na 1945 (xx/x/ (̂  Gigantisch 
grote veelzijdige avonturenpartij incl vele postfrisse complete 
series in zakjes, dozen, insteekboeken, brieven, kaarten 
etc etc (vele duizenden zegels, incl vele betere nrs 
50er jaren, Fundgrube' Koopje') ƒ 800,-

34. DUITSLAND OOST 1945/1965 (xx/x/®) Mooie bijna complete 
verzameling in album waarin veel prima matenaal o a 
Michel nrs 242/281 286/288 ongebr, die alleen al een cat w 
heeft van DM 1200,-'etc etc Spotkoopje' ƒ 1250,-

35. DUITSE RIJK periode 1872/ca 1933 (x/xx/®) Mooie 
verzameling in Lindner Falzlos-album, op slechts weinige 
nummers na, geheel compleet (div kwaliteiten incl ietsje 
dubieus gestempeld materiaal, cat w Michel ruim 
DM 20 000,- plus-plus) ƒ 3500,-

36. ENGELAND ca 1850/ca 1990 geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos incl automaatboekjes, 
vele complete series, postgeschiedenis etc Spotkoopje' ƒ 600,-

37. ENGELAND 1965/1994 (xx) Vrijwel complete postfns-collectie 
(1250versh postzegels, 9 blokken en 14 automaatboekjes) ƒ 1000,-

38. FRANKRIJK 1938/1960 Vrijwel complete verzameling 
ongestempeld incl Yv nr 398 en alle celebnte-senes en 
Lp nrs 30/33 Enorm hoge cat w ' Koopje' ƒ 1350,-

39. GEHELE WERELD periode ca 1850/1990 Waanzinnig leuke 
verzameling in ruim 80 stockboeken en albums waarin veel 
postfris o a West Europa 'rijp en groen' Erg veelzijdig en 
vol avontuur, per album uitgeprijsd zou de waarde van deze 
collectie ca ƒ 15 000,-bedragen Spotkoopje' ƒ 2500,-

40. GEHELE WERELD Motieven koffers vol met o a jaar v h kind, 
WWF Edelcoll omnibusreeksen, ook penningen incl 
sterling-zilver, f d c 's, Franklin-mint etc etc Enorm grote partij 
waarvan de oorspronkelijke aanschaf/nieuwprijs resp 
abonnementsprijs ruim ƒ 20 000,- bedroeg, incl veel pnma 
en waardevol materiaal' Spotkoopje' ƒ 2500,-

41. GEHELE WERELD ca 1860/ca 1990 Gigantische partij, vele 
landen, collecties, incl met philatelistisch, rijp en groen, 
stockboeken vol en leeg of bijna leeg, ook veel massagoed, 
anderzijds talloze goede verzamelingen, o a West-Europa 
met veel postfrisse series Hoogst interessante, veelzijdige 
koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur ook prima 
winstmogelijkheden' Betreft magazijnopruiming' (Ruim 400'" 
zakken, dozen, verzamelingen, albums, collecties etc , waarin 
veel prima en waardevol materiaal) Deze werkelijk grandioze 



partij kan in overleg bezorgd/gehaald worden in bestelbus kan 
met in eenmaal in personen auto worden vervoerd 
Enorm hoge cat w i ƒ 5000-

42 REP HONDURAS ca 1890/1990 Veelzijdige zeer 
interessante avonturenpartij ƒ 575,-

43 HONG KONG ca 1900/1990 (xx/s/x) Partij waann o a vele 
postfrisse complete series blokken etc veelzijdig en 
interessante collectie waarin nog wel wat avontuur' ƒ 800,-

44 INDIA periode ca 1860/1990 Waanzinnig veelzijdige en 
interessante collectie incl doubletten klassiek veel avontuur 
en hoog genoteerd oud materiaal ƒ 2 000,-

45 ISRAEL ca 1948/1995 Avonturenpartij zakjes restanten 
collecties etc zeer veel postfns enorm hoge cat w ' 
Spotkoopjei ƒ 600,-

46 ITALIË ca 1850/1908 Gigantische verzameling/partij incl 
doubletten poststukken stempels kaarten (phil en met phil) 
brieven en vele postfrisse complete senes Zeer veelzijdige 
prachtkoop vol avontuur' Koopje' ƒ 600,-

47 ITALIË periode ca 1906/1968 (x) Zeer uitgebreide verzameling 
ongestemfteld in Schaubek album waarin veel topmatenaal 
o a Yvnrs 539/541 537 Lpnr 25 481/503 518/529 561/62 
599/601 etc etc Alhoewel incl veel prima materiaal in goede 
kwaliteit loopt door het oudere deel wat roestschade 
Normaal is deze collectie ca ƒ 10 000 - waard' Nu ƒ 1 100,-

48 JOEGOSLAVIË en gebieden penode ca 1918/ca 1980 
Gigantische partij in doos incl restanten collecties bneven 
kaarten postgeschiedenis FDC s talloze complete postfrisse 
series ook veel topmatenaal Fundgrube' Spotkoopje' ƒ 800,-

49 LUCHTVAART-COLLECTIE Fokker & Militair etc etc Unieke 
collectie airways enveloppen waarin vele tientallen met 
originele handtekeningen van beroemde en bekende personen 
in die wereld o a prins Bernhard lord Mountbatten etc 
(275 enveloppen in 4 grote albums de oorspronkelijke 
aanschafwaarde bedroeg ruim 6000 gulden) Nu ƒ 1 000,-

50 LUXEMBURG 1852/ca 1990 Geweldig leuke en interessante 
zeer veelzijdige partij in doos incl vele complete senes 
postfns postgeschiedenis etc Koopje' ƒ 800,-

51 LUXEMBURG 1852/ca 1980 Enorm grote partij om uit te 
zoeken diverse kwaliteiten interessante veelzijdige koop' ƒ 3000,-

52 MONGOLIË geweldig leuke en interessante partij zeer 
gevaneerd en veelzijdig incl talloze bloes en postfrisse 
complete series ook zeer veel motieven enorm hoge cat w ' 
Spotkoopje' ƒ 300,-

53 NICARAGUA 1862/ca 1990 Beeldschone zeer veelzijdige en 
gevaneerde avonturenpartij njp en groen Vele avonden 
uitzoeken sorteren en genieten voor ƒ 650,-

54 NICARAGUA 1862/ca 1980 Grote koffer vol collecties etc 
zeer veelzijdig en interessant waann o a ook vele 
foutdrukken en veel klassiek (Fundgrube') ƒ10 000,-

55 NOORWEGEN geweldig leuke avonturenpartij njp en groen 
waarin veel pnma waardevol en interessant matenaal 
Vele avonden uitzoeken sorteren avonturen en genieten 
voor ƒ 3 500,-

56 OOST-EUROPA penode ca 1850/1980 3 grote uitpuilende 
koffers met albums dozen stockboeken etc waarin naast 
lagere waarden en eenvoudig materiaal veel interessante 
schaarse zeldzame en klassieke zegels en series vrijwel alle 
Oostblok landen goed vertegenwoordigd zeer veelzijdig en 
gevarieerd Enorm hoge cat w hoogst interessante en 
belangrijke koop' ƒ 9 500,-

57 PORTUGAL periode ca 1870/1990 (xx/x/o) Geweldig leuke en 
interessante zeer veelzijdige partij in grote doos incl vele 
complete postfrisse series postgeschiedenis etc etc 
Koopje' ƒ 600,-

58 ROEMENIE ca 1860/1990 Gigantische partij incl doubletten 
oud materiaal njp en groen Hoogst interessant en 
veelzijdig' ƒ 600,-

59 RUSLAND 1970/1990 (xx) Vrijwel complete postfns coli 
waann vele extra s zoals z g kleinbogen etc (ca 2500 
versch postzegels en ruim 125 versch blokken in 2 dikke 
insteekboeken) ƒ 850,-

60 SAARGEBIED periode 1920/1959 Mooie verzameling in 
Lindner Falzlos album betere nrs keur DR DUB 

(438 stuks) ƒ 1 250,-
61 SCHEEPSPOST en scheepsbneven stempels etc Verzameling 

penode ca 1910/1980 waann veel pnma en interessant 
materiaal (ruim 150 Items) ƒ 875,-

62 SLOWAKIJE 1939/1945 (xx/x/®) Grote avonturenpartij waann 
vele postfrisse complete senes Enorm hoge cat w ' ƒ 750,-

63 SPANJE ca 1850/1975 (xx/x/®) Avonturenpartij zakjes 
restanten stockb collecties etc zeer veel postfns 
Enorm hoge cat w ' Spotkoopje' ƒ 800,-

64 SPANJE ca 1850/1980 (xx/x/®) Immense avonturenpartij 
waarin zeer veel beter matenaal ƒ 3000,-

65 TRIEST A penode 1949/1954 (xx/x/®) Gezellige veelzijdige 
avonturenpartij waarin vele betere senes 
(Michel ruim DM 2000 -) ƒ 450,-

66 TRIEST zone A (Italiaans) 1945/1954 (xx/x) Complete 
verzameling cat w ca ƒ 6000 - ƒ 1 500,-

67 TURKIJE penode ca 1890/1980 (®/xx/x) Grote avonturen 
partij incl klassiek zeer veelzijdig waarin enerzijds talloze 
complete postfrisse series brieven kaarten met en zonder 
postzegel en anderzijds veel rariteiten foutdrukken etc 
Hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop' ƒ 1 500,-

68 VATICAAN 1964/1989 (xx) Engros postje en complete 
postfrisse series incl betere blokken ƒ 350,-

69 VATICAAN penode 1929/1998 (xx/x/®) Gigantische partij in 
4 grote insteekboeken incl doubletten' Zeer mooie koop' ƒ 800,-

70 VER NATIE NY penode ca 1952/1994 (xx) Vrijwel complete 
verzameling postfns (493 postzegels en 50 blokken en 
velletjes) ƒ 500,-

71 VER STATEN VAN AMERIKA gigantische avonturenpartij zeer 
veelzijdig waarin o a veel oud postgesch bneven 
kaarten precancels etc ƒ 875,-

72 ZWEDEN ca 1858/1990 Avonturenpartij zakjes restanten 
collecties etc Enorm hoge cat w ' Zeer interessant en 
onuitgezocht op de fraaie stempels etc spotkoopje' ƒ 800,-

73 ZWITSERLAND ca 1900/ca 1990 Hoogst interessante 
veelzijdige partij collecties zakjes bneven kaarten 
restanten njp en groen incl veel postfnsse complete senes 
Enorm hoge cat w ' Spotkoopje' ƒ 650,-

74 ZWITSERLAND grote partij om uit te zoeken diverse 
kwaliteiten veel goed en beter materiaal zeer veelzijdig en 
interessant' ƒ 3 000,-

Attentie De volgende collecties/partijen alhoewel alle op 
zich zeer en zeer interessant zijn doorgaans NIET filatelistisch 

75 OUDE AANDELEN prachtige en zeer interessante collectie 
waann veel decoratief matenaal en vele boeiende thema s' 
(178 stuks prachtkoop') ƒ 350,-

76 LUCIFERSMERKEN collectie ca 1900/1980 waann veel 
schitterend en zeldzaam oud materiaal' ƒ 300,-

77 NEDERLAND oude ansichtkaarten V a ca 1900 partij waann 
vele mooie oude zeldzame stukken o a stoom en 
paardentrams veel kleine en kleinere dorpen en steden ook 
fantasie en iets buitenland veel avontuur en sorteergenot o a 
zeer geschikt voor ruil en handel etc (ruim 10 000 kaarten 
njp en groen ) Spotkoopje' ƒ 2 500,-

78 PADVINDERIJ & JAMBOREE Veelzijdige zeer interessante 
collectie ƒ 550,-

79 PAPIERGELD gehele wereld periode ca 1900/1990 Grote 
verzameling incl doubletten vele landen (ruim 800 stuks 
zeer interessant') ƒ 550,-

80 SIGARENBANDJES ca 1900/1970 Zeer interessante partij 
zeer gevarieerd ten dele in albums (Vele duizenden') ƒ 300,-

81 SIGARENBANDJES avonturen partij ten dele in albums incl 
talloze complete senes penode ca 1900/ca 1970 
Enorm grote en veelzijdige partij incl vele zeldzaamheden' ƒ 800,-

82 SUIKERZAKJES Nederland en iets buitenland enorme grote 
partij waann veel avontuur' ƒ 250,-

83 VLINDERS gehele wereld Prachtige collectie afb op 
collectors items zoals postzegels lucifermerken 
sigarenbandjes prentbriefkaarten etc (Hoogst en hoogst 
interessante en veelzijdige collectie waarin veel pnma en 
hoog genoteerd materiaal) ƒ 150,-

Bij vooruitbetaling boven de ƒ 1000,- 3% korting, boven de ƒ 5000,- 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

POSTZEGELHANDEL WiLLEM TiEMAN 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 - (Tramlijn 1,2 en 5) 1012 RT Amsterdam - Telefoon 020-6263243 - Fax 020-6273801 

Postbanknummer 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer 54 01 81 307 

Een zaak van vertrouwen 
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1 30,— 
2 28,— 
3 125,— 
1/3 gave randen 
1/3z.fr 110,— 
4 18,— 
5 9,— 
6 95,— 
6z.fr. 55,— 
7 2,50 
8 3,50 
9 35,— 
10 27,— 
11 125,— 
12 175,— 
12z.fr. 95,— 
13 5,— 
14 88,— 
14z.fr 44,— 
16 85,— 
16z.fr 45,— 
17 19,— 
18 76,— 
18z.fr. 40,— 
20 22,50 
21 2,— 
22 3,— 
23 7,50 
24 7,50 
25 58,— 
26 6,— 
27 12,50 
28 40,— 
29 150,— 
29 z.fr 75,— 
30/33 6,— 
30b/33a 6,— 
36 6,50 
39 6,50 
40 4,— 
41 15,— 
42 6,— 
43 20,— 
43A 75,— 
44 90,— 
45 15,— 
46 24,— 
46C 90,— 
47 175,— 
47A 210,— 
47C 175,— 
48 650,— 
48 z.fr. 3 7 5 , -
49 150,— 
56/76 44,— 
61b 105,— 
65C+cert. 950,— 
77 1 , — 
78 6,— 
79 7,50 
80 luxe 975,— 
80 z.fraai - ,— 
82/83 19,— 
84/86 66,— 
84/86 (W) 6,— 
87/89 9,25 
90/94 7,50 
95 12,50 
96 12,50 
97 36,— 
98 21 ,— 
99 48,— 
100 44,— 
101 luxe 975,— 
101 z.fr. 600,— 
102/03 10,— 
104 175,— 
105 130,— 
105z.fr. 75,— 
105f - ,— 
106 3,— 
107/09 3 — 
110/13 3,— 
114/20 1 1 , — 
121/28 7,50 
129 10,— 
130 244,— 
130z.fr - ,— 
131 250,— 
132 2 — 
133 20,— 
133A 45,— 
134/35 44,00 

,̂ _ _^ 1 
NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven f 100.-

136/38 175,— 
136/38 Tent. 
Stempel 220,— 
139/140 6,50 
141/43 12,— 
144/48 6,— 
149/62 19,80 
159 los 12,50 
163/165 12,— 
166/68 8,— 
177/98 77,50 
181 15,— 
184 6,— 
191 28,— 
195 18,— 
199/02 10,— 
199a/02a 175,— 
203/07 30,— 
208/11 10,— 
212/19 4 5 , -
217A 84,— 
219 los 30,— 
220/23 13,— 
224 2,50 
225/28 18,— 
229/31 25,— 
232/35 16,— 
235 los 14,— 
236/37 6,— 
236A 12,50 
238/39 44,— 
240/43 32,— 
243 los 30,— 
244/47 55,— 
246 los 25,— 
247 los 25,— 
248/51 26,— 
251 los 25,— 
255 5 , -
257/60 35,— 
260 los 30,— 
261/64 28,— 
264 los 25,— 
265/66 10,— 
268 5,— 
269 3,— 
270/73 28,— 
273 los 25,— 
274/77 16,— 
278 17,50 
279/82 14,— 
282 los 12,— 
283/86 10,— 
288 7,50 
289/92 8,— 
296/99 7,50 
300/04 5,25 
305/09 7,50 
312 los 2,50 
313/17 6,50 
318/22 6,— 
324 4,— 
326 6,— 
327/31 6,— 
332/45 9,90 
347 15,— 
348 35,— 
349 35,— 
350/55 7,50 
356/70 25,— 
371 40,— 
372 60,— 
373 60,— 
356 a/d 88,— 
356 c 35,— 
356 d 44,— 
374/78 4,— 
379 a/d 10,— 
392/96 2,50 
397/01 2,— 
402/03 12,— 
402B 95,— 
403B 135,— 
428/42 15,50 
444/48 2,— 
449/53 3,50 
454/59 5,— 
462 los 2,50 
469/73 3,50 
474/89 24,— 
487 los 14,— 
490/94 5,— 
495/99 4,— 

500/03 4,— 
505 3,50 
508/12 4,— 
513/17 7,50 
518/33 10,— 
535 2,50 
536 a 6,— 
536 b 5,— 
537 18,— 
538/41 6,60 
543 4,— 
544/48 6,— 
550/55 39,— 
556/60 59,— 
560 los 40,— 
563/67 19,50 
568/72 22,50 
573/77 16,50 
578/81 21 ,— 
583/87 17,50 
587 los 15,— 
591 los 3,50 
592/95 66,— 
596/00 14,— 
602/06 22,50 
606 los 15,— 
607/11 15,— 
612/16 19,50 
616 los 15,— 
631 los 4,50 
640 los 2,50 
641/45 22,50 
647/48 2,50 
649/53 15,— 
655/59 20,— 
661/65 13,— 
666/70 15,— 
671/75 35,— 
675 los 24,— 
676/80 13,75 
682 los 3,— 
683/87 1 1 , — 
688/92 12,50 
694 los 3,— 
695/99 10,— 
702/06 15,50 
707/11 14,— 
715/19 12,50 
722/26 15,— 
731/35 10,— 
736/37 4,— 
738/42 13,— 
747/51 14,— 
752/56 9,50 
759/63 7,50 
766/70 7,— 
774/76 15,50 
779/83 7,50 
786/90 8,— 
enz. tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 35,— 
875 5,— 
899 9,50 
917 17,50 
937 17,50 
983 25,50 
1001 17,50 
1024 14,50 
1042 17,50 
1063 7,50 
Roltanding, los 
7 175,— 
14 66,— 
15 15,— 
16 75,— 
17 38,— 
18 20,— 
28 30,— 
29 15,— 
30 29,— 
31 60,— 
44 15,— 
46 125,— 
51 15,— 
54 36,— 
55 60,— 
56 35,— 
66 12,50 

67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 65,— 
Rolt. series 
1/18 470,— 
19/31 140,— 
33/56 295,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 68,— 
78/81 25,— 
82/85 24,— 
86/89 30,— 
90/93 45,— 
94/97 45,— 
98/01 36,— 
Automaatboekjes 
en combinaties Ie- 1 
verbaar, spec. 1 
prijslijst gratis op 
aanvraag 
Porto 
1 16,— 
2 20,— 
2B 44,— 
3/12 140,— 
8 los 45,— 
12 los 32,— 
Div typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 50,— 
27 III 44,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 60,— 
43 los 98,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (0) 125,00 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 120,— 
13 los 135,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 66,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 6,— 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 60,— 
3 10,— 
4 - ,— 
4z.fr 98,— 
5 45,— 
6 15,— 
7z.fr. 1.275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 40,— 
11 40,— 
12 - ,— 
Postpakket Ver. 
1/2 A 66,— 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7(0) - , -
stempel met 
controleerbaar 1 
Postbewijs 
1/7 425,— 
3 los 75,— 
4 los 95,— 
6 los 15,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los 175,— 

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

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 | 
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Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31 (XX) 
32(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
59(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 

5,40 
3 , -

3 , -

44,— 
36,— 

8,— 
36,— 
4 8 , -

8 0 , -

1 7 6 , -

8 0 , -

7 2 , -

6 4 , -

112,— 
160,— 

3,20 
55,— 

2 1 5 , -

1 4 0 , -

1 0 , -

2 4 , -

10,— 

-,-
375,— 

95,— 
9 5 , -

3 7 5 , -

1 0 0 , -

1 0 0 , -

2 0 , -

25,— 
350,— 
210,— 

3 5 , -

104/IIOxx 775,— 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/99XX 
130/36XX 
132txx 
137/40XX 
141/44XX 
146/49XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05XX 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 
308XX 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
331/34XX 
Fosfor 
340/44XX 

xx=postfr 

17,50 
62,50 
5,— 

75,— 

-,— 
1 4 , -

6 0 , -

6 0 , -

7 8 , -

125,— 
69,— 
2 0 , -

3 1 0 , -

3 5 , -

22,50 
1 5 , -

19,50 
35,— 
4 0 , -

55,— 
4 , -

1 1 0 , -

8,— 
6,— 

28,— 
2 1 , -

3 7 5 , -

1 0 , -

12,50 
52,50 

3,— 
1 0 , -

17,50 
77,— 
6 0 , -

10,— 
17,50 
6 0 , -

47,50 
28,— 
12,50 

8,— 
17,50 

3 5 , -

12,— 

s zonder 
uitgegeven, x= onge 
geldig voorzover de 
vanaf ƒ 250,- opdra 

ROSENDAEL 
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SURINAi 
N e d e r l a n 

i/IE 
d s & 

O n a f h a n k e l i j k 
v a n a f n e t t o 

Kpl. jaargangen 
+ blük 
1961XX 13,75 
1962XX 6,60 
1963XX 5,— 
1964XX 4,— 
1965XX 7,50 
1966XX 7,50 
1967XX 6,— 
1968XX 7,50 
1969XX 8,50 
1970XX 13,50 
1971XX 18,50 
1972XX 17,50 
1973XX 12,50 
1974XX 12,— 
1975XX 15,— 
Lp.1/7xx 40,— 
Lp.15/19xx660,— 
Lp20/22xx 6 0 , -

Lp23axx 10,— 
Lp23bxx 10,— 
Lp24/26xx 60,— 
Lp.27/28xx 4,25 
Lp29/30xx 10,— 
Lp 31XX 9,60 
Lp 33/34XX 3,— 
Lp33/34axx 3,— 
ook velletjes 
leverbaar' 
Lp 33/34axx 75,— □ 
Porto 
33/35XX 22,50 
36/46XX - , -

47/57XX 20,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 75,— 
1976XX 60,— 
1977XX 35,— 
1978XX 30,— 
1979XX 2 5 , -

1980XX 40,— 
1981XX 60,— 
1982XX 65,— 
1983XX 60,— 
1984XX 70,— 
1985XX 95,— 
1986XX 7 6 , -

1987XX 75,— 
1988XX 88,— 
1989XX 80,— 
1990XX 77,— 
1991XX 80,— 
1992XX 8 5 , -

1993XX 115,— 
1994XX 126,— 
1995XX 134,— 
Ongebr.plakker 
1/3x 7,50 
3Ax 17,50 
4Ax 36,— 
5Ax 32,50 
6Ax 30,— 
lOaAx 475,— 
13Ax 84,— 
4Bx 3 3 , -

5Bx 32,50 
6Bx 25,— 
13Bx 50,— 
3Cx 2,50 
4Cx 33,— 
5Cx 2 7 , -

ecx 6,— 
8Cx 36,— 
9Cx 55,— 
lOCx 132,— 
I ICx 60,— 
12Cx 52,50 
13C 80,— 
13Dx 250,— 
14Fx 77,— 

15x 
21 Cx 
29/35(5)x 
32Ax 
34/36X 
37x 
38x 
38Bx 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
Lpl/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lp.8/14fx 
keur 
Lp.15/19x 
Lp.20/22x 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
lx 
2x 
3lx 
3IIIX 
4x 
5x 
6x 
7x 
7x 
8x 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

1 0 5 , -

4 5 0 , -

1 7 5 , -

1150 , -

8 8 , -

5 , -

5 , -

6,— 
49,50 

225,— 
6 5 , -

2 7 5 , -

1 7 5 , -

3 6 , -

2 7 5 , -

150,— 
90,— 

175,— 
25,— 
57,50 
57,50 
4 5 , -

4 8 , -

62,50 
325,— 
36,— 
4 0 , -

4 8 , -

3 1 , -

2 3 , -

3 2 , -

22,— 
20,— 
97,50 
1 4 , -

1 0 , -

1 3 , -

2 5 , -

27,50 
55,— 
75,— 
75,— 
3 0 , -

24,75 
12,50 

216,— 

2 6 , -

6 4 , -

4 1 , — 
44,— 
33,— 
17,50 

3 9 5 , -

9 2 5 , -

5 5 0 , -

4 5 , -

7,50 
40,— 

4 , -

12,50 
1 7 5 , -

1 7 5 , -

12,50 
17,50 
5 , -

7 -

7 -

5 , -
5 5 , -

325,— 
28,— 
17,50 

1 7 0 , -

Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
lOaA 
13A 
4B 
5B 

27,— 
105,— 

57,50 
27,50 
12,50 

6B 
13B 
15B 
4C 
5C 
8C 
9C 
IOC 
10aC 
lic 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
39 
38A 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
62 
65/68 
69/86 
87/99 
103B 
115 
117 
122 
123 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
247/48 
276/77 
280/83 
308 
309/11 
Lp.1/7 
Lp.8/14 
keur 
Lp 8/14 
bnef 
Lp 15 
Lp.16 
Lp.17 
Lp.22 
Lp.26 
Lp24f 
Lp47A 
Lp50A 
Porto 
31 
3111 
15III 
16III 
17/32 
36/46 

4 0 % 

15,— 
27,50 

115,— 
27,— 
1 0 , -

1 2 , -

4 8 , -

1 5 , -

3 6 , -

55,— 
48,— 
3 8 , -

75,— 
2 1 , -

2 6 , -

77,— 
17,50 
25,— 
36,— 
77,— 
1 0 , -

1 8 , -

1 7 , -

3 8 , -

210,— 
26,— 
69,50 
17,50 
9 8 , -

12,50 
16,50 

225,— 
75,— 
27,50 
42,50 
6 6 , -

6 0 , -

3 9 , -

3 9 , -

25,— 
15,— 
3 3 , -

27,50 
3 8 , -

26,50 
24,— 
25,— 
15,— 
1 8 , -

1 0 , -

12,— 
1 0 , -

9,50 
42,50 
75,— 
2 4 , -

1 0 , -

1 7 , -

2 8 , -

9,— 
9,— 

49,50 
5 0 , -

3 6 , -

1 0 , -

425,— 

450,— 
1,50 

1 0 , -

22,50 
35,— 
28,— 
3 5 , -

5 , -

5 , -

138,— 
125,— 
125,— 
1 7 5 , -

2 6 , -

8 8 , -

jlakker met gom, (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
br. met plakker, geen teken is mooi gebruikt, Nrs. NVPH. Aanbod 

voorraad strekt. Postgiro 271040. Porto extra, echter franco 
cht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. afspraak. 

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

http://6z.fr
http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr
http://4z.fr
http://7z.fr


3<jocp een 
keel kaóteeL** 

EEN WAARDEVOLLE 

INRICHTING, . . . 

INTIEME PLAATSJES 

MET DE POSTZEGELS VAN DE VERENIGDE N A T I E S IS C U L T U U R VAN 
WERELDFORMAAT NIET A L L E E N VOOR DE K E I Z E R L I J K - K O N I N K L I J K E ADEL BETAALBAAR. DE 6 V N - P O S T Z E G E L S MET 
BETREKKING TOT HET ONDERWERP " O N Z E W E R E L D E R F E N I S - KASTEEL S C H Ö N B R U N N " WEERSPIEGELEN VOOR EEN 

VERRASSEND GUNSTIGE PRIJS DE GLANS EN GLORIE VAN DE VROEGERE ZOMERRESIDENTIE VAN HET OOSTENRIJKSE 
VORSTENHUIS VAN DIE T I J D . DE IN 3 VALUTA ( A T S , S F R EN U S D ) UITGEGEVEN POSTZEGELBOEKJES DOEN NIET A L L E E N 
DE HARTEN VAN P O S T Z E G E L L I E F H E B B E R S FELLER K L O P P E N , Z IJ Z I J N OOK U ITSTEKEND GESCHIKT ALS K L E I N CADEAUTJE 

OF H E R I N N E R I N G VOOR UW V R I E N D E N . 

COUPON: [ ^ _ *Deze prijs omvat 3 postzegelboekjes in 3 valuta (ATS, SFR en USD). 

Invullen, uitknippen of copieren en inzenden aan UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, 
Palais des Nations, CH 1211 Geneve 10 

Alle prijzen incl porto 
en verzending, 
betaalbaar na ont 
vangst 

C3) "J3 ' stuur mij a.u.b. algemene informaties over de postzegels van de Verenigde Naties. 
(^^Ja, stuur mij a.u.b serie(s) bestaande uit 6 herdenkingspostzegels voor de set-prijs van Hfl. 10,30. 
C^Ja. stuur mij a.u.b serie(s) bestaande uit 3 postzegelboekjes voor de set-prijs van Hfl. 21,-. 

C3)«J3' stuur mij a.u.b serie(s) van eerstedagenveloppen (FDC), elk met een set van de herdenkingspostzegels 
voor de set-prijs van Hfl. 12,70. 

C ! ^ J a , stuur mij a.u.b serie(s) jaarverzamelmappen 1998 (New York, Geneva, Wenen) voor de set-prijs van Hfl. 75,30. 

Naam Klantnummer Adres PC/plaats Datum/handtekening PN4/98 
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1 INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING | 

1 houdt 25 januari haar 95e veiling 
1 In deze veiling ruim 5000 kavels met de nadruk 
1 op de volgende gebieden: 
1  Nederland en Overzee; veel topmateriaal, w.o. 
1 plaatfouten, kleinrond en puntstempels, etc! 
1  West en OostEropa. 
1  Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

 U.S.A. 
1  Collecties en partijen. 

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

problemen! 
 Ruimte voor persoonlijke wensen 

■ iNVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 1 

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

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

i VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN | 

1 
DAVO Albums om goed te verzamelen ^ 

i DAVO postzegel, munt en telefoonkaartenalbums. 
: Zowel voor de beginnende als voor de gevorderde verzamelaar 
: heeft postzegelhandelaar Wasseur een uitgebreid assortiment 
j DAVO artikelen om uw collectie postzegels, munten en telefoonkaarten | 
; mooi en veilig in op te bergen. | 

i Ook voor uw taxaties. 
j Uw DAVO dealer, voor goede adviezen: i 1 
j Postzegelhandel Wasseur 1 | 
: Coevordensingel 10 | | 
j 1324 CD AlmereStad | 
: Tel.:0365337132 1 
1 Fax:0365337132 1 

' II 
1 1 

HET KARVEEL 
voor postzegels, munten en edelstenen 1 

INKOOP * VERKOOP * TAXATIES 1 
Al 20 jaar een vertrouwd adres! 1 

Neringpassage 70 8224 JN Lelystad 1 
TeL 0320 248985 Fax 0320 227687 1 

internet: http://hetkarveel.nl 1 
email: post@hetkarveel.nl 1 

i 
Postzegelhandel Openingstijden: 1 1 
H.a.Meijer speciale aanbieding maandag 12.0018.30 1 
N.z.Voorburgwal 262 nederland,bundespOSt dinsdag/woensdag 10.0018.30 1 
1012 rs Amsterdam hechtenStein,ZWitSerland. donderdag 10.0020.30 1 
nederland Vanaf40% vrijdag 11.0018.30 1 
tel/fax 0206274888 ZOüdagS OpCIl (12.0016.00) zaterdag 10.0018.00 | | 

av.p.h. 
82/83 
166/68 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
240/43 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
274/77 
279/82 
283/86 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 

nederland 
postfris 

45,00 
28,00 
42,00 
88,00 
44,00 

252,00 
60,00 
92,00 
88,00 
88,00 

790,00 
145,00 
145,00 
92,00 

214,00 
132,00 
99,95 

132,00 
157,50 
132,00 
99,95 
78,00 
60,00 
53,50 
56,50 
52,00 
63,00 

gestempeld 
18,50 
7,15 
9,45 

27,30 
8,40 

46,20 
10,10 
16,80 
23,10 
12,60 
4,75 

29,40 
27,30 

5,25 
31,50 
25,20 
10,75 
3,75 

14,70 
11,55 
9,45 
7,35 
6,30 
4,00 
5,25 
4,20 
6,30 

bundespost | liechtenstein | 
michel 
111/12 
113/15 
116 
117/20 
121/22 
139/40 
141/42 
143/46 
147 
149 
150 
151 
152 
153/54 
155 
156/59 
161 
163 
164 
167/70 
171/72 
173/76 
200/03 
205/08 
210 
217/18 
222/25 

gestempeld 
64,00 

160,00 
52,00 

200,00 
140,00 
180,00 
120,00 
160,00 
24,00 

6,00 
22,00 
26,00 

8,00 
52,00 
10,00 

128,00 
24,00 
36,00 

8,00 
52,00 
64,00 

100,00 
60,00 
20,00 

7,20 
24,00 
56,00 

michel 
53/60 
72/74 
75/77 
78/81 
82/89 
90/93 
108/13 
114/15 
116/18 1 

126/39 
143/47 
156/69 
171 
173/79 
183/85 
186/91 
192/96 
198/01 
202/06 
207/10 
214/17 
218/21 

gestempeld | 
180,00 
50,00 
65,00 

115,00 
1000,00 

150,00 
225,00 
462,50 

[ 120,00 1 
1 1 T 

IJ 12. ),00 
185,00 
210,00 

85,00 
95,00 
45,00 

122,50 
187,50 
45,00 

' 47,50 
50,00 
39,00 
22,50 
30,00 

liechtenstein ook \ 
postfris leverbaar 
zelfde perode/modern j 
stuur mancoliisti | 

Zwitserland 
michel 
128/29 
130/32 
133/35 
143/44 
149/51 
153/55 
172/74 
175/78 
447/59 
blok2 
blok3 
blok4 
blok.5 
bloke 
blok7 
blok8 
blok9 
bloklO 
blokll 
blokl2 
blokl3 
blokl4 
blokl5 

gestempeld 
120,00 
140,00 
110,00 
50,00 
45,00 
45,00 
75,00 
95,00 

1150,00 
275,00 

90,00 
60,00 

720,00 
450,00 
299,00 

98,00 
108,00 
75,00 

330,00 
156,00 
103,00 
295,00 
129,50 

Zwitserland ook modem 
postfris en gestempeld 
leverbaar.vraag prijsopgave 
of stuur mancolijst. 

Bestellen per post: 
Postzegel  en munthandel 
H.A. Meijer 
Pr.Beatrixlaan 195 
111 Ige Diemen 
abn amro diemen:546745571 
Levering: 
Onder fl 250,00:Portoflll,50 
Boven fl 250,00:geen porto 
Vooruitbetaling 2% korting 
Levering albums en catalogie 
alle merken:per post altijd porto 
Met klantenkaart 10% korting 
Speciale aanbiedingen insteek E 
albums leuchtturm | 
Alle landen west europa per serie en L 
per jaargang leverbaar.zowel postfris ■ 
als gestempeldPolen.sovjetunie, W 
tsjecoslowakije.hongarije postfris K 
leverbaar.stuur mancolijst. B. 
enselse koloniën: K' 
Wij hebben een ruime voor t 
raad engelse kolonlen(pflgst) W 
prijsind.:15/20 cent per yv.franc ■ 
Stuur uw mancoUjst. ■ 
Levering zolang voorraad strekt 1 
Prijswijzigingen voorbehouden ■ 
prijs in guldensAlle aanbiedingen ■ 
buitenland volgens michel | 

1 1 

http://hetkarveel.nl
mailto:post@hetkarveel.nl
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december 1998 nummer 868 

Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onaftianke ' 
lijke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad zijn buiten verantvïoordeliik 
held van de redactie - de officiële mededelingen 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het miöden van 
de maand uitgezonderd in juli 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 52 40 926 
E mail ptiilatelie@tip nl 
Website http //www Philatelie demon nl 

Advertentieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbüs 345 
3740 AH Baarn 
JeaninedeTroye 
Telefoon 035 54 82 341 
Telefax 035 54 82 344 

Abonnementenadministratie 
en klachten over de bezorging 
Brouwer Media bv 
mevr R van Bolderen 
Postbus 30225 6803 AE Arnhem 
Telefoon 026 3231123 

Adreswi|zigingen 
Adreswiizigmgen opgeven aan de secretaris 
van de vereniging of afdeling waarvan u lid bent 
Als u individueel abonnee bent (u betaalt het 
blad jaarlijks rechtstreeks aan de Stichting) 
zendt u uw adreswijziging aan de administratie 
(adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een co//ect/efaöo/)nementvoor aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is in 
de contnbutie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 
den overgemaakt tarieven voor 1998 
a b nnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
de Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
33 van de penningmeester van het maandblad 
Philatelie te Brussel 
c m het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april ot 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
ber zijn slechts mogelijk in combinatie met een 
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 

Bestuur 
voorzitter 
secretaris 

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

penningmeester H P G van der Lienden 

Erevoorzitter 
MrA van der Flier AIJP 

Copyright 
1)1998 Maandblad Philatelie 

Oplage 
43 000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166 3437 

JWffr 
Lid van de internationale uitgevers 
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltiidschriften ASCAT 

INHOUD Philatele 
Uit d e w e r e l d v a n d e f i latel ie 

V e r z a m e i g e b i e d N e d e r l a n d 

N i e u w op het p o s t k a n t o o r / B o e k e n p l a n k 

852/853 
854 
856 

Een h o b b y die geen ge ld kost 
8 6 0 / 8 6 1 / 8 6 2 / 8 6 3 / 8 6 4 

Zeestraat 8 2 , ' s - G r a v e n h a g e 
866 

Filatelistische e v e n e m e n t e n 
868/869 

Geschiedenis Enkhuizen in bee ld gebracht 
870/871 

Bondspagina 
872 

N e d e r l a n d liep bezet t ingsopdrukken mis 
874 /875 /876 

Postv^aardestukken 
878/879 

N i e u w e postzegel boekjes 
882 /883 /884 

A Sentimental Journey 
885/886 

Luchtpostnieu^s 
886 

Verenigingsadressen 
888 /889 /890 

Vredeszegel : w e l k e landen deden mee? 
892 

Stadspostcatalogus SPP: een gemiste kans 
8 9 4 / 8 9 5 / 8 9 6 / 8 9 7 

Lezerspost 
900/901 

W i j lazen voor u 
902/903 

N i e u w e uitgiften 
9 0 4 / 9 0 5 / 9 0 8 / 9 0 9 / 9 1 2 

Thematisch p a n o r a m a 
914 /915 /916 

Kleine annonces 
917 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Het knetterende vuurwerk op de voorpagina van dit laatste nummer 

van onze |aargang 1998 symboliseert met alleen het enigszins wee 

moedige 'oude|aarsgevoel' dat de maand december met zich mee 

brengt, maar drukt ook uit wat Bestuur en redactie van 'Philatelie u 

voor 1999 toewensen dat het maar een vroli|k, kleurig en uitbundig 

postzegel|aar (zonder millenniumproblemen) mag wordenl 

Semi-handel 860 
In deel 3 van Paul 
van derGri|ps reeks 
over de semi-handel 
gaat het over 'een 
hobby die geen geld 
kost' ofwel hoe een 
beet|e handel het 
verzamelen verlicht 

Enkhuizen 870 

Hetzi|n geen 'officiële' eerstedag-
enveloppen, maar toch voorden ze 

verzameld de couverts van de stichting 
EDEE Met een deel van de opbrengst 

worden 'mooie dingen' gedaan die het 
Ussel meerstad |e ten goede komen 

Bezelling874 
Het had met veel gescheeld of de 

Nederlandse filatelie zou biina zestiq 
laar geleden hebben kennisgemaakt met 

het fenomeen 'bezettingsopdruk' 
Dat ging dus met door Waarom met, dat 
leest u in een artikel van de hand van de 

heer T Voorhaar uit Soest 

ADVERTEMTIE-IIUDEX 
Apeldoornse postz handel 
Auckland City Stamps 
Auf der Heide 
Baneke Stamp Corner 
Belgische Post de 
Bent Mailing Sorensen 
Bredenhol/De Berm 
Booklets International 
Bi|l V d 

Hollands Glorie 

Huls 
Importo 

848 
906 
907 
910 
910 
913 
869 
891 
893 
917 

845 920 
906 
857 
890 
911 
906 
893 

858 859 
910 
890 
887 

Karveel het 
Kienhorst 
Leopardi 
Linden v d 
Lodder 
Lodewi|k 

Meinhardt 
Meyer 
Ned Postz veiling 
Neef de 
NVPH 
NVPH handelaren 
Ni|s de 

Peters Theo 
Philo HZ 

Postbeeld 
Poszegelhoes t 

850 
850 
911 
877 
910 
906 
911 
913 
898 
850 
842 
857 
844 
898 
884 
899 

918 919 
910 
843 
911 
857 

PPC 
Quiri|ns 
Rietdi|k 
Ruiter de 
Safe Nederland 
Santpoort 
Schoming 
Smits Philately 
Spi|kman 
Stelzer Rudolf 
Thurn 8. Taxis 
Tieman 
Tokoglu 
Trefpunt het 
UNPA 
Volk de 
Venroyse Postz handel de 
Vliet van 
Wosseur 
Wien 
Wiggers de Vries 

880 881 
890 
855 
893 

907 910 
869 
906 
911 
906 
906 
865 

846 847 873 
907 
907 
849 
913 
907 
906 
850 
906 
867 

IS1 



U r r DE lAIERELD 
V A M DE FILATELIE 

OPLETTENDE VERZAMELAAR ONTDEKT 
VERGISSING BIJ WILHELMINAMAPJE 

In het speciale herinne
ringsmapje 'H.M. Konin
gin Wilhelmina' dat PTT 
Post Filatelie in septem
ber uitbracht is een 'his
torische' fout geslopen. 
De vergissing werd ont
dekt door een oplettende 
verzamelaar uit Vlaar-
dingen, de heer A .W.M, 
van Leeuwen. De heer 
Van Leeuwen: 'In het 
mapje wordt gemeld dat 
koningin Wilhelmina op 
13 mei 1940 uit IJmui-
den naar Enqeland is ge
vlucht. Dat kfopt niet: de 
koningin vertrok van 
Hoek van Holland.' 
Het genoemde histori
sche feit is voor de heer 
Van Leeuwen zo'n beetje 
'wekelijkse kost': als 
rondleider van het Kust
verdedigingsmuseum 

aan de Stationsweg in 
Hoek van Holland vertelt 
hij vrijwel elk weekeinde 
aan belangstellende be
zoekers hoe de koningin 
- alvorens de oversteek 
te maken - in het latere 
museumfort de laatste 
vergadering van het ka
binet-De Geer op vader
landse bodem meemaak

te. 'Overigens kan PTT 
Post niet zoveel aan die 
vergissing doen/ zegt de 
heer Van Leeuwen. 'Ze 
hebben die informatie 
ook maar van de Rege
ringsvoorlichtingsdienst 
gekregen. Ik snap wel 
hoe die fout tot stand is 
gekomen. Niet koningin 
Wilhelmina, maar prin
ses Juliana is in IJmuiden 
op de boot naar Enge
land gestapt.' 

J r' 
Jaf Jäf^ Éir jÉt 

i «ml 

' " ' .-| n 
Speciaal herinneringsmapje koningin Wilhelmina: ...foutje.. 

MISPERFORATIE 
'NL WATERLAND' 

Een verzamelaar uit 
Drente sloeg onlangs een 
goede slag bij een hulp
postkantoor in Borger: 
hij kocht er - aanvanke
lijk zonder het te weten -
een veldeei van de wa
terland-zegel van 6 juni 
met een opmerkelijke 
perforatieverschuiving. Veldeei (detail) met tonclingvei bchuivmg, Waterlandzegel, 80 cent 

OOK GROOT-BRITTANNIE HAAKT IN OP 
HETMILLENNIUM-THEMA 

Alle gelegenheidszegels 
die Groot-Brittannië vol
gend jaar uitgeeft staan 
in het teken van het hAi\-
lennium. De emissies -
48 zegels in totaal - zijn 
gewijd aan hoogtepun
ten uit de Britse geschie-

" denis van de afgelopen 
^ duizend jaar. Het is voor 
„ het eerst dat alle zegels 
^ uit één jaargang op het-
s zelfde thema inhaken. 

Een van de eerste Millennium-
zegels van Groot-Brittannië. 

De millenniumactie strekt 
zich niet alleen uit tot 
1999: in 2000 zullen er 
emissies zijn die aan
dacht besteden aan het 
heden en één jaar later 
is een aantal uitgiften 
voorzien die een blik 

vooruit, in de toekomst 
zullen werpen. 
Alle achtenveertig zegels 
die in 1999 uitkomen 
zullen door verschillende 
grafici worden ontwor
pen. Dat is bijzonder, 
want het is in Engeland 
gebruikelijk dat alle ze
gels van één reeks van 
de hand van dezelfde 
ontwerper zijn. 

PRIJZEN SCHRIJFWEDSTRIJD NVPV IN 
LEERDAM UITGEREIKT 

Op 3 oktober zijn in 
Leerdam de prijzen van 
de Schrijfwedstrijd NVPV 
1998 uitgereikt. De wed
strijd is ingesteld door de 
Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelverza
melaars (NVPV) en heeft 
tot doel redacties van 
verenigingsbladen te sti
muleren om hun publica
ties voortdurend te ver
beteren. Er kunnen prij
zen worden gewonnen 
voor het beste artikel (al 
dan niet in een NVPV-or-
gaan geplaatst) en voor 
net beste verenigings
blad (idem). 
Voor de wedstrijd van 
1998 werden veertien 
artikelen/bladen inge
zonden. 
In categorie 1 (beste fila-
telistische artikel uit 
1997 van de hand van 
een NVPV-lid geplaatst 
in een NVPV-DIOCJ) ging 
de prijs naar de heer F. 
van der Harst voor zijn 
artikel Van Mohammed 
Ali tof Foead II, gepubli
ceerd in Wba/zege/(Nij
megen). De runner up in 
deze categorie was de 
heer A. Bosman (even
eens van Waalzegel], 
die de tweede prijs ont
ving voor zijn bijdrage 
Voorafstempeling en 
Bossche tanding. De der
de prijs werd niet toege
kend. 
De winnaar in categorie 
2(besteNVPV-bladvan 
1997) was - het is ge
zien het voorgaande niet 
verwonderlijk - Waalze
gel u\\ Nijmegen. De 
tweede prijs was voor 
Philapoldro uit Apel
doorn, terwijl Plakker u\\ 
Boskoop met de derde 
prijs ging strijken. 
Categorie 3 betrof het 

beste filatelistische artikel 
van de hand van een lid 
van een algemene Ne
derlandse filatelistenver
eniging, in 1997 ge
plaatst in het blacTvan 
die vereniging. Hier was 
de prijs voor de heer C.J. 
van Vorstenbosch, lid 
van de postzegelvereni
ging Breda, auteur van 
TNT Mailfast, op de val
reep bekeken. Het artikel 
werd geplaatst in 
Brepost. De tweede en 
derde prijs gingen re
spectievelijk naar de he
ren J.A. Uitenbogaart 
[Leusden, een sfJïc/e 
posfgeschiedenis, ge
plaatst in De Loupe, 
Leusden) en J. Furer [Sir 
Winston Churchill: een 
traditioneel leider, opge
nomen in Novioposta, 
Nijmegen). 

In categorie 4, het beste 
verenigingsblad (niet-
NVPV) van filatelistisch 
Nederland van 1997, 
werden de prijzen toege
kend aan het blad van 
de vereniging Vaals, aan 
Onder de loupe uit 
Haarlemmermeer en aan 
Gabriel. 
De prijzen van de 
Schrijfwedstrijd NVPV 
bestaan uit een Davo-ca-
deaubon van honderd 
gulden, een Jaarset van 
PTT Post en een boek uit 
het fonds van uitgeverij 
Detail \n Groningen. 
Ook volgend jaar wordt 
de wedstrijd weer geor
ganiseerd. De j u r y - die 
net betreurt dat dit jaar 
alleen maar inzendingen 
van mannen werden ont
vangen - nodigt vrouwe
lijke auteurs en redacteu
ren van harte uit, ook 
eens in te zenden. 

LEERDAM VIERDE 
40-JARIG BESTAAN 

Op 2 en 3 oktober werd 
in Leerdam het veertigja
rig bestaan van de afde
ling Leerdam en omstre
ken van de NVPV ge
vierd. Dat gebeurde met 
een propagandatentoon-
stelling in de aula van de 
Glasstad Scholenge
meenschap. 
In zijn openingstoe
spraak op 2 oktober me

moreerde de voorzitter 
van de jubilerende ver
eniging, Ben Mol, het 
vele werk dat de relatief 
kleine vereniging Leer
dam had verzet om de 
expositie mogelijk te ma
ken. NVPV-voorzitter 
Bert van Teijlingen bood 
de felicitaties namens het 
hoofdbestuur aan en be
lichtte en passant oo\(. 
een stukje NVPV-ge-
schiedenis. 
Na de officiële opening 
waren de kaders be

schikbaar voor bezichti
ging. De kwaliteit en va
riatie van de tentoonge
stelde kaders vielen niet 
tegen. Voor veel leden 
was deelneming aan de 
expositie heel zinvol: ze 
hebben daardoor ge
leerd aan welke eisen 
een inzending moet vol
doen en op welke wijze 
een kader kan worden 
ingericht. Jammer ge
noeg viel het aantal be
zoekers wat tegen; met 
name het jeugdige pu

bliek liet het afweten. 
Desondanks waren de 
organisatoren na afloop 
tevreden. Aan het orga
niseren, opbouwen, in
richten en weer afbreken 
van de tentoonstelling 
werd door vrijwel ieder
een meegewerkt. De 
saamhorigheid werd 
daardoor versterkt, ter
wijl het interessant was 
om te zien hoe en wat 
de leden van de vereni
ging nu eigenlijk verza
melen. A VERSLÜIS 



ROOSPLAQUETTE 
1998 UITGEREIKT 

Een van de vele filatelisti-
sche onderscheidingen 
die Nederland rijk is, is 
de Roos-plaquefte. Deze 
prijs, die jaarlijks wordt 
toegekend door de Ne-
derlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzame
laars (NVPV), zet men
sen in de schijnwerper 
die zich verdienstelijk 
maken voor de jeugdfila-
telie. Naamgever van de 
plaquette is mevrouw 
Nel Roos-'t Hort uit Bor-
culo (1911-1992), een 
vrouw die van groot be
lang is geweest voor de 
jeuqdfilatelie in Neder
land. 

De Roos-plaquefte 1998 
ging naar mevrouw Ma
rianne Rozendaal. Ze is 
bijzonder betrokken bi'[ 
de cursussen van Jeugd-
filatelie Nederland en is 
actief bij het organiseren 
van vele evenementen. 
Het JFN-bestuur heeft ze 
tot een hechte vrienden
club omgevormd. Ze ge
bruikt haar externe con
tacten ten gunste van 
JFN en ze trapt op een 
eerlijke en open manier 
aan tegen alles wat stof-
figis- , , 
Voor al deze en andere 
verdiensten ontving me
vrouw Rozendaal op 3 
oktober uit handen van 
NVPV-voorzitter Bert van 
Teijlingen de vijfde Roos-
plaquefte. 

POSTALE FAMILIE
GESCHIEDENIS 

Op 13 oktober jl. werd 
in Rijssen de tentoonstel
ling Genealogie & Filafe-
//e (ondertitel: 'drie eeu
wen postale familiege
schiedenis') geopend. 
De expositie geeft een in
druk van leven en wer
ken van een Nederland
se patriciaatsfamilie. 
Leiddraad is daarbij een 
zogenoemde stamreeks 

uit het geslacht Nijhoff, 
in combinatie met een 
aantal familiepapieren, 
en dan in het bijzonder 
poststukken. 
De tentoonstelling is nog 
tot en met 2 januari van 
het komend jaar te be
zichtigen in havezathe 
'De Oosterhof' in Rijssen, 
Kasteellaan 1. 
U kunt op werkdagen te
recht van 10 tot 1 2 en 
van 14 tot 17 uur. Voor 
informatie kunt u bellen 
met 0548-514261. 

COLLECTCARDS 
1 EN 2 ZIJN ER FILATELIE OP HET INTERNET 

>-y^i^^^^^)^ 

^^\^J^^^€!: 
De CoHectCards nummer 1 en 2 

Op de Vijfde NVPH-
Snow in Den Haag heeft 
PTT Post een nieuw ver
zamelobject geïntrodu
ceerd: de CollectCard. 
Het gaat om een dubbel-
gevouwen kaartje op 
credit cord-formaat, 
waarin een of enkele ze
gels zitten. De Collect-
Cards worden twintig 
keer per jaar in een be
perkte oplage uitgege
ven. De kaartjes zijn be
stemd voor bedrijven, 
die ze als relatiege-
schenkje kunnen wegge
ven. De CollecfCards 
kosten vijf gulden per 
stuk en zijn verkrijgbaar 
bij PTT Post De Verza-
melservice. 

TWEEENTWINTIG 'ZEILSCHEPEN' OP 
AUSTRALIA 99 IN MELBOURNE 

Een indrukwekkende 
vloot 'zeilschepen' zal de 
bezoekers van de we-
reldpostzegeltentoonstel-
ling Australia 99 straks 
begroeten. Van 19 tot en 
met 24 maart 1999 zal 
deze expositie, die in het 
Melbourne Exhibition 
Centre (MEC) zal wor
den gehouden, naar 
schatting zeventigdui
zend bezoekers naar 
Melbourne trekken. De 
schepen verwijzen naar 

het centrale thema van 
de tentoonstelling. Mari
time Heritage ofwel ma
ritiem erfgoed 
Behalve de authentieke 
bark Polly Woodside, 
die vlak bij het MEC zal 
zijn afgemeerd, zijn er 
binnen ook nog eens 
tweeëntwintig in de vorm 
van een zeilschip ge
bouwde stands waarin 
de handelaren worden 
ondergebracht. 
In het midden van de 

tentoonstellingshal is 
Australia Post\e vinden. 
De stand van deze post-
adminstratie is zó groot 
dat een gewoon zeil
schip niet voldoet; van
daar dat er een pseudo-
oceaanschip zal worden 
gebouwd. 
Geheel in stijl is de kin
derhoek: daar zal een 
piratenschip liggen dat 
onderdak biedt aan de 
postzegeljacht, de grime-
hoek, een computer 
workshop en de 'afweek-
afdeling . 
Verder wordt er een gro
te vuurtoren gebouwd 
^ ^ die de bezoekers 

'^Vf naar Sprintpak 
moet lokken (het 
postzegelproduc
tiebedrijf van 
Australia Post). 
Zelfs de informa
tiestand van Aus
tralia 99 past in 
het thema: die 
wordt in de vorm 
van een giganti
sche reddings
boei gebouwd. 
Het personeel in 
deze stand zal 
zijn werk doen in 
marine-unifor-

BETALEN E-STAMPS: 
ZO WERKT HET 

In 'Philatelie' van oktober 
werd de opmars van de 
'elektronische postzegel' 
beschreven. 'Hoe de op 
deze wijze vervaardigde 
zegels moeten worden 
betaald is niet duidelijk ' 
schreven we toen. Ruud 
van Dam uit Enschedé 
weet hoe de vork aan de 
steel zit: 'Het systeem 
werkt ongeveer als de 
bekende frankeermachi
ne, waarbij aan de com
puter een soort 'elektro
nische kluis' wordt toege
voegd die via het internet 
met een hoeveelheid 

frankeerwaarde kan 
worden geladen. Het 
systeem omvat echter 
meer: de postcodes van 
verzending en ontvangst 
kunnen worden vastge
legd en ook de mogelijk
heid tot tracking (het be
palen waar een poststuk 
zich bevindt, red.) is 
aanwezig. Meer infor
matie is te vinden op de 
website van E-Stamp 
Corporation; het adres is 
www.estamp.com.' 
Ruud van Dam wijst er 
op dat Microsoft en 
AT&T in september 1997 
elk een aandeel van tien 
procent in E-Sfamps heb
ben genomen. 

O Q (S Q a-
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VERZAMELNET: 
INTERNETVEILING 

Verzamel.net, een web
site voor Nederlandstali
ge verzamelaars, heeft 
iets nieuws: de Verza-
melveiling. Gebruikers 
van Internet kunnen op 
de website artikelen vei
len of er op bieden. 
Verzamel.net bestaat 
sinds september 1997 en 
heeft ca. vierduizend ge
registreerde gebruikers. 

Op de site wordt infor
matie gegeven over een 
groot aantal verzamel-
gebieden, waaronder 
postzegels. Het is moge-
liik kleine advertenties te 
plaatsen, te chatfen, de 
profielen van andere ver
zamelaars te lezen, 
nieuws te vergaren en te 
plaatsen en links te vol
gen. 
Het volledige Internet
adres van Verzamel.net 
is hftp://www.verza-
mel.net. 

Australia 99 het thema is 'maritiem erfgoed', en dot zullen we weten ook men... 

^1 i { / \ > i i : i 
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virjiirwlHT Om vin a)t( functtsnali 
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KORTINGZEGELS 1998: BLOKKEN VAN 20 
MET HAAS, HUIS, DUIF, DEN EN HERT 

Vorige maand, om pre
cies te zijn op 24 novem
ber, verschenen weer de 
jaarlijkse blokken met 
kortingzeaels ('decem-
berzegels) Ook ditmaal 
gaat het weer om twintig 
zelfklevende zegels van 
55 cent (verkoopprijs 
blok: f 11 -). 
Elke kolom van vier ze
gels heeft een eigen 
tnema haas, huis, duif, 
den en hert. 
Op de achterzijde van 
het blok staat een uitvoe
rige tekst onder het kopje 
Uw eigen decemberze-
gel. Verwezen wordt 
naar een ontwerpwed
strijd voor iedereen, die 
er voor zal zorgen dat 
de laatste kortingzegels 
van deze eeuw (die van 
december 1999) er heel 
bijzonder zullen uitzien. 
In een diapositief kader 

i54 

wordt een aantal handi
ge tips en instructies ver
meld (gebruiksduur, 
maximaal gewicht, af
metingen van de te ver
zenden poststukken, 
etc). 
Bij de kortingzegels is 
meestal sprake van ver
schillende zeqels per 
blok Ook dit jaar is dat 
het geval: er zijn twintig 
verschillende zegels. 
De blokken worden al
leen compleet verkocht; 
losse zegels zijn niet ver
krijgbaar. De gebruiks
duur van de zegels in nu 
van 24 november 1998 
tot en met 6 januari 
1999. 
In de tabel hieronder zijn 
de belangrijkste druk-
technische gegevens ver
meld. Behalve de vier in 
de tabel vermelde druk-
gangen is er nog een 

Kortingzegels 1998 24-11 -1998 

Bijzondertieden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Aantal rasterpunten 
per mm horizontaal/ 
verticaal en hoek met 
de denkbeeldige honzon 

Blokje met 20 zegels van 55c. 

J ESP/offset 
Goebel 
B(oven) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 10 0/12 0 40° 
2 10 0 /6 0 60° 
3 6 0/ 6 0 40° 
4 5 5/ 7 0 45° 

Velrandbijzonderheden: 
Blokken per drukvel 
Telcijfers 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 
Tekst velrand 
(met de klok mee) 

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

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

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

12 (4 rijen van 3 blokken) 
n v t 
{met vermeld) 
24 november 1998 (met vermeld) 
met vermeld 
haas huis duif den hert 
1998 Decemberzegels 

Harnson/De La Rue Security Print 
HS3 1630/7% 
met-fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
valt nog met vast te stellen 
-45/45 
ja/nee 
nee/nee 
D2c plus zelfklevende laag 
Harnson/De La Rue Security Pnnt 

156 0 x143 0 mm 
36 0 X 25 0 mm 
slitvorm (pseudotanding) 
n v t 
10/14 
0/0/0/0 

gestanst, schoongesneden 
27 juli 1998 
onbekend 

© 1998 Philatelie/R 0 Bakhuizen van den Brink 

vijfde drukgang. die van 
de transparante fosfor-
balken die op de zegels 
zijn aangebracht (verti
caal, steeds aan de lin
kerzijde van de zeqels). 
De op de achterzijde 
aangebrachte tekst is in 
groen gedrukt. Voor het 
PTT Post logo werd een 
rode drukgang gebruikt. 
Het raster van de aan de 
achterzijde gebruikte 
kleuren is niet vast te stel-

ZEGEL NUMMER 2 1 : 
BIJPLAKWAARDE 

De twintig kortingzegels 
van 24 november krijgen 
op 2 januari een 'broer
tje', een zegel van 25 
cent met een vergelijkba
re opmaak. Deze zegel 
kan worden gebruikt als 
'bijplakwaarde' voor 
overgebleven kortingze
gels Meer hierover in 
net januarinummer. 

uw EIGEN DECEMBERZEGEr ' 

Ieder laar iaat PTT Posl een originele Docemberzeyel"maken. 
Door ontwerpers die zich laten leiden door hun eigen deceniber-
gevoet Maar voor de faalste DecemberEegel' van deze eeuw 
doen we hel anders Dan willen we het gevoel van alle 
Nederlanders weergeven 

De één denkt bi) de decembermaand aan een nostalgisch 
winterlandschap, de ander aan een gezetlige feestverlichting, 
aan cadeautjes of aan oliebollen en champagne Waar denkt ti 
aan ' Heeft u 20 uw eigen idee over hoe de afbeelding op de 
Decemberzegel'* er mt zou moeten zien? Dan is dit uw kans 
Teken, schilder of fotograleet uw persoonlijke decembergevoel 
en stuur dit naar ons op Uit alle inzendingen kiezen wij de 
meest aansprekende Die beelden we af op de laatste 
Deceml>erzegels van deze eeuw 

Stuur uw inzending vóót vrijdag 15 januari 1999 naar 

PTT Post BV 
Decembergevoel 
Antwoordnummer 10077 
2501 VB DEN HAAG 

DP atlre 'decembergevoel' wordt georganiseerd door PT T Pos! OV 
Medewerkers van PTl Posl zijti van deelname uitgesloten Dt 
iDzcndrngeft worden beootdeetd door een deskundige onafhankelijke 
liiry Over de keuze van de iury kan met worden gecorrespondeerd 
nf getelefoneerd PTT Post yeeft een ontwerper opdroclit de gesclec 
leerde inzendingen itoveel mogeliik ongewijiigd af Ie twelden maai 
l>etioudl zich het recht voor om wijzigingen aan Ie brengen Oi 
in;enders van de geselecteerde aft>ecldingen knjqen vóór i mei 1999 
sttinftelijktieridit Hun namen/uilen worden vernield in PR uitingen 
tenzii de deelnemer uitdrukkelijk aangeeft dit rilct op pri)s te stelten 
Door deel te nemen aan deze actie verklaart u dat uw inî ending df 
vrucht IS van eigen creativiteit en dat u geen rechten van derden 
tifkemt ziji), wadfop terzake inbreuk wordt gemaakt Alle ntzendingen 
dsinede ifle daarop ritslende Intellectuele eigendomsrechten, worden 
figpiidoiii vm rwr Pust Gioep NV Met uw deelname verklaart n 
jtle oiedewerkFfiq ti? verlern« bij de vestiging van de/e rechten op 
m im vw i Hl PoA Crotp NV Ain deelnamp kumm rjeen rerhicn 
wurden ootleetid 

PTT Post wenst u een prettige kerst en een gelukkig iiieuwjaai 

Spelregels 
U neemt deel aan deze actie door uw persoonlijke 
decembergevoel in beeld te brengen Het is mei de 
bedoetnig dat u een complete postzegel ontwerpt 
een frankeeraanduidnig eti Nederland* hoeft er met op 
Tekeningen en dergelijke (uitshutend op papier) mogen 
niet groter zijn dan A4 formaat (29,7 x 21,0 cm), 
fotos met groter dan 18 x 13 cm Het beeld mag zowel 
liggend ais staand 

8 "714341 

Gebruik Decemberzegels 

* geldig van 24 november 1998 t/m 6 januari 1999 
(na die periode bijfrankeren tot normale tarief). 

* voor kerst- en nieuwjaarswensen ilm 50 gram. 

* voor rechthoekige kaarten en enveloppen (niet vierkant}. 

A minimale afmeting kaart of envelop: 9 x 14 cm, 

maximale afmeting 16,2 x 23,5 cm. 

* voorkom vertraging en gebruik de juiste postcode, 

weet u de postcode niet? 

bel gratis de Postcodtlijn, 0800-0138. 

Ä andere vragen over de dienstverlening van PTT Post? 

bel gratis PTT Post Klantenservice Particulieren, 

0800-0417. 
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Ti«iDEN$ ONZE GROTE NAJAARSVEILING ZIJN 

WEDEROM RECORDS GEBROKEN! 
• Goede en recordprijzen over de gehele linie. 
• Record omzet ca. ƒ 2.300.000,- (incl. opgeld). 
^ Aantal inzenders ruim 350. 
-k Record bezoekers kijkdagen ca. 750. 
• Record aantal schriftelijke bieders ruim 580. 
• Aantal bieders in veilingzaal ca. 400. 

ZEND IN VOOR DE GROTE VOORJAARSVEILING EN GA 
MET RIETDIJK ALS PARTNER OP RECORDJACHT. 

DÉ MANIER OM EEN GOEDE PRIJS VOOR UW 
COLLECTIE TE KRIJGEN. 

TIENDUIZENDEN TEVREDEN INZENDERS GINGEN U VOOR SINDS 1919. 
-k Onze 79-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en 

internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst. 

-k U krijgt te allen tijde een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 
voordat u een beslissing neemt. 

• Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde mogelijk. 
• Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 

uitgebreide foto-bijlage. 
k Gratis verzekering. 
• Extra publiciteit bij importante objecten. 
• Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
• Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis. 

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 
INFORMATIE 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

WIJ ZIJN ER IMMERS, NU AL BIJNA 80 JAAR, VOOR U! 

^llJ^ietCliJk POSTZEGELVEILINGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen 

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

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

7 9 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

i 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions
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5 JANUARI 1999: 
HET KWARTJE 

De twintig verschillende 
zegels uit het door Wil
lem Henri Lucas ont
worpen kortingzegelvel-
letje van 24 november 
krijgen er een 'broertje' 
(of zo u wilt een 'zusje') 
bij. Deze eenentwintig
ste creatie van Lucas 
verschijnt op 5 januari 
en heeft een waarde 
van vijfentwintig cent. 
De zegel - die in de wan
deling 'het kwartje' 
wordt genoemd - is be
doeld als een aanvullen
de frankeerwaarde. 
Mensen die na 6 januari 

(de laatste dag waarop 
de kortingactie van PTT 
Post geldt) nog zegels 
van 55 cent over heb
ben, kunnen 'het kwart
je ' gebruiken om aan 
een frankeerwaarde van 
tachtig cent te komen. 
Toegegeven: er is al een 
andere zegel van een 
kwartje (die uit de cij-
ferserie van Wim Crou-
wel), maar is het niet 
aardig om 'in stijl' te 
blijven en de overgeble
ven kortingzegels van 
'98 te vergezellen van 
dit 'nakomertje' uit '99? 

Zegelafbeelding: 
Zoals gezegd; 'het 

kwartje' is familie van 
de kortingzegels van 
1998 en dat is te zien 
ook. De zegel met we
reldbol, huis en boom 
is duidelijk verwant aan 
de zegels van 24 novem
ber. 

Ontwerper: 
Willem Henri Lucas 
(1962) studeerde in 
1985 af aan de Acade
mie voor Beeldende 
Kunsten in Arnhem. 
Hij kreeg al snel belang
stelling voor meer dan 
het maken van druk
werk alleen. Hij legde 
zich toe op het vormge
ven van tijdschriften en 

affiches. In de afgelo
pen dertien jaar werkte 
hij als zelfstandig ont
werper/illustrator aan 
een breed pakket van 
opdrachten. Hij experi
menteert graag met 
drukinkten en drukper
sen en hij heeft veel be
langstelling voor de 

POSTZEGELMAPJES 

Op het moment dat 
deze editie van 'Philate
lie' naar de drukker ging 
waren de nummers, de 
inhoud en de prijs van 
de mapjes nog niet be
kend. 

'gelaagdheid' van infor
matie. Zijn werk is sober 
en helder; het geeft de 
toeschouwer voldoende 
ruimte om er zijn eigen 
interpretatie aan te ge
ven. 

Voor een afbeelding van het 
'kwartje': zie pagina 854 

STEMPELS 

Bij het ter perse gaan 
van dit nummer was nog 
niet bekend hoe de 
eerstedagstempels van 
de emissies 'het kwartje' 
en 'de Euro' er uit zullen 
zien. 

5 JANUARI 1999: 
DE EURO 

Op 1 januari van het ko
mend jaar wordt de 
Euro als rekeneenheid 
ingevoerd. De munt
soort wordt vanaf dat 
moment gebruikt voor 
girale en bancaire toe
passingen. Het is de 
voorbode van de defini
tieve invoering van de 
Euro, die op 1 januari 
2002 een feit zal zijn. 
Dan komen ook Euro
munten en Eurobank
biljetten in omloop. 
Munten en biljetten 

met waarden in guldens 
kimnen nog tot 1 juni 
2002 in het betalings
verkeer worden ge
bruikt; daarna zijn ze 
ongeldig. 
PTT Post heeft al eer
der besloten dat de 
posttarieven met in
gang van 1 januari 2002 
in Euro zullen worden 
aangegeven. 'Vanaf die 
datum zijn ook postze
gels en postwaardestuk-
ken voor de 'eurotarie
ven' beschikbaar. 
Met de zegel van 80 
cent die op 5 januari 
1999 zal verschijnen, 

wordt gemarkeerd dat 
de Euro als girale en 
bancaire rekeneenheid 
in ons land is inge
voerd. 

Zegelafbeelding: 
De ontwerper van de 
Eurozegel is bij het ma
ken van zijn zegel van 

een eenvoudig uit
gangspunt vertrokken. 
Kort samengevat komt 
het er op neer dat de 
Nederlanders opnieuw 
moeten leren rekenen. 
Er is immers nogal wat 
onzekerheid: het gaat 
om een nog onbekende 
munt en de gevolgen 
van de invoering van de 
Euro zijn nog lang niet 
voor iedereen duide
lijk. Om de Euro op 
een plezierige manier 
te introduceren heeft 
de ontwerper gekozen 
voor warme, vriendelij
ke kleuren. 

Ontwerper: 
De Eurozegel werd ge
maakt door Frederik de 
Wal (1963) uit Utrecht. 
Hij kreeg zijn opleiding 
aan de Gerrit Rietveld 
Akademie in Amster
dam. Sinds 1990 heeft 
hij een bureau; hij 
maakt ontwerpen voor 
bedrijven en culturele 
instellingen. Hij do
ceert grafisch ontwerp 
en typografie aan de 
Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht. In 
1996 werd hij Master of 
Arts aan het Royal College 

^ of Arts in Londen. 

m 

PLAIUK 
De samenstellers van het 
H a n d b o e k Post
w a a r d e n Neder 
land hebben het jaar 
1998 afgesloten met een 
imposant 'tussensprintje'. 
In nauwelijks vier maan
den tijd verschenen twee 
afleveringen van dit in
drukwekkende hand
boek. 
In juni verscheen afleve
ring 1 1 , voor het groot
ste deel gewijd aan vijf 
bijzondere emissies: die 
van G.V.A. Röling en 
zijn dochter Marte. Van 
vader komen de emissies 
'100 jaar Nederlandse 
Spoorwegen' (1939) en 
'Nationaal Luchtvaart
fonds' (1954) voor het 
voetlicht; van dochter 
Marte zijn dat de destijds 

nogal omstreden 'Hart-
zegels'(1970)ende 
Rode-Kruiszegels van 
1972. Aan deze laatste 
emissie zijn twee hoofd
stukken gewijd: één aan 
de toeslagzegels en één 
aan de 'bijplakwaarde' 
van vijf cent. De - ook al 
omstreden - korfbalzegel 
van Marte Röling - komt 
(nog) niet aan 
bod 
Aflevering 11 
wordt gecomple
teerd met een ver 
volg op de emis
sie Juliana en 
profil. De oplage
cijfers van de 
waarden 45 tot 
en met 95 cent 
worden verstrekt 
en er wordt een 

aemaakt met de 
deling van de 

begin < 
befianc 
(door hun velrandbijzon-
derheden zeer interes
sante) hoge waarden. 
In aflevering 1 2 is trou
wens ook weer ruimte 
uitgetrokken voor deze 
frankeerserie met het van 
opzij afgebeelde portret 
van koningin Juliana. In 
het oog springt daarbij 
het deel dat is gewijd 
aan de tarieven zoals die 
van krachtwaren in de 
periode 1946-1998. De 
samenstellers wijzen er 

lo r 4 
NFDERLAND 
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op dat voor een goed 
begrip van de zegelemis
sies een grondige kennis 
van de tarieven een eer
ste vereiste is. 
De behandeling van de 
emissie Juliana en profil 
wordt in deze twaalfde 
aflevering afgesloten. De 
verstrekte gegevens heb
ben ditmaal betrekking 
op de guldenswaarden, 
de postzegelboekies en 
de postwaardestukken. 
Het is in dit blad al vaker 
geconstateerd: in het 
Handboek Postwaarden 

Nec/er/onc/vindt 
de gebruiker een 
gigantische hoe
veelheid kennis, 
gegevens, infor
matie en illustra
ties en dat dan in 
een schitterende 

Eén van de viif 'Röling-emissies' die in aflevering 11 
van het Handboek Postwaarden Nederland behan
deld wordt. Nationaal Luchlvaartfonds (1954) 

vormgeving en 
een - althans voor 
een naslagwerk 
zoals dit - ideale 
bindwijze (losbla

dig). Dat er aan dat alles 
een zeker prijskaartje 
hangt zal duidelijk zijn. 
Dat neemt niet weg dat 
het Handboek een ver
antwoorde aanschaf is 
voor diegenen die méér 
willen dan alleen maar 
aan de leiband van de 
catalogi lopen. Van een 
'geslaagd naslagwerk' is 
- noe paradoxaal dat 
ook moge klinken - pas 
sprake als het voor meer 
dan alleen naslag wordt 
gebruikt, bijvoorbeeld 
om er in te bladeren en 
er vervolgens 'ouder
wets' in te gaan zitten le
zen. Aan oie eisen vol
doet het HPN zonder 
meer. 

Handboek Postwaarden Neder
land, afleveringen 11 en 12 
Onder redactie van G Holstege 
en J. Vellekoop. Uitgegeven 
door Joh. Enschedé Amsterdam 
Prijs f 55.86 per aflevering. In
lichtingen: mevr. I. Heinsen, tele
foon Ö20-5858607 
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NEDERLANDSE 
POSTSTEMPELS 
PTT Post Filatelie 

begint straks 
het stempeljaar 1999 

DOE MEE: NU VRI)BLIJVEND EN ZONDER KOSTEN KENNISMAKEN. 
Aantrekkelijk verzamelgebied 
In de filatelie vormen de bijzondere poststempels van PTT-Post een klem, 
gevarieerd en aantrekkelijk verzamelgebied. Belangrijke nationale en 
internationale evenementen, grote filatelistische manifestaties, eerste-
vluchten van de KLM, herdenkingsvluchten: veel van dit soort onder
werpen worden gemarkeerd met een bijzonder poststempel De oplagen 
daarvan belopen meestal met meer dan enkele duizenden, een sterk 
punt, wat m de filatelie als "verzamelwaardig" wordt aangemerkt. 

Kleine oplagen: een ijzersterk punt 
Met medewerKing van PTT- Post Filatelie zet Edel Collecties Den Draak, 
in Bunschoten, de uitgifte van de BPN-enveloppen (= Bijzondere 
Poststempels Nederland) voort. Elk bijzonder poststempel zijn eigen 
envelop, tenzij dat stempel aan een andere uitgifte is verbonden (zoals 
de FDC's van de NVPH). Actueel gefrankeerd, gestempeld door PTT 
Post Filatelie, voorzien van alle relevante informatie over het desbetref
fende stempel. Altijd uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnorm. 
De oplage wordt bepaald door het aantal abonnees. 

„ . . . . . , Zoveel mogelijk wordt een 
Bijzondere poststempel. 3j.,„jlg p^ftzegel gebruikt. 

Envelopnummer met 
officiële embleem. 

Toelichting op het stempel. 

Lage abonnementsprijs 
Tegen de voordelige abonnementsprijs van ƒ 3,95 per stuk kunt u zich 
verzekeren van de regelmatige toezending van alle nieuwe bijzondere 
poststempels van Nederland, op speciale enveloppen. 
Vraag NU VRIJBLIJVEND TER KENNISMAKING een selectie van vijf 

eerder verschenen BPN-Enveloppen (TER 
WAARDE VAN ƒ 19,95) aan, met verdere 
informatie. Stuur de kennismakingsbon in 
een voldoende gefrankeerde envelop aan: EDEL 

C O L L E C T I E S 

Edel Collecties Den Draak, 
Postbus 111 
3750 CC Bunschoten. 

K E N N I S M A K I N G S B O N 
BIJZONDERE POSTSTEMPELS NEDERLAND (BPN-enveloppen) 

D De heer D mevrouw 

Adres 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon' 
heeft belangstelling voor de Bijzondere Poststempels Nederland en 
verzoekt ter kennismaking gratis en vrijblijvend toezending van een 
selectie van vijf eerder verschenen BPN-Enveloppen. 

Datum Handtekening. 

DECEMBER-AANBIEDING 
NEDERLAND 

POSTFRIS of GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS 
57-63 
212-219 
220-223 
232-235 
256 
287-288 
325-326 
356-373 
402b-403b 
428-442 
538-541 
563-567 
617-640 
722-726 
856 
875 

66,00 
235,00 

45,00 
75,00 
42,00 
17,00 
30,00 

185,00 
255,00 

8,75 
13,00 
21,00 
44,00 
12,50 

2,50 
2,00 

POSTFRIS 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 

3,75 
6,25 
6,90 

12,50 
8,75 
7,50 
8,25 

GESTEMPELD 
1 niet aangesneden 30,00 
2 niet aangesneden 22,00 
3 niet aangesneden 110,00 
4 16,00 
5 7,50 
6 95,00 
130 255,00 
136-138 160,00 

's maandags 
gesloten 

Postzegelhandel 
' t Poszegelhoës 
Wijngaardstraat 2 m 
5911 HM Venio m 

tel: 077-351 26 98 fax: 077 - 354 72 42 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt. 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden. 
GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen. 

Pzh. N. de Neef N E D E R L A N D & o. 
Diversen Nederland & O.G. (NVPH'98) 
PI Nederland postfns parti] complete 

verschillende uitgiften met een totale 
cat wrd van ƒ 500 00 voor ƒ 89.00 

P2 Idem van de Ned Antillen ƒ 69,00 
P3 Idem van Rep Sunname ƒ 59.00 
P4 Indonesië postfns idem 

cat wrd ƒ 150,00 voor ƒ 15,00 
P5 als P4 van oud Sunname ƒ 15 00 
P6a Nederland, 100 verschillende 

blanco FDC's ƒ 39,00 
P7 Ned Antillen 100 

ƒ 500,- cat wrd ƒ 40 00 
P8a Rep Sunname ruim ƒ 500,-

cat w in blanco FDC's ƒ 35,00 
N B Rep Suriname en Indonesië volgens 

cat Zonnebloem 1999 

Nederland 
luxe postfns 
313/17 42,00 
583/87 16 50 
596/00 12,50 
602/06 20,50 
607/11 12,50 
617/36 9,50 
465/635b 13,00 
655/59 16,00 
683/87 11,50 
688/92 12,00 
695/99 6 75 
702/06 13,25 
707/11 13,00 
715/19 9,50 
722/26 12,00 
731/35 7,50 
752/56 7,25 
764/65 1,20 
766/70 5 00 
771/73 2,25 
779/83 4,50 
786/90 5,00 
m blok van 4 o.a. 
449/3 8,00 
454/9 7,50 
469/3 7,50 
1488 8,00 

Nederland 
luxe postfns 
601/616 52,00 
655/670 42,00 
688/706 43,00 
707/719 24,50 
720/735 25 00 
736/751 35,00 
752/763 12,25 
764/783 24,00 
784/810 14,00 
811/853 7,50 
876/899 14,00 
900/937 20,50 
963/983 18,00 
984/001 15,00 
1002/24 13,00 
1025/42 13,25 
nette plakker: 
244/47 75 00 
460/68 2,50 
500/03 2 50 
508/12 2 00 
513/17 5 00 
544/48 5 50 
617/40 12 50 
671/75 22 00 
681/82 15,00 
Port 80/06 37,50 

Bestellingen b v k sctinfteli|k (of fax 05 
maandag en dinsdag van 11 00-22 30 uur 
op giro 4335822 korting 2% of 4 % boven 
Nederland, Ned Antillen, Aruba, Sunname 

PzhN.DENEEF POSTBUS 1 

Nederiand 
mooi gebruikt 
4 
84/86a 
134/35 
166/68 
203/07 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
279/82 
283/86 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
325/26 
327/31 
347 
347 2rfr 
348 
349 
349Zrfr 
350/55 
444/48 
469/73 
495/99 
500/03 
508/12 
513/17 
544/48 
573/77 
596/00 
774/76 
875 
899 

20/24 
25/26 
27/40 
41/43 
44/58 

16,00 
3,25 

35,00 
6,00 

23,00 
36,50 
24,50 
45,00 
22,00 
4,00 
8,75 
7,50 
6 00 
5,00 
3,00 
4 40 
3 50 

3,30 
4,50 

11 50 
7,50 

34 00 
30 00 
20 00 
4 25 
0 85 
170 
1 80 
1 40 
1 55 
3 00 
3 90 

11 50 
9 00 
8 25 
2,00 
3,50 

4,50 
16 00 
7 50 
0,80 

12,50 
Postpakket 
1/2 

23-610702) 

59,00 

Tel 0523 
Franco boven ƒ 100,-

ƒ 500,- Gratis pnjslijst 
, Rep Sunname en Ine 

*3 770 OACD 

G . 1 
Ned. Antillen 1 
jaren postfns 1 
469/484 
485/530 
531/558 
573/603 
616/644 
645/675 
676/702 
703/734 
735/763 
764/797 
798/830 
831/858 
859/883 
884/909 
910/934 
935/966 
967/995 

1022/47 
1048/79 
Indonesië 

7 00 
13 00 
16 00 
8,00 

14,50 
16 50 
16 50 
40 00 
35 00 
52,00 
41,00 
34,00 
43 00 
42,00 
65,00 
61 00 
80,00 

59,00 
80,00 

RIAU postfris 
26/32 
33/41 

6,00 
10,00 

RIAU gebruikt 
3 
6 
14+17 
22/24 

60,00 
50,00 
4 00 

40,00 
Indonesië nu ook in 1 
abonnement" 1 

Suriname postfr. 1 
309/11 
312/419 
420/653 
LP33/4vel 
ld carnet 

30,00 
79,00 
52,50 
15,00 
10,00 

Nw. Guinea pfr 1 
1/9 
10/18 
69/72 
75/81 
Port 1/6 
ld in blok 

12,50 
36,50 

1,00 
1,00 
7,00 

27,50 

-614978 (zaterdag. 
Bi| vooruitbetaling 

en op aanvraag van 
onesie 

EDEMSVAART | 
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KIWDERVELLETJES 
jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

nummer postfns gestempeld 

854 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1738 

56,25 
6,— 

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

10,25 
9,40 

12,— 
10,90 
10,90 
9,50 
9,75 

42,— 
4,20 
9,50 

17,50 
17,50 
31,50 
22,75 
14,— 
21,— 
8,75 
5,95 
3,85 
3,85 
3,85 
3,85 
3,50 
3,35 
3,50 
6,30 
6,30 
6,30 
5,95 
5,95 
6,65 
6,65 
7,— 
8,40 
8,— 
8,75 
8,75 

10,— 
9,50 
9,75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 33 STUKS 

POSTFRIS395, 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 stuks/1050,

AUTOMAATBOEKJES 
15,— 
22,50 

5,25 
15,

9dF 130,— 
9eF 225,
9fF 195,— 
9gF 60,— 
9hF 15,— 
ICa 18,75 
lOaF 24,50 

6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fF 
6fQ 
7a 
7b 
7bF 
8a 
Sb 
8c 
8aF 
BbF 

210,— 
65 , 
65 , 
12 , 
5,25 
7,50 

85 , 
7,50 
7,50 

13,25 
17,50 
17,50 
67,50 
22,50 
37,50 

8cF105,
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

33,75 
245,
190,— 
130,
190,— 
49 , 
30 , 
2 1 , 
93,75 

lObF 
11aF 
l lbF 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

36,— 
34,— 
37,50 
42 , 
60,— 
19, 
19, 
11,50 
3,75 
4,50 
5,25 
7,50 
3,75 
3,75 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
5,25 
5,25 
5.25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 

26a 5,75 
27a 5,25 
27b 6,— 
28 5,25 
29 9,40 
30 9,40 
31 13,25 
32 12,75 
33a 5,25 
33b 5,25 
34a 5,25 
35 14,50 
36 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 
44a 
44b 
45 13,25 
46 13,25 
47a 5,25 
47b 5,— 
48 13,25 
49 13,25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

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

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

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

KOLLEKTIE 
11 stuks 225, 

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 St. 
11 St. 
2 St. 
3 St. 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , 

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

■ . 1 . 1 ^ t ^ 1 t A . 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/7>ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR, ZATERDAG VAN 917 UUR, DONDERDAG OOK 1921 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 
JAARGANGEN 

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

54,

139,

32,

7,

205,

19,

107,

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,

KPNNULZEGEL 
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. 59x +10x 
Witte bladz. 29,50 28, 27,
Zwartebladz. 39,50 38, 37,
GROTERE AANTALLEN, LAGERE PRUZEW 

NIEUW Ons emailadres: phil@hoilandsglorie.demon.nl 

DUITSE BUNDESPOST "POSTHOORNSERIE" 
Postfris bijna onbetaalbaar ( cat.waarde DM 6000.!!) 

N U : Luxe serie met nette plakkerrest Fl 1095.

NIEUW! Speciale uitgifte INDONESIË 
N.V.P.H.SHOW DEN HAAG 

2 blokken met afbeeldingen van VOGELS met het logo van het Congresgebouw 
In Den Haag en de tekst "Groeten uit Indonesië". Het blok van RP. 5000,  heeft 
een normale oplage, het andere blok, van RP. 35000, een genummerde oplage 

van slechts 50.0001! 
KOMPLETE SET VAN 2 blokken 19 ,50 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 

BESTELPREMIE bij bestelling van tenminste ƒ 60, 
W A T E R M E R K Z O E K E R van ƒ 6 9 , - voor ƒ 4 9 , 5 0 

OOST-EUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes. Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels. 
Stuur ons 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,-
59,-
61,-
61,-
46,-
48,-

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

67,-
224,-

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

51,-
224,-

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

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

gestempeld 1 8 7 5 , -

POLEN 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

® 
18,-
15,-
12,-
19,-
79,-

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

43,-
47,-
74,-
47,-
49,-
35,-
80,-
71 , -
64,-
42,-

14,-
21 , -
39,-
24,-
19,-
15,-
37,-
50,-
43,-
44,-

80/89 539.- 298.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

34,-
44,-
59,-
72,-
48,-
51 , -
72,-

109,-

19,-
26,-
39,-
52,-
29,-
37,-
5 1 , -
45,-

KOLLEKTIE 
1975 t / m 1 9 9 7 
postfris 1 3 6 0 , -

gestempeld 7 2 5 , -
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1970 
1971 
1972 
1973 
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1977 
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75,-
102,-
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32,-
55,-
54,-
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128,-
317,-
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274,-
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1981 
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132,-
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149,-
285,-
107,-
220,-

39,-
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102,-
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99,-

164,-
124,-
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92,-
210,-
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80/89 1625,- 1375.-
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1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
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RUSLAND 
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1976 
1977 
1978 
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** 
71,-

149,-
149,-
129,-
90,-

® 
36,-
49,-
84,-
74,-
51,-

75/79 580,-
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,-
55,-
50,-
39,-
89,-

149,-
152,-

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

gestempeld 1 4 2 0 , -
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EEN HaBY DIE GEEN GEID KOST 
De maiUmäafoorvan èfikÈMkksmi-handel 

PAUL VAN DER G R I J P , MARSEILLE 

Dit derde artikel in de serie over semi-handel in de filatelie 

begint met een korte biografie van een fiscaal-filatelist en een 

analyse van zijn activiteiten als semi-handelaar. Vervolgens 

worden deze activiteiten vergeleken met die van de semi-

handelaars uit de twee eerdere artikelen met behulp van een 

speciaal hiervoor ontwikkelde glijdende schaal, de 

zogenoemde professionaliseringsschaal (P-schaai). Hierbij 

worden tevens een aantal stellingen en veronderstellingen uit 

de literatuur over het verzamelen ter discussie gesteld. 

Toen Henk Stroom nog stu- naar een plaatselijk veiling-
dent was in Tilburg, ging hij huis'. Daar kocht hij ongezien 
uit nieuwsgierigheid weleens zijn eerste kavel, een duidelijk 

impulsbod. Het was een kavel 
met postzegels uit de Baltische 
staten dat hem vijfentwintig 
gulden kostte en dat thuis met
een de kast in ging. 
Henk heeft nooit een jeugd-
collectie gehad. Zijn zwager, 
die destijds wel al een echte fi
latelist was en bovendien wat 
aan semi-handel deed, nam 
hem af en toe 'voor de gezel
ligheid' mee naar kijkavon-
den en veilingen. Zo kocht 
Henk later nog eens voor vijf
endertig gulden een sigaren-
doosje met 'bontkraagjes': Ne
derlandse postzegels van rond 
de eeuwwisseling met een bus
te van koningin Wilhelmina
met-bontkraag. Henks zwager 
nam uit dat doosje een aantal 
zegels, waarvoor hij hem veer
tig gulden gaf. 

Het was een bescheiden winst, 
maar wel Henks eerste winst, 
en hij hield er nog postzegels 
aan over ook. 
Van meet af aan had hij een 
commerciële inslag. Niet voor 
niets studeerde hij bedrijfs
economie en was hij tien jaar 
lang directeur van een detail
handel. Dat hij daarmee op
hield kwam door onenigheid 
met de eigenaar van het be
drijf, niet vanwege zijn com
merciële motieven of capaci
teiten. Binnen tien jaar had 
hij de omzet van dat bedrijf 
weten te verdrievoudigen. De 
volgende twintig jaar gaf 
Henk op HBO-niveau les in 
bedrijfsadministratie, ma
nagement en statistiek. Om 
medische redenen moest hij 
daar in 1992 definitief een 

1 Visum uit 1972 met elf fiscaalzegels van de Syrische douane in een oud paspoort Bi| het verlengen of, beter gezegd, vervangen van dit paspoort hebben de desbetreffende 
gemeente ambtenaren weliswaar welwillend gereageerd op het verzoek van de auteur om zi|n paspoort vanwege dit soort concrete reisherinneringen te mogen behouden, maar 
met hun vernietigende ponsgatenbeleid kan hun uiteindeli|K toch maar weinig liefde of begrip worden toegeschreven voor de fiscale filatelie 



2. Fiscaalzegels betreffende Noord- en Zuidamerikaonse tabal<sacci|ns uit respectievelijk Baltimore, Ohio (tweemaal), Mississippi en 
Ecuador. 

punt achter zetten en kon hij 
zijn tijd volledig wijden aan de 
filatelie en zijn andere hob
bies, sport en klassieke mu
ziek. Inmiddels is hij 60 en 
zijn de kinderen allemaal de 
deur uit. 
Tussen 1975 en 1980 begon 
Henk met het verzamelen van 
Nederlandse puntstempels en 
kleinrondstempels. Hij begon 
dus meteen aan een specialis
tische collectie, waarmee hij 
binnen de filatelie een uitzon
dering vormt. Zijn zwager was 
in dit opzicht een goede gids. 
Henk speurde naar exempla
ren van kleinrond- en punt
stempels van de diverse kanto
ren. Veel meer nog dan bij 
puntstempels treft men bij 
kleinrondstempels variaties in 
hoofd- en bijkantoren, sta
tionsstempels, etc. aan. On
danks de specialisatie gaat het 
toch om een uitgebreid onder
werp: de verschillende stem
pels komen op verschillende 
zegels voor (dat wil zeggen ca
talogusnummers), die op hun 
beurt weer uiteenlopende ty
pen en tandingen kennen. 
Henk zag hier kans om zijn 
streven naar perfectie te reali
seren, zoals hij dat ook in ande
re activiteiten pleegt te doen. 
Toen hij zijn stempelcollecties 
bijna compleet had, met inbe
grip van enkele bijzondere 
stukken, kwam zijn verzamel-
drift niet meer goed aan zijn 
trekken en moest hij op zoek 
naar een ander onderwerp. 
Vijf jaar geleden liep hij op 
een veiling aan tegen een par
tij Amerikaanse belastingze
gels (revenue stamps). Voorts 
kocht hij de vermaarde Scott's 
Specialized Catalogue of United 
States Stamps, waarin 150 van 
de 600 pagina's gewijd zijn aan 
Amerikaanse belastingzegels. 
Henk had zijn nieuwe onder
werp gevonden. Het jaar erop 
maakte hij kennis met een fila
telist die hem over Nederland
se belastingzegels vertelde, 
waardoor hij geïnspireerd 
raakte om die ook te verzame
len. Veel van die zegels, zij het 
niet de zeldzame en duurdere 
hoge waarden, gebruikte hij 
vroeger zelf nog in het be
drijfsleven. Bij de oprichting 
van de Nederlandse Vereni
ging voor Fiscale Filatelie in 
1995, behoorde hij tot de eer
sten om zich aan te melden. 

OUDE JACHTAKTES 
De meeste nieuwe aanwinsten 
voor zijn eigen collectie vindt 

Henk op beurzen in stockboe-
ken-met-diversen of in zoge
heten dubbeltjesboeken. In 
vergelijking met andere tak
ken van de filatelie zijn de prij
zen voor fiscaal-filatelistische 
stukken relatief laag. Oude 
jachtaktes bijvoorbeeld kosten 
maar vijftig gulden. Het duur
ste fiscaal-filatelistische stuk 
dat Henk ooit kocht, was een 
bevrachtingsboekje voor 150 
gulden. Maar, zo zegt hij er 
meteen bij, 'dat was extreem 
veel'. Meestal gaan belasting
zegels voor een of enkele dub
beltjes weg. 
Voor andere stukken heeft hij 
wel meer betaald, bijvoor
beeld vijfhonderd gulden 
voor een mooi puntstempel 
op Nederland nummer 1. 
Maar Henk heeft evenveel 
waardering voor de zeldzaam
heid van een kleinrondstem-
pel op een zegel van Michiel 
de Ruijter dat hij voor vijfen
twintig gulden kon bemachti
gde-
Principieel heeft hij weinig be
hoefte om duurdere stukken 
te kopen: 'Als je veel geld uit
geeft, kun je wel van alles ko
pen, maar ik vind dat niet écht 
verzamelen.' Dat er binnen de 
filatelie geld circuleert acht 
hij onvermijdelijk, 'maar de 
bedragen moeten wel binnen 
de perken blijven.' Hoewel 
moeilijk precies in te schatten, 
ligt de feitelijke waarde van 
zijn collecties 'ongetwijfeld 
veel hoger' dan de verzekerde 
waarde van 15.000 gulden. 
In 1995 stond hij voor het 
eerst met eigen handel op een 
beurs. Na zijn noodgedwon
gen uittreding uit het arbeids
proces drie jaar daarvoor, sor
teerde hij alle restanten zegels 
uit de stockboeken, die hij 
eerder in de kast had gezet, 
op land. Gedurende tiental
len jaren had hij jaarlijks ge
middeld vier stockboeken ge
kocht voor zo'n vijfentwintig 
gulden per stuk. Aanvankelijk 
stond hij op ruildagen en klei
ne beursjes: 'Wat ik aan zegels 
over had wilde ik kwijt, zonder 
het gewoon weg te geven. Rui

len werd steeds moeilijker, 
omdat de meeste verzame
laars die zich aandienden, 
niet hadden wat ik zocht.' Zo 
werd het een soort ruilen via 
geld. 
Per week besteedt Henk onge
veer vijfentwintig uur aan zijn 
handel. In de loop van de tijd 
breidde zijn handel zich 
steeds verder uit in termen 
van strekkende meters stock
boeken die hij op zijn kraam 
uitstalt en in termen van kwali
teit. Henk verkoopt alleen 
postzegels, geen poststukken. 
Hij heeft een breed assorti
ment 'met wisselende diep
gang', geordend op land of 
groep van landen per stock-
boek. Ook heeft hij stockboe
ken met thema's. Zijn ver
koopprijs ligt tussen de 20 en 
40 procent van de catalogus
waarde (in uitzonderlijke ge
vallen 50 procent), afhanke
lijk van de postfrisse of ge
bruikte staat en of hij er zelf 
veel van heeft. Hij hanteert de 
Michel-catalogus voor Euro
pa, de Scott voor Noord-Ame-
rika en de Wert voor Frankrijk 
en de rest van de wereld. 
Henk laat zich nooit door an
deren assisteren bij de ver
koop en accepteert daarmee 
het risico van diefstal. Zo heeft 
hij ook nauwelijks gelegen
heid om bij andere handela
ren naar stukken te zoeken, al
leen soms even aan het begin 
of aan het eind van de kleine
re beurzen. Echte assistentie is 
niet te betalen en het aangaan 
van een meer permanent ver
band met andere semi-hande-
laars is 'moeilijk', zo zegt hij, 
'want dat zijn tevens concur
renten'. Een enkele uitzonde
ring daargelaten ligt zijn 
grens op drie meter tafel: 'Dat 
is het maximum waar ik nog 
goed zicht op kan houden, 
maar als ik meer dan vier klan
ten tegelijk heb, is ook dat 
eigenlijk te veel.' 
Zijn handelswaar weegt in to
taal 210 kilo: zes kratten van 
35 kilo die hij altijd naar beur
zen meeneemt. Het is van be
lang, zo legt hij uit, om niet te 

vaak naar dezelfde beurzen te 
gaan. Er zijn bijvoorbeeld 
plaatsen waar elke maand een 
beurs is, daar komen steeds 
dezelfde mensen. Zijn bereik 
ligt op zo'n 100 kilometer en
kele reis. Het duurste wat hij 
ooit verkocht, waren de Ne
derlandse legioenblokken uit 
1942 die samen voor 250 gul
den weggingen: 'Die klant 
vroeg bij vrijwel alle handela
ren op die beurs naar de prijs 
en is na een uur uiteindelijk 
toch weer bij mij teruggeko
men, omdat ik de goedkoop
ste was.' 
Het maakt Henk niet uit wie 
zijn klanten zijn, of dat nu 
mede-clubleden en goede be
kenden zijn of niet. Maar: 'Je 
moet wel achter de kwaliteit 
van je materiaal kunnen staan. 
Sommige klanten willen mar
chanderen, dan rond ik de 
prijs soms wat naar beneden 
af, maar nooit echt veel.' 

DIEFSTAL 
In 1997 stond hij op zo'n veer
tig kleine beurzen, waarvan 
sommige een dag en andere 
een halve dag duurden. Hij 
zette dat jaar voor 10.000 gul
den om en had een bruto
winst van 5.000 gulden. Daar 
moest dan nog het tafelgeld 
van worden afgetrokken, 25 
tot 50 gulden per keer, en 
benzinegeld voor de afgeleg
de kilometers. Op de grotere, 
anoniemere beurzen wordt 
veel gestolen, in waarde uitge
drukt zou dat zo'n tien pro
cent van zijn omzet zijn. In 
1996 was zijn omzet ongeveer 
hetzelfde. In het eerste jaar 
dat hij handel dreef, 1995, zet
te hij slechts 2.500 gulden om 
en was ook de winstmarge ge
ringer, zo'n 40 procent. 
Het verdiende geld gaat deels 
op aan de uitbreiding van zijn 
eigen collectie, die hij op dit 
moment volledig via zijn han
del kan bedruipen. Voor een 
ander deel investeert hij in 
zijn handelswaar, met name in 
die gebieden waar vraag naar 
is, zoals Nederlands-Indië, Ier
land en de Britse omnibusse
ries. De inkopen voor zijn 
handel doet hij merendeels 
op verenigingsveilingen en re
gionale commerciële veilin
gen. 
Als Henk in de weekends op 
beurzen staat, is zijn vrouw 
met haar eigen hobbies bezig. 
Ze vindt het 'uitstekend' dat 
hij op deze wijze bezig is, of-

3. Britse theebelastingzegels met ofstempe-
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schoon zij zich inhoudelijk 
niet voor de filatelie interes
seert. Voordeel van filatehsti
sche activiteiten zoals het sor
teren van zegels is dat hij dat 
in het bijzijn van zijn vrouw 
kan doen: 'Als je zou gaan vis
sen, zit jij ergens buiten met je 
hengel en blijft zij alleen thuis 
achter.' Een ander voordeel is 
dat men de filatelie op elk mo
ment tijdelijk kan onderbre
ken zonder dat wie dan ook 
daar last van heeft: 'Stel datje 
vogels of aquariumvissen 
houdt, dan kun je niet zomaar 
een paar weken op vakantie 
zonder daar iets speciaals voor 
te regelen. Als je je vogels of 
vissen niet verzorgt, wordt het 
een vieze boel en gaan die die
ren dood. Met postzegels heb 
je dat soort problemen niet.' 
Het pionierswerk van het in 
kaart brengen van ingedrukte 
fiscaalzegels op dokumenten 
en omzetbelastingzegels ver
schaft hem nog het meeste ge
noegen: 'Er valt nog zoveel uit 
te zoeken.' Hij doelt dan on
der meer op verschillende ty
pen, tandingen en uiteenlo
pende afstanden tussen cijfer
en letteraanduidingen. Mocht 
hij ooit aan een competitieve, 
filatehstische tentoonstelling 
meedoen, waar hij wel wat 
voor voelt, dan zou hij daar 

zijn belastingzegels voor kie
zen. In zijn kleinrond- en 
puntstempelcollecties zit on
voldoende verhaallijn, terwijl 
hij het bij zijn fiscaalzegels wel 
een uitdaging zou vinden om 
zijn eigen inventarisatie op 
meer systematische en visueel 
aantrekkelijke wijze aan ande
ren te tonen''^. 
Hij denkt echter niet dat hij 
binnen de fiscale filatelie al 
tot de top behoort, zoals de -
voor Henk legendarische -
voormalige veilingmeester van 
de Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie: 'Die was 
in staat hele archieven op te 
kopen en daar zijn beste vond
sten in te doen. Ik weet nog 
steeds niet hoe hij dat klaar
speelde. Mij is dat nooit ge
lukt. Ik heb het weleens ge
probeerd bij zo'n archiefver-
nietigingsbedrijf, maar je 
wordt daar meteen weggeke-
ken. Of ze knippen de (inge
drukte) zegels uit de stukken 
en proberen je die los te ver
kopen. Maar puur filatelis-
tisch gezien zijn die dan na
tuurlijk zo goed als waarde
loos.' 
Voor een fiscaal filatelist zou 
het inderdaad ideaal zijn om 
een goed contact in de wereld 
van de archiefvernietiging te 
hebben. Maar een bedrijf dat 

zich daar officieel mee bezig
houdt, zal niet graag toegeven 
dat het de meest interessante 
en oudere stukken vóór ver
nietiging uit de archieven se
lecteert, waarmee die stukken 
voor de filatelie zouden wor
den behouden. Ofschoon dat 
in sommige gevallen vermoe
delijk toch wel gebeurt. 

COLLEGIALITEIT 
Het plezier van de handel zit 
hem voor Henk in de eerste 
plaats in de uitbreiding van de 
eigen collectie via de 'onver
mijdelijke' tussenkomst van 
het geld. In de tweede plaats 
werkt de handel kennisvergro-
tend. Henk is nieuwsgierig 
naar de filatelistische speciali
saties van zijn klanten en 
vraagt daar ook naar. De han
del levert weliswaar geen ech
te vrienden op, maar wel veel 
kennissen en collegialiteit. 
Echt rijk kan men van de 
semi-handel niet worden, al
dus Henk, 'of ik zou moeten 
investeren in de diepte. Als ik 
meer meters handelswaar bij 
me zou hebben, werd ik af
hankelijk van assistentie. Ook 
zou ik langere afstanden naar 
beurzen af moeten leggen, 
wat weer hogere kosten met 
zich meebrengt. Ik zie niet 
hoe ik die meerkosten eruit 

zou kunnen halen.' Voor 
Henk is de (semi-) handel voor
al 'een hobby die geen geld 
kost'. 
Henk verschilt van een be
roepshandelaar in het feit dat 
hij slechts part time handelt, 
dat zijn v\dnstmarges kleiner 
zijn en daardoor zijn prijs la
ger. Henk verkoopt geen post
stukken, noch catalogi, al
bums of supplementen. 
Voorts ontvangt hij geen klan
ten aan huis. Hij gaat naar de 
klanten toe en niet omge
keerd. Een beroepshandelaar 
heeft doorgaans meer postze
gels. Een verzamelaar kan bij 
de semi-handel op beurzen 
wel aan materiaal komen, 
maar een deel van zijn verza
meling zal hij toch bij de be-
roepshandel betrekken omdat 
die gewoon een grotere voor
raad heeft of er sneller aan 
kan komen. Het enige onder
deel van zijn handel waarin 
Henk de beroeps duidelijk 
verslaat, is zijn aanbod aan be
lastingzegels. 
Er zijn geen beroepshandela
ren die bij Henk inkopen. Zelf 
verkoopt hij ongeveer tien 
procent van zijn omzet via vei
linghuizen. Op deze wijze kan 
hij een groter publiek berei
ken. Henk denkt niet dat de 
beroepshandel door de semi-
handel wordt bedreigd: 'Daar 
is,' zo zegt hij, 'de semi-handel 
niet groot genoeg voor.' 

MARKTMETAFOOR 
Historisch gezien ging het ver
zamelen van postzegels van 
meet af aan gepaard met han
del. In 1864 bijvoorbeeld zou
den er in Europa alleen al 
2.000 postzegelhandelaren 
zijn geweeste Logischerwijze 
waren er dus ook honderddui
zenden filatelisten. In een arti
kel met de intrigerende titel 
De vnje-markt-metafoor: De histo
rische dynamiek van het verzame
len van postzegels ziet de histori
cus Steven Gelber in de filate
lie een model van productie 
en zakendoen, 'die veel van 
de fundamentele strukturen 
en verhoudingen uit de tijd 
van het gilde-kapitalisme sa
menvat'. Met die structuren 
en verhoudingen doelt hij op 
'competitie in het kopen, ac
cumuleren en later verkopen 
van waren tegen een tevoren 
vastgestelde winst'"*. Weliswaar 
vatten niet alle postzegelverza
melaars hun hobby op deze 
wijze op, maar zij die dat wel 
doen, hanteren volgens Gel
ber een van de volgende drie 
modellen: die van koopman, 
investeerder of speculant"'. 
Het model van de koopman 
zou dominant zijn geweest in 
de negentiende eeuw, vooral 
onder kinderen. Deze verza
melaars, weliswaar met liefde 
voor de postzegels zelf, gedra
gen zich als kleinschalige han-



delaars die voortdurend stuk
ken kopen en verkopen en al
dus iets aan hun eigen collec
tie toevoegen en voorts een 
kleine winst maken. 
Het investeringstype ziet post
zegels als een soort levensver
zekering die voortdurend in 
waarde stijgt en eventueel te 
gelde gemaakt zou kunnen 
worden, met name wanneer 
men (later) op hoge leeftijd 
zal zijn. Tot die tijd kan men 
genieten van het verzamelen 
als vrijetijdsactiviteit. 
Het type van de speculant is 
iemand die goedkoop in
koopt en duur verkoopt, al
leen om winst te maken en 
zonder echt geïnteresseerd te 
zijn in de opbouw van een 
eigen verzameling. 
Wanneer we deze modellen 
toepassen op de verzamelaars 
uit de case studies in dit artikel 
en de twee die daaraan vooraf
gingen, valt meteen op dat we 
het type van de speculant niet 
tegenkomen. Dit hangt uiter
aard samen met mijn keuze 
van semi-handelaars: voor 
deze artikelenserie heb ik be
wust gekozen voor echte ver
zamelaars. Op beurzen en vei
lingen echter komen we het 
type van de speculant bij tijd 
en wijle toch wel tegen die, 
niet gehinderd door enige 
daadwerkelijke filatelistische 
belangstelling, alleen uit is op 
geldelijk gewin ten koste van 
verzamelaars. Toch zien we 
ook bij sommige semi-hande
laars in deze serie wel trekjes 
van de speculant, daar waar de 
semi-handelaar handelt in fila
telistisch materiaal dat hij zelf 
als zodanig niet serieus 
neemt. 

Mathieu bijvoorbeeld (zie: Het 
spel en de knikkers in het okto
bernummer) handelt onder 
andere in eerstedagenvelop-
pen uit de jaren '70 en '80. 
Door zeer goedkope inkoop 
(10 cent per stuk) van vele 
tienduizenden tegelijk en re
latief goedkope verkoop (een 
gulden per stuk) zegt hij goe
de winst te maken: 'ze vliegen 
als zoete broodjes over de ta
fel'. Als hij zijn hele voorraad 
eerstedagenveloppen ver
koopt, zou hij maar liefst 900 
procent winst maken. Over de 
filatelistische status van die 
eerstedagenveloppen uit de 
jaren '70 en '80 zegt hij - ove
rigens niet geheel ten onrech
te - dat het 'afgrijselijk maak
werk' is. In dit opzicht zou Ma
thieu in termen van Gelber 
een 'speculant' zijn. 
Maar over het geheel geno
men is Mathieu geen specu
lant, omdat hij zijn winst voor 
een belangrijk deel in de uit
breiding van zijn eigen verza
meling steekt. Als speculanten 
zouden ook die handelaren 
en semi-handelaren kunnen 
worden aangemerkt die op 

6. Volledige bladzijde uit Zuidafrikaans postzegelboekje met drievoudige aankondi
ging van een internationale filatelistische tentoonstelling: ten eerste in de overdruk op 
de postzegels [Jipex 1936], ten tweede in de velrand links en recfits, en ten derde in de 
afstempeling. 

grote schaal postzegels uit lan
den met een filatelistisch-du-
bieuze reputatie verhandelen, 
bijvoorbeeld de postzegels, 
ook wel denigrerend aange
duid als plakplaatjes, die nooit 
een postloket passeren uit be
paalde Arabische Golfstaten, 
de zogenoemde filatelistische 
roofstaten**. 
Iets van Gelbers type van de 
investeerder vinden we in dit 
artikel terug bij Henk. Gedu
rende tientallen jaren kocht 
hij op veilingen gemiddeld 
vier volle stockboeken per 
jaar. Uit elk stockboek haalde 
hij enkele zegels voor zijn 
eigen collectie en de rest ver
dween ongesorteerd in de 
kast. Pas in 1995, driejaar na 
zijn vervroegde uittreding uit 
het arbeidsproces, ging Henk 
met zijn 'handel' op beurzen 
staan om zijn jarenlange inves
tering in al die stockboeken te 
gelde te maken. Na die tijd 
maakte Henk de overstap 
naar het type van de koop
man, waartoe feitelijk ook de 
andere vier semi-handelaren 
uit deze artikelenserie beho
ren. Nogmaals: dit is natuur
lijk niet toevallig, omdat ik ze 
juist op grond daarvan heb 
uitgezocht. 
Om recht te doen aan de va
riatie binnen de categorie 
semi-handelaars heb ik zelf 
een ander model ontwikkeld 
dan dat van Gelber, een mo
del dat ik zou willen omschrij
ven als de professionalise-
ringsschaal van de semi-han-
del: de P-schaal. Dit model 
heeft de vorm van een glijden
de schaal waar aan de linker
kant ruil van filatelistisch ma
teriaal overgaat in beginnen
de (semi-) handel van datzelf
de materiaal. Filatelistische 
stukken worden niet langer 
geruild tegen andere filatelis

tische stukken, maar verkocht 
voor geld. De meest elemen
taire vorm hiervan is die waar
bij de ruil van filatelistische 
stukken tegen andere filatelis
tische stukken waardeverschil
len oplevert die met geld wor
den bijbetaald. Deze vorm van 
ruil-met-bijbetaling bevindt 
zich helemaal links op de 
schaal. 
De semi-handel aan de rech
terkant van de schaal is goed 
ontwikkeld en verschilt nau
welijks van professionele com
merciële activiteiten op het 
gebied van de filatelie. Ook de 
inkomsten van dit soort semi-
handel verschillen niet veel 
van die van de beroeps en 
kunnen in uitzonderlijke ge
vallen zelfs hoger zijn. Het 
enige ware verschil, dat echter 
wel fundamenteel is, is dat 
semi-handelaars een andere 
basisbron van inkomsten heb
ben, dat wil zeggen buiten de 
filatelie, en derhalve geen be
roeps zijn. Aldus wordt de pro-
fessionaliseringsschaal van de 
semi-handel aan de linkerkant 
begrensd door directe ruil en 
aan de rechterkant door be
roepsmatige handel. 

DRIE PROBLEMEN 
Gelbers categorieën van post
zegelverzamelaars en semi-
handelaren werden eerder be
kritiseerd door Russell Belk 
die, na een kort onderzoek 
onder Amerikaanse filatelis
ten, drie problemen signa
leert'. 
Het eerste probleem is dat 
semi-handelaars, vooral die 
van het speculantentype, door 
andere verzamelaars niet al
tijd tot de 'echte verzame
laars' worden gerekend. Veel
al worden zij gezien als louter 
handelaren (deaUrs). 
Het tweede probleem is dat. 

ondanks de vrije-markt-meta-
foor, de meeste verzamelin
gen, vooral die van het soort 
die door de (Amerikaanse) 
PTT worden gepromoot, als 
ze verkocht zouden worden 
niet de kostprijs opleveren, 
laat staan dat ze winst zouden 
genereren. 
Een derde probleem is dat 
voor een aantal verzamelaars 
het kopen van zegels en de 
daarmee gepaard gaande col
legialiteit en gezelligheid te
midden van andere verzame
laars wellicht van veel meer 
belang is dan de economische 
aspecten van hun collecties*. 
Laten we deze kritiek eens na
der bekijken, te beginnen 
met het laatste probleem dat 
Belk aansnijdt. De stelling dat 
voor veel semi-handelaars de 
collegialiteit en gezelligheid 
temidden van andere semi-
handelaars en verzamelaars 
van groot belang is, wordt in 
zijn algemeenheid bevestigd 
door onze case studies. Dit 
geldt nog het meest voor Rob, 
die als 48-jarige vrijgezel bij 
familie op kamers woont, en 
voor Karel, die nu op 7I-jari-
ge leeftijd sinds enkele jaren 
in een eenpersoons-huishou-
den leeft. In iets mindere 
mate geldt het voor Mathieu 
en Henk, die allebei rond de 
zestig zijn, hun inmiddels vol
wassen kinderen elders heb
ben wonen, en met hun echt
genote in huis overbleven. 
Het minst geldt het nog voor 
de 45-jarige Evelien die het 
heel duidelijk vooral om het 
verkrijgen van postzegels te 
doen is en die niet voor de ge
zelligheid naar verenigings
avonden gaat, zoals ze zegt: 
'Daar heb ik mijn man en kin
deren voor.' 

De semi-handelaars uit deze 
artikelenserie hebben naast 
de filatelie nog diverse andere 
vrijetijdsactiviteiten. Vier van 
de vijf semi-handelaars doen 
intensief aan sport, drie zijn 
enthousiaste kaartspelers. Ver
der worden onder meer lange 
buitenlandse reizen, litera
tuur, muziek en een niet-fila-
telistische verzameling als ac
tieve vrijetijdsbezigheden ge
noemd. De bij sommige niet- ^ 
filatelisten gangbare gedachte =-
dat filatelisten sociaal-terugge- ^ 
trokken eenlingen zouden oe 
zijn, wordt in deze case studies ^ 
in ieder geval weersproken. ^ 
Belks stelling dat voor veel ^ 
semi-handelaars de collegiali- = 
teit en gezelligheid temidden ^ 
van andere semi-handelaars ^ 
en verzamelaars van groot be- 2 
lang is, wordt met inachtne- ï 
ming van de boven aangege-
ven verschillen, door onze vijf OM 
case studies weliswaar beves- "ÖU 
tigd, maar voor de impliciete 
suggestie van diezelfde stel
ling, dat voor sommige semi-
handelaars de gezelligheid 
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7. Aankondiging van 'Le salon du timbre' van 1994 in het vlogstempel en op de rechterrand van de postzegel. Niet strikt postaal, 
rnaar filatelistiscn in ruime zin wellicht toch ook wel interessant is de tekst op deze briefkaart, waarin de zich noemende 'echte filate
listen' de hartelijke groeten doen aan de auteur van dit artikel. De afzenders zijn vier notoire filatelisten uit Nijmegen en omstreken 
jFilatelistenvereniging Noviopost) die de desbetreffende filatelistische tentoonstelling te Parijs bezochten en zichzelf voor de gelegen
heid promoveerden tot de 'Afdeling Parijs van Noviopost'. Via de briefkaart herinnerden zij de geadresseerde er op kameraad
schoppelijkindringende wijze aan dat hij toen verhinderd was. Per implicatie behoort hij dan ook niet tot de'echte filatelisten'. Bij 
deze Krijgen zij de hartelijke groeten terug. 

wellicht van groter belang is 
dan de economische aspecten 
van hun semihandel (het te 
verdienen geld en de daar
mee te verwerven filatelisti
sche stukken), vinden we hier 
geen grond. Waarschijnlijk 
hangt ook dit samen met mijn 
keuze van informanten en 
vindt Belk meer steun voor 
zijn stelling in de studie over 
gepensioneerde postzegelver
zamelaars waarnaar hij ver
wijst''. Dat vriendschap een rol 
speelt in de relaties tussen ver
zamelaars en semihandelaars, 
net zoals vriendschap een rol 
speelt in zakenrelaties in het 
algemeen, kunnen we op 
grond van de case studies wel 
beamen'". 
Wat Belks tweede probleem 
betreft moeten we hem volle
dig gelijk geven. Er bestaan in
derdaad veel illusies onder 
verzamelaars  en hun familie
leden  over de waarde van 
hun verzameling. Het zijn illu
sies die onder andere gevoed 
worden door de marketingac
tiviteiten van de PTT's, voor 
wie de postzegel tegenwoor
dig niet meer dan een com
mercieel product lijkt te zijn. 
Ook de commerciële filatelis
tische pers publiceert met een 
zekere regelmaat artikelen 
over de investeringswaarde 
van postzegels, dikwijls sugge
rerend dat een postzegelverza
melaar slapende rijk zou kun
nen worden. Wanneer men 
de cataloguswaarde van de 
stukken in een willekeurige 
verzameling gewoon optelt, 
komt men inderdaad al gauw 
tot een aardig bedrag. 

De waarheid is echter dat zeer 
veel van de goedkopere post
zegels die het merendeel van 
de meeste verzamelingen uit
maken, volstrekt onverkoop
baar blijken omdat de markt is 
overvoerd, ondanks de officië
le cataloguswaarde van die
zelfde zegels. Handelaars en 
veilingmeesters worden nogal 
eens gevraagd om thuis bij 
een overleden verzamelaar 
een nalatenschap te taxeren. 
De verzamelaar in kwestie 
heeft zijn hele leven met zijn 
familie over zijn verzameling 
gesproken, en de vermeende 
waarde heeft in de loop van 
de tijd in die gesprekken aan
zienlijke proporties aangeno
men. Niet omdat er per se be
dragen hoeven te zijn ge
noemd maar, zoals iemand 
eens met stelligheid beweer
de: 'als mijn vader daar zijn 
hele leven mee bezig is ge
weest, moet het wel van grote 
waarde zijn'. De weduwe en 
kinderen van zo'n verzame
laar denken dan dat ze een 
goudmijn in huis hebben. 
Dikwijls evenwel moeten die 
mensen worden teleurgesteld 
en blijkt de verzameling nau
welijks verkoopbaar". Een 
goede remedie tegen dit soort 
illusies onder verzamelaars is 
vergelijking van veilinglijsten 
en de daaropvolgende daad
werkelijke verkoopcijfers. 
Hierbij dient echter wel te 
worden aangemerkt dat de ge
noemde goedkopere zegels 
nauwelijks op veilingen wor
den verkocht, met uitzonde
ring van grote partijen tegen 
een dumpprijs. 

Het eerste van de drie proble
men die Belk signaleert, te we
ten dat semihandelaars, voor
al die van het speculantenty
pe, door andere verzamelaars 
niet altijd tot de 'echte verza
melaars' worden gerekend, 
lijkt me weinig genuanceerd 
geformuleerd. In de eerste 
plaats geeft hij op geen enkele 
wdjze aan of die 'andere verza
melaars' feitelijk ook gelijk 
hebben als ze menen dat die 
semihandelaars überhaupt 
geen verzamelaars zijn. Als die 
semihandelaars geen eigen 
verzameling hebben, zijn het 
inderdaad ook geen verzame
laars en derhalve ook geen 
'echte' verzamelaars. Iets an
ders is het om een semihan
delaar die weliswaar een eigen 
verzameling heeft, maar die 
op dat moment bijvoorbeeld 
niet actief bezig is met de ver
dere uitbouw van die verzame
ling, geen 'echte verzamelaar' 
te noemen. Ook zou men zich 
kunnen voorstellen dat, om 
bij een eerder aangehaald 
voorbeeld te blijven, iemand 
die alleen eerstedagenvelop
pen heeft door andere verza
melaars niet als 'echte verza
melaar' wordt beschouwd. De 
subtiliteit zit hem dan in wat 
men onder 'echt' of onder 
'echte filatelie' verstaat. Belk 
maakt dit soort onderschei
dingen helemaal niet, laat 
staan dat hij ons informeert 
over de vraag of die semihan
delaars inderdaad een eigen 
verzameling hebben. 
Voorts is het meestal zo dat 
verzamelaars die een beurs be
zoeken in de eerste plaats uit 

zijn op goede stukken voor 
een redelijke prijs of, liever 
nog, een zeer lage prijs. Op 
zo'n beurs staan, zoals ik in 
het eerste artikel reeds 
schreef, aanbieders van post
zegels en poststukken. Het 
maakt de klant doorgaans 
niets uit of het om een semi
handelaar of beroeps gaat. 
Men let vooral op prijs en kwa
liteit. Deze stelling geldt wat 
mij betreft in het algemeen, 
maar staat niet toevallig als 
een conclusie achter de case 
studies van Mathieu en Karel. 
Qua aanbod en handelsattitu
de verschillen zij nog het 
minst van de beroepshandela
ren die ook op dezelfde, al
thans de grote beurzen staan. 
Voor Henk, de hoofdpersoon 
in dit artikel, geldt dat ook, zij 
het in iets mindere mate. Hij 
benadrukt immers ook de 
nieuwsgierigheid die hij tij
dens zijn transacties toont 
voor de filatelistische speciali
saties van zijn klanten. De 
vraag 'Wat verzamelt u?' kan 
natuurlijk door willekeurig 
welke handelaar worden ge
steld om een beter inzicht te 
krijgen in het verkooppoten
tieel bij de klant in kwestie en 
in de vraag op de filatelisti
sche markt in het algemeen. 
Maar bij Henk is deze belang
stelling tevens gemotiveerd 
door zijn wens om zijn per
soonlijke filatelistische kennis 
te vergroten, een belangstel
ling die niet te reduceren valt 
tot het economische oogmerk 
geldelijk gewin. 
Voor Henk lijkt de interventie 
van het geld bij de ruil van fila
telistisch materiaal meer een 
noodzakelijk kwaad. Dit laat
ste geldt in nog sterkere mate 
voor Evelien en Rob uit het 
tweede artikel (zie Waar ruil 
handel wordt in het november
nummer). Zij hebben altijd 
een duidelijke voorkeur ge
had voor ruilen, eventueel 
met bijbetaling als de verschil
len al te onevenwichtig zijn. 
Zij werden echter geconfron
teerd met het feit dat veel, zo 
niet zelfs de meeste bezoekers 
van zogeheten ruilbeurzen 
zelf helemaal geen ruilmateri
aal meenemen, alleen geld. 
Zo werden zij semihandelaars 
tegen wil en dank. 

PSCHAAL 
Kortom, inzicht in de plaats 
van de verschillende semi
handelaars in het geheel vergt 
een genuanceerder visie dan 
die welke Belk formuleert. 
Zelf situeer ik de vijf semihan
delaars uit deze artikelenserie 
om eerder genoemde rede
nen op verschillende plaatsen 
van de professionaliserings
schaal. Helemaal links op de 
schaal staat Evelien, kort daar
op gevolgd door Rob. Beider 
handelswaar bestaat hoofdza



kelljk uit dubbeltjesboeken, 
resulterend m een minimale 
omzet Ergens in het midden 
staat Henk, die de filatelisti
sche semihandel ziet als een 
hobby die geen geld kost 
Hieraan kan worden toege
voegd dat het hem uiteinde
lijk ook geen geld oplevert, 
wel een relatief bescheiden 
uitbreiding van zijn collectie 
Aan zijn rechterzijde wordt 
Henk geflankeerd door Ma
thieu, voor wie de uitbreiding 
van zijn eigen collectie via de 
semihandel duidelijk al veel 
minder bescheiden is Hele
maal rechts op de schaal staat 
Karel met zijn gespecialiseer
de commerciële activiteiten, 
gebaseerd op ruim een halve 
eeuw participatie in de filate
listische semihandel Een van 
de resultaten van Karels com
merciële inspanningen is een 
kanon van een collectie waar, 
zoals hij het zelf omschrijft, 
zijn dochters te zijner tijd 'een 
aardig huis' aan kunnen over
houden Via de Pschaal kun
nen dit soort verschillen tus
sen semihandelaren in kaart 
worden gebracht 
Wat nu, om het beeld van het 
filatelistische landschap com
pleet te krijgen, in volgende 
publicaties nog de nodige 

aandacht verdient, zijn de 
ruilcircuits ter linkerzijde van 
de Pschaal en de professione
le commerciële activiteiten, 
het pure geldelijke gewin, 
rechts van de schaal Over 
deze twee onderwerpen kun
nen aparte artikelensenes 
worden geschreven Wat m de 
voorafgaande serie duidelijk 
moge zijn geworden is dat het 
via de methode van uitvoerige 
case studies en met behulp van 
de Pschaal wel degelijk moge
lijk is het schemergebied tus
sen ruil voor de hobby (otium) 
en professionele commercie 
voor het geld {negotium) op 
systematische wijze onder de 
loep te nemen 
Paul van der Grijp, Marseille 

Noten: 
' Evenals in de twee voorafgaande 
art ikelen over semihandel in d e fi
latelie, is ook hier gebru ik gemaak t 
van een pseudon iem 
^ In een overzichtsartikel over d e 
Neder landse fiscale filatelie werd 
onlangs bevestigd da t he t nog o m 
een gro tendee ls o n o n t g o n n e n ge
bied gaat 'Er is dus n o g e rg veel 
studie en spitwerk nod ig [ ] H e t 
gebied van de fiscale zegels is in 
vele gevallen nog een soort gaten
kaas, ondanks he t werk dat enkele 
enthousiaste verzamelaars al heb
ben v e r r i c h t ' J a n Wessels Fiscale 

zegels verzamelen Een ui tda 
ging'" , Philatelie (1997) 10 663 
667, citaat o p p 664 Zie verder 
ook J van der Poel De geschiedenis 
van het Nederlands fiscaal zegel 1624 
1954, Deventer Uitgeverij Davo 
' Zie Asa Briggs Victorian Things 
L o n d o n B T Batsford 1988 
■■ Steven M Gelber 'Free Market 
Metaphor T h e Historical Dyna
mics of Stamp Collecting Compa 
rative Studies in Society and History 34 
(1992) 742769, citaten op p 743, 
mijn v e r t , PvdG Voor een o p m e r 
kelijke analyse van d e contras teren
d e situatie in d e voormalige Sovjet
un ie zie J o n a t h a n Gran t ' T h e So 
cialist Construct ion of Philately in 
the Early Soviet Era , Comparative 
Studies m Soaety and History 37 
(1995), p p 476493 
 Gelber, p 759 
*■ Zie hierover d e art ikelen van 
Martin Reinhard t 'Br iefmarken 
"Gold" aus de r Wüste Ausgaben 
von de r "Piratenkuste" ' en 'Solide 
Ausgabepoli t ik am Persischen 
Golf Bahrain, O m a n , Qatar , Verei 
nigte Arabische Emira te ' in d e 
Deutsche BnefmarkenZettung (1997) 
respectievelijk n r 17, p p 6 11, en 
nr 18, p p 6669 Nog steeds actu
eel in dit verband, maar r u i m e r van 
opzet IS he t boekje Ongewenste uit 
giften en maakwerk m de filatelie, uit
gegeven door d e Stichting voor he t 
Filatelistisch Jeugdwerk in N e d e r 
l and (1982) Ofschoon laatstge
n o e m d e publicat ie u i t e rmate vol
wassen adviezen geeft, is he t o p zijn 
minst merkwaardig dat er geen 
soortgelijk Neder lands boek over 
dit onde rwerp bestaat, da t zich uit
drukkelijk o p volwassen lezers 

r icht Vermoedel i jk spelen com
merciële motieven hier een be
langrijke rol 
' Russell W Belk Collecting m a 
Comsumer Society L o n d e n en New 
York R o u ü e d g e , 1995 Over he t 
g e n o e m d e onderzoek is Belk he
laas weinig specifiek We krijgen 
niet m e e r te h o r e n d a n dat hij ge
d u r e n d e verscheidene dagen post
zegelverzamelaars interviewde in 
de Collector 's Club in New York 
City (p 57) 
» Zie Belk, p 56 
' Edwin A Christ T h e Retired 
Stamp Collector Economic and 
O t h e r Funct ions of a Systematized 
Leisure Activity In Arnold M 
Rose en Warren A Peterson (red ) 
Older People and Their Soaal World 
Ihe Subculture of Aging, p p 93112 
Phi ladelphia , Pennsylvania F A 
Davis Company , 1965 Vergelijk in 
dit verband ook Steven Gelbers hy
potheseri jke artikel 'A J o b You 
Can ' t Lose Work and Hobbies in 
the Great Depression' , /oMroa/ of So
cial Histor) 24: (\99l),pp 741766 
'" Zie Mark Granovet ter 'Econo 
mic Action and Social Structure 
T h e Prob lem of E m b e d d e d n e s s ' , 
American Journal of Sociology 91 
(1985) 481510, en Alan Silver 
Fr iendship in Commerc ia l Socie

ty Eigh teen th Century Social 
Theory and Modern Sociology', 
American Journal of Soaology 6 
(1993) 14741504 
" Dit geldt overigens m e t voor d e 
m e e r succesvolle semi handelaars , 
die d o o r h u n handelsactivitei ten 
wel degelijk een kritisch inzicht in 
d e marktwaarde van h u n eigen col
lecüe k u n n e n krijgen 
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It is too bad 
that a friend 
can't be ivith lis today 

met deze wc llicht ietwat ongebi uikc lijkt 
e woorden \an Jimmy Hendrix si i m \MJ 
stil by het afscheid \an Matihijs 
Jostmeijer Uitemdthjk was Matthijs als 

exclusive agt ni (<>i the sptciahzed 
Katalog PR.VN(.k() Indonesia een 
alles behaUe alledaagse persoonlijk 
held Met zijn nimmer aflatende 
enthousiasme en \ooral optimisme 
over de Indonesia Filatelie \ervu!de hij 
een voortrekkersrol dit zijn weeiga 
niet kent 
In zijn twee na laatste nieuwsbrief van 
april 1998 (maandblad 41998) doet 
Matthijs me t verve verslag van  naar nu 

blijkt  zijn laatste reis naar Indonesië 
\ oo r alle zekerheid reisde hij in 
ge\echtstenue In een ingezet kader 
schrijft Matthijs dat hij niet in de toe 
komst kan kijken 
Gezien de ontwikkelingen in Indonesië 
\an de afgelopen maand mogen hier 
\raagtekens bij gezet worden 

Matthijs droeg Indonesië en haar bewo

neis 7o een warm hart toe dat hij 
bewust of onbewust de zaken altijd \an 
t t n positieve kani bleef bekijken 

Op dit momt nt gaat lu t met zo goed in 
Indonesië 
Hoewel na itgen komt zonneschijn en 
je moet heel wat weggooien voor je 
echt mets overhoudt 
•\angezien de lokale munt de Rupiah 
van 70 cent naar 13 cent kan devalu 
eren om daarna weer op te veren naai 
27 cent (een verdubbeling) heeft de 
\ppi d( m \ k c i s \ n i d t Pr ingko btslo 
It n fk ( Il ilo^iisu 1II (il n in L S dollars 
uit Lt dl ukk( 11 
Over het geheel genonun kan worden 
gesteld dat de waarde van de 
Indonesische postzegels met ongeveer 
10% IS gedaald Pr is dus e\en geen 
sprake van Dat wordt smullen 

Aan de andere kant is een pas op de 
plaats zo slecht nog niet Ten opzichte 
van de beurs  van 1300 naar 850 — is 
10% nog heel netjes en het geeft moge 

lijkheden de verzameling \erder uit te 
breiden of in beurstermen "De posi

ües wat verder uit te bouwen 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
betere zegels/blokken in de nieuwe 
Prangko alsnog in prijs gestegen zijn 
Als kersverse en trotse importeur van 
de Katalog Piangko Indonesia zy het 
dan de simplifit d edition m zwart/wit 
wil ik natuurhjk gi^ag dat u zich voor 
ƒ IT 00 een extniplaai aanschaft en 
ben ik derhalve wijs genoeg om met uit 
de school te klappen 
Echter een prys wil ik u met ont 
houden In de extra nieuwsbrief van 
mei 1998 van Interaction maakte 
Matthys melding van de aantrekkelyke 
pryzen van souvenir sheet nr 141 -
ASEANPEX Welnu dit blokje staat in 
de Prangko 1998 genoteerd voor 
12 000 Rupiah (NLG 8 40) en in de 
Piangko 1999 vooi USD 18 00 (NI G 
S4 20) Dit blokje heeft een oplage van 
slechts 50 000 stuks 

Doordat de Prangko 1999 in ~ oven 
gens haarscheipc - /v\ irt/wit ifbeel 
dingen is gedrukt t n c< n grote oplage 
\an 10 000 stuks kenI (hoc lelatiefzyn 
getallen-") bedrai^t de piys mede door 
de lage Rupiah slechts j 15,00 
Het aantal pagina s is teruggebracht 
van 291 naar 153, maar de bladspiegel 
IS zelfs met 5 mm toegenomen 
De verschijningsdatum in Indonesië 
was zondag 8 november Ondertussen is 

Thurn en Taxis Amsterdam is de exclusieve agent voor de 
KATALOG PRANGKO INDONESIA voor Europa 

de roeiboot afgemeerd en verwachten 
wy de Prangko 1999 half december in 
de Nederlandse winkels Nog even 
geduld dus Sinterklaas redt het niet 
meer maar die heeft dan ook een 
stoomboot, edoch de Kerstman kan 
hoge ogen gooien Altyd rivaliteit tus 
sen die twee 

Dooi de vrije val van de Rupiah zyn de 
zegels die nog aan het loket verkrijg 
baar waren in waarde afgenomen 
Daartegenover zyn de uitgiften die u 
afgelopen zomer heeft gekocht toen de 
Rupiah op zyn laagste punt stond 
inmiddels in waarde verdubbeld 
Zo gaat dat Vermits de zegels niet meer 
aan het loket verkiygbaar zyn houdt 
de handelaar by een dalende koers, de 
historische aansehafprys aan terwyl by 
een stygt nde koers de vervangings-
waaide woidt berekend 
Klap ik AAix het eind toch nog evtn uit 
de school 

Tot slot vt rwys ik u naar onderaan blad 
zyde V van cle Prangko 1999 waar de 
Appi afscheid neemt van Matthijs 
Jostmeyer een remarkable en success 
ful voortrekker van de Indonesische 
Filatelie 

X h u r n e n Xajscis 
S c h e i a e p l e t n 2 0 
1 0 7 8 G R A m s t e r d a m 
X e l 0 2 0 - 6 6 4 1 2 0 2 
F a x 0 2 0 - 6 7 6 6 7 5 4 
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Vellet|e met proeven in de gekozen en met-gekozen kleuren voor de emissie 
1 884 van Transvaal (Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 
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[12 ] ONS KAN 
NEDERLANDS PRAAT 
Zuid-Afrika staat sinds 
enkele jaren weer open 
voor de wereldgemeen
schap. Tot voor Kort was 
het nof done om al te in
nige contacten met het 
land te hebben. Dit leid
de niet alleen tot het iso
lement van Zuid-Afrika, 
maar ook tot het zich 
enigszins beschaamd af
keren van 's lands ge
schiedenis. Bij mij was de 
kennis van het koloniale 
verleden van Indonesië, 
Suriname en de Antillen 
dan ook groter dan van 
die van Zuid-Afrika. 
Het land van Mandela 
heeft nu ook de deur 
open gezet voor de inter
nationale filatelie. Afge
lopen oktober werd in 
Johanesburg de tentoon
stelling llsapex 98 ge
houden, waar Leo Gran
del de belangen behar
tigde van elf Nederland
se inzenders en ik die 
van het museum. De vele 
persoonlijke contacten 
met Zuid-Afrikaanse ver
zamelaars, handelaren, 
veilinghouders, juryle
den, redacteuren en an
deren hebben mij meer 
inzicht gegeven en en
thousiast gemaakt voor 
's lands (postale) verle
den. 

SAMENWERKING 
In de contacten is ge
sproken over het verder 
uitzoeken van de post-
waardenproductie voor 
Zuid-Afrika door En
schedé. Dit naar aanlei
ding van mijn inzending 
over de eerste emissie uit 
1884/5 van de Zuid-

Afrikaansche Republiek 
Transvaal), waarover 
lieronder meer Maar in 
iet kader van het opbou
wen van een toekomst 
'op nieuwe leest' is er 
ook behoefte aan reflec
tie op het totale verleden 
van Zuid-Afrika en zijn 
banden met Nederland. 
Voor wat betreft ons ge
meenschappelijke inte
ressegebied heb ik ge
vraagd naar een over
zicht van de in de Zuid-
Afrikaanse archieven be
schikbare bronnen met 
betrekking tot de postver
bindingen tussen ons 
land en (de afstammelin
gen van) de Hollanders 
en tussen ons land en het 
voormalige Nederlands-
Indië. Mogelijk dat hier
mee in te haken valt op 
de (inter)nationale vie
ring van het feit, dat het 
in 2002 vierhonderd 
jaar geleden is dat de 
Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) werd 
opgericht. En uiteindelijk 
is het dan ook 350 jaar 
geleden dat Jan van Rie-
beeck de Kaapkolonie 
stichtte Ik zou mij heel 

goed een Zuid-
Afrikaanse af
deling kunnen 
voorstellen in 
onze internatio
nale tentoonstel
ling in 2002, ter 
gelegenheid van 
riet 150-jarig 
bestaan van de 
Nederlandse 
postzegel. 
Maar al eerder 
kan Nederland 
iets doen op fi-
latelistisch ge
bied Volgend 
jaar wordt in 
Bloemfontein 
met een tentoon
stelling de Boe
renoorlog her
dacht. Er is drin
gend gevraagd 

om mzendingen vanuit 
Nederland rondom dit 
onderwerp, waarmee wij 
historisch zo verbonden 
zijn. En Wilhelm Grutter, 
de redacteur van het 
maandblad The South 
African Philatelisf{Pos\-
bus 2789, 

Kaapstad/Cape Town 
8000, Zuid-Afrika), ziet 
graag artikelen met ge
schiedschrijving over 
deze onderwerpen tege
moet. 

DE EMISSIE 1885 
Waar girig de inzending 
van het PTT Museum 
over? In de loop van het 
jaar 1883 ontstond er 
behoefte aan nieuwe 
postzegels voor de Zuid-
Afrikaansche Republiek 
(Zuid-Afrika) en '...om 
nu niet weder in Engel-
sche handen te vallen, 
zou ik die gaarne in Ne
derland willen laten ma
ken...', aldus postmees
ter-generaal J.A. de Vo
gel in zijn brief aan jhr 
mr G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland, ambassadeur 
voor de ZAR (=Trans-
vaal) in Nederland In 

ILSAPEX 98 
^pFlRE ARMS 
ALLOWED INTO 

EXHIBmON HAI. 

Niet alles is welkom ti|dens tisapex 981 (Foto C F C G Boissevain, 
Den Haag) 

zijn brief sluit De Vogel 
twee afdrukken van zijn 
lakzegel in om duidelijk 
aan te geven hoe het wa
pen van de Republiek op 
de postzegels moet wor
den afgebeeld. In de 
aanvraag is ook sprake 
van plakzegels, waarvan 
de eventuele vervaardi
ging in Nederland 'toch 
zeker een stap zal zijn 
tot bevordering van de 
betrekkingen tusschen 
Nederland en de Zuid-
Afrikaansche Republiek'. 
De ambassadeur neemt 
in augustus contact op 
met drukkerij Joh. En
schedé voor een offerte 
en stelt dat het hem 
'recht aangenaam zou 
zijn indien, èn in het be
lang van onze wakkere 
Zuid-Afrikaners èn in het 
belang van onze vader-
landsche nijverheid, een 
toestemmend antwoord 
kon volgen'. En onder 
bijvoeging van twee 
postzegels vervolgt 
Beelaerts in zijn offerte-
aanvraag met: 'Mocht dit 
het gevafzijn, dan zou ik 
er tevens groote prijs op 
stellen, dat de te maken 
postzegel in deugdelijk
heid van bewerking de 
vergelijking met de hier 
ingeplakte Kaapsch-En-
gelsche flink kan door
staan'. 

Enschedé laat er geen 
gras over groeien en 
vraagt J. Vurtheim, die 
eerder al de derde en 
vierde emissie van de 
Nederlandse postzegels 
had ontworpen, ont-
werpschetsen te maken 
voor de postzegels van 
Transvaal. Deze worden 
op 12 september door 
hem aan Enschedé aan
geboden 

ONDER NEDERLANDSE 
CONTROLE 
De firma zou vervolgens 
tot aan het begin van de 
Tweede Boerenoorlog in 
1899 voor de Zuid-Äfri-
koansche Republiek 
postzegels, briefkaarten, 
krantenbandjes, etc. ver
vaardigen. Het drukken 
in 1884/85 van de 
briefkaarten, post- en 
plakzegels bij drukkerij 
Enschedé voor de Zuid-
Afrikaansche Republiek 
stond - net als dat het 
geval was bij de Neder
landse emissies - onder 
toezicht van de Contro
leur van de Nederlandse 
Posterijen. Dit is de re

den, dat het bronnenma
teriaal voor het heden
daagse onderzoek naar 
de geschiedenis van 
deze emissie op verschil
lende plaatsen is aan te 
treffen. Bij Museum En
schedé zijn correspon
dentie, ontwerpen en ge
drukt materiaal aanwe
zig, in het Nederlandse 
PTT Museum bevindt zich 
gedrukt materiaal en in 
riet archief van de Poste
rijen in het Algemeen 
Rijksarchief te Den Haag 
is correspondentie aan
wezig. 

AANTREKKELIJKE 
TOEKOMST 
Hoewel inmiddels enig 
onderzoek is verricht 
naar de geschiedenis 
van deze emissie zijn 
nog niet alle bronnen be
studeerd, met elkaar in 
verband gebracht en in
tegraal in een verhaal 
gepubliceerd. Het PTT 
Museum toonde in zijn 
inzending een selectie uit 
de drukproeven, aange
vuld met archiefmateri
aal uit Museum En
schedé. 
Als de belangstelling in 
Nederland voor de Zuid-
Afrikaanse filatelie net 
zo groot wordt als die in 
Zuid-Afrika voor onze 
inzending, dan zit het in 
de toekomst wel goed 
met de contacten tussen 
de twee landen. 
Charles Boissevain 

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

WELKOM IN HET 
MUSEUM 
Voor het inzien van het 
originele materiaal uit 
de postwaarden- en 
postwaardestukkenver-
zamelingen van het 
museum cent u altijd 
welkom op de bezoe-
kersdagen, die over 
het algemeen elke don
derdag per twee we
ken worden gehouden. 
U bent weer welkom 
op 7 en 21 januari, 4 
en 18 februari en 4 
maart. Graag wel even 
een telefoontje vooraf: 
070-3307560. 



Postze^lveiling 
Mggers de Wies bv 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 159^ veiling 
wordt gehouden op 

donderdag 17 en vrijdag 18 december 
1998. 

Met een groot aanbod van betere zegels en series, fdc's, 
collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

- o.a. Indonesië 1947 zeldzame opdrukken nooduitgifte voorAtjeh -
apart verkavelde betere zegels, bloc's en poststukken 

diverse Europese landen en Overzee 
- o.a. Frankrijk ballons montés met zeldzame stukken, 

Zwitserland periode 1907-1944** -
waardevolle landencollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

een tentoonstellingscollectie "De machinale frankering op de 
Belgische postkantoren van 1928 tot heden" 

engrosposten en prentbriefkaarten 
- met unieke collecties Watergraafsmeer en Diemen /Diemerbrug -

Ook uw inzending verwerken wij graag 
in een van onze volgende veilingen; 

waarom neemt u geen contact met ons op voor een vrijblijvend 
advies en informatie over onze veilingvoorwaarden. 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



EVElUEMEnmElU 
Opgaven voor deze rubriek in 
het februarinummer 1998 
moeten uiterlijk op 1 januari 

^ aanstaande in het beiit zijn 
^ van de redactie van 'Philate

lie', Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Hui
zen. 

! Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
hoor opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Ver
der is het mogelijk dat post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

1999 

• 1 2 , 1 3 en 14 februari: 
Monte Carlo (Monaco). Mona
co 99, tentoonstelling van honderd 
zeldzame poststukken en fibtelis-
tische documenten, georganiseerd 
door het Musée des Timbres et des 
Monnaies. Zegel- en Muntenmuse
um. 
• 1 9 t / m 24 maart: 
Melbourne (Australië). Austra
lia 99, wereldtentoonstelling. Mel
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). 
• 2 5 , 2 6 en 27 maart: 
Sommelsdijk. Goeree-Overflak-
kee, tentoonstelling in categorie 3 
ter gelegenheid van het vijrtigjarig 
bestaan van de filatelistenvereni
ging Goeree-Overflakkee. Recre
atiecentrum De Staver, Olympia
weg 32. Openingstijden: op don
derdag 25 maort van 18 tot 22 
uur, op vrijdag 26 maart van 10 
tot 22 uur en op zaterdag 27 
maart van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: S. Bangma, Boomgaorddreef 
5,3243 AC Stad aan't Haring
vliet, telefoon 0187-611542 (na 
17 uur). 
• 27 en 28 maart: 
Utrecht. Groot filotelistisch eve
nement in het koder van de Inter
nationale Verzomeldogen. Jaor-
beurscomplex. Ca. 200 kaders. In
lichtingen: NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, telefoon 030-
2894290, fax 030-2800128. 
• 27 april 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). Bellten 99, wedstrijdten
toonstelling georganiseerd door de 
hobby- en verzameklub Begijnen
dijk. Sportcomplex De Tumkens. 
Openingstijden: op beide dogen 

Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen 

organiseert op 

27 en 28 maart 1999 
filotelistisch evenement 

m hal 9mn het jaarheurscon^plex te Utrecht 

I z_ \ 

v\ 
/ met o^der meer: \ 

Tentèon^ÏÏmg cat. 2 met ruim 2ÜÜ. kaders 
1 Tientallen collecties met het thema Sport, 

waarbij gok de bijbehorende attributen 
uKrrden tentoongesteld. 

Dit evenement vindt plaats als onderdeel van 
de Internationale Verzameldagen 

van 10 tot 17 uur. Informatie: 
Paul Wijnonts, Soffraanberg 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), 
hol I.Ca.3.600kaders;ca.300 
stonds van postadminstraties, han
delaren, uitaevers en organisaties. 
Openingstijaen: 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 somenwerking met Pro-
Post, de posterijen en de Belgische 
handelarenorganisatie. Plaats: 
nog niet bekend. Thema:'150 
jaar postzegels in België'. Inlich
tingen: Pro-Post, Petite rue des Mi
nimes 2, B-1000 Brussel(België). 

2000 

• 22 t / m 28 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
The Stamp Show 2000, wereld-
postzegeltentoonstelling georgani
seerd door P&O Events in samen
werking met Royal Mail Earls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Rood. Co. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stamp Show 2000, P.O. 
Box 372, Hoywards Heath, Vl/est 
Sussex RHl 7 7FL, Groot-Brittan
nië. 
30 mei t / m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale postze
geltentoonstelling (alle klassen). 
Austria Center. Inlichtingen: Orao-
nisationskomitee WIPA, Postfocn 
67, A-1043 Wien (Oostenrijk). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 1 2 december: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. In
lichtingen: Boomstede 424,3608 
BE Moorssen, telefoon 0346-
572593. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. 
Dronten. 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
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. /̂  
Reeuwijk. De Brug, Dunantlaan 
1,10-16. Telefoon 030-6883206. 
Zeist. Zinzendorf Movo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16 Telefoon 038-4771726. 
• 13 december: 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10.30-13. Telefoon 0411-
673775. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-14. Telefoon 024-6413608. 
• 19 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. Telefoon 
0297-321656. 
Haren. De Mellenshorst, Woter-
huizerweg, 10-16. Telefoon 050-
5344229. 
Heeze. De Volk, Jan Deckers-
straat 53,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hengelo. Het Twentse Ros, Twek-
kelerweg 227,10-16. Telefoon 
074-2423971. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruiter
straat 7,10-16. Telefoon 035-
5310865. 
's-Hertogenbosch. Patio, Mgr. 
van Roosmalenplein 32,13-17. 
Telefoon 073-6138485. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haorloan 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 
Sassenheim. De Wasbeek, Van 
Alkemadelaan 12,10-17. Tele
foon 0252-215972. 
IJsselstein. Gebouw IJSW, Kloos
terstraat 9,14-17. Telefoon 030-
6884229. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Honig-
straot 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 20 december: 
Berkel-Enschot. De Schalm, 
Eikenbosch 1,10-13. Telefoon 
013-5332058. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46a, 10-16. Tele
foon 020-6907434. 
Etten-Leur. De Nobeloer, A. van 
Berchemloon 2,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Kualheide-Kerkrade. De Jreets, 
Koalheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 27 december: 
Cothen. Dorpshuis, C.B. Kentie-
straat 2,11-16. Telefoon 0343-
563069. 

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

Deurne. 't Trefpunt, Heuvelstraat 
8,9.30-14.30. Telefoon 0493-
319063. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10-17. Telefoon 0314-
663396. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestingplein 58,10-16. Telefoon 
023-5382274. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3517700. 
• 28 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Emma-
straot 2,10-16. Telefoon 0529-
458267. 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 
• 29 december: 
Vriezenveen. Koebrugge, Oost
einde 18,10-17. Telefoon 0529-
454585. 

1999 

• 2 januari: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaon 5,13.15-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
• 3 januari: 
Asten. Jon van Hoek, Morkt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 024-6413608. 
• 6 januari: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wosse-
naorsestraot, 13.30-17. Telefoon 
071-3614198. 
• 9 januari: 
Dieren. Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie. 
Theotorne, Callunaplein 77, 
10-16. Telefoon 0313-415000. 
Dronten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. 

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


Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningsliof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5915346. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend-
orflaan, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• lOjonuori: 
Deurne. 't Trefpunt, fleuvel 8, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
• 16 januari: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. Tele
foon 0297-321656. 
Delfzijl. Aquoriom, Zeebodweg 3, 
10-17. Telefoon 0596-622496. 
Dieren. Nederlondse Filatelisten-
vereniging. Skandinavië. Theo-
thorne,Callunaplein 77,10-16. 
Telefoon 020-6329018. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haarlaan 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 
• 17 januari: 
Zwaag. Het Grauwe Paard, 
Dorpsstraat 113,10-16. 
• 23 januari: 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Harderwijk. De Kiekmure, Tes-
selschadelaon 1,10-16. Telefoon 
0341-554535. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16.30. 
Telefoon 059-7423692. 
• 24 januari: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter BIckerstraat 46a, 10-16. Tele
foon 020-4616886. 
Someren. De Buchte, Loon ten 
Roode 71,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
• 25 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 30 januari: 
Barneveld. Veluwehal, 10-16. 
Telefoon 0342-417355. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Nieuw-Vennep: Het Groene 

Huis, Korenaarstraat 33a, 10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 20 
uur). 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 
Purmerend. De Poele, Koemarkt 
56,10-16. Telefoon 0299-
426576. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstraat 15f, 
13-16. Telefoon 0475-4995899. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 3 1 januari: 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 024-6413608. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 16 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië. Spink & Son, 
King Street, St James's, London 
SW1Y6QS, Groot-Brittannië. 

1999 

• 12 en 13 maart: 
Malmö (Zweden). Postiljonen AB, 
P.O. Box 4118,5-20312 Malmö 
(Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

1999 

5 januari: 
Het kwartje; zegel van 25 cent, te 
gebruiken als aanvulling op de 
Kortingzegels van 55 cent. 
5 januari: 
De Euro; zegel van 80 cent ter ge
legenheid van de invoering van de 
Euro als rekeneenheid. 
15 januari: 
200 jaar Nationaal Postbedrijf; ze-
oel van 80 cent in een bijzonaer 
formaat. 
2 februari: 
100 jaar Vogelbescherming; zegel 
van 80 cent. 
2 februari: 
Verdrag Trekkende Watervogels; 
zegel van 80 cent. 
2 februari: 
/ÖO/oor f f i re ; zegel van 
80 cent. 
2 maart: 
De Vier Jaargetijden; posUeqel-
boekje met vier zegels van 
80 cent, gewijd aan parken in Ne
derland. 
13 april: 
Ouderenpostzegels; drie zegels 
van 80+40 cent, gewijd aan het 

thema 'Internationaal Jaar van de 
Ouderen.' 
6 mei: 
Hederland-Waterland;Uiee zegels 
van 80 cent, gewijd aan 175 jaar 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij en 150 jaar Binnen
vaart Vereniging Schuttevaer. 
6 mei: 
Verrassingszegels; twee verschil
lende velletjes met tien verschil
lende verrassingszegels. 
8 juni: 
Nederlandse kunst in de zeven
tiende eeuw; velletje met tien ver
schillende zegels van 80 cent, ge
wijd aan Nederlandse kunst (Rem
brandt en stillevens). 
6 juli: 
Tien voor uw brieven; velletje van 
tien zegels van 80 cent. 
7 september: 
Twintigste eeuw; velletje met twin
tig zegels van 80 cent met natio
nale hoogtepunten uit onze eeuw. 
7 september: 
100 jaar VNO/NCVi/;eemese\ 
van 80 cent. 
8 oktober: 
Stripzegels; blokje van twee zegels 
van 80 cent en postzegelboekje 
met vier zegels van 80 cent. 
8 oktober; 
200 jaar Nationaal Postbedrijf; ze
gel van 15 januari, maar nu met 
een waarde van vijf gulden en in 
plaatdruk. 
10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels van 
80+40 cent, gewijd aan het thema 
'kinderboekenillustraties'. 
30 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Aruba 

Nieuwe emissieprogramma 
nog niet ontvangen. 

Nederlandse Antillen 

Nieuwe emissieprogramma nog 
niet ontvangen. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

Nieuwe emissieprogramma nog 
niet ontvangen. 

België 

1999 

25 januari: 
Promotie van de filatelie (het Bel
gische koningshuis): twee zegels 
(32+15 en 17+8 f.) en een velle
tje (50+25 f.). 

25 januari: 
6e/e5en/ie/cfsze5e/s(wenszegels): 
een boekje met acht zegels van 
17 f. 
22 februari: 
A/o/uüf (uilen): vier zegels van 
17 f. 
15 maart: 
50 jaar NAVO (strijdkrachten): vijf 
zegels van 17 f. 
15 maart: 
125 jaar ÜP//(logo): een zegel 
van 34 f. 
26 april: 
Dag van de Posbege/(eerste 
emissie België): twee verschillende 
zegels van 17 f. in een vel. 
26 april: 
Europa (natuurparken): twee ze
gels van 17 f. 
17 mei: 
Soor/(motorrijden): twee zegels 
(oeide 17+4 f.) en een velletje 
(30+7 f.). 
17 mei: 
Gemeenschappelijk emissie met 
/sraè'ieenzegelvanl7f. 
7 juni: 
Toerisme (Geraardsbergse reuzen-
familie en Miséricorde Mons): 
twee zegels van 17 f. 
7 juni: 
Belgische chocolade (cocaoteelt, 
ambachtelijke bereiding, eindpro
duct): drie zegels van 17 f. 
2 juli: 
Koning Albert en koningin Paola 
40 jaar getrouwd (felicitatieze
gel): een zegel van 17 f. 
13 september: 
James fnsor (drie schilderijen van 
Ensor): drie zegels (17,30 en 
32 f.). 
29 september: 
Bruphila 99 (de zes gravures van 
1998 en 1999 op een velletje): 
tweemaal 17, tweemaal 32 en 
tweemaal 50 f.; verkoopprijs 
300 f. 
4 oktober: 
Gemeenschappelijke emissie met 
Zweden (Henri La Fontaine en Au
guste Beernoert): twee zegels van 
17 f. 
4 oktober: 
Jeugdfilatelie (negen overleden 
striptekenaars): een velletje met 
negen zegels van 17 f. 
8 november: 
Rode Kruis (diverse activiteiten): 
twee zegels van 17+4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel van 
15f. 
6 december: 
Een reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering 1 (twin
tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 82 
2518AD's-Gravenhoge 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 
Internet: www.ptt-muse-
um.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur; op 25 
december en 1 januari geslo
ten 

Zaal Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwaarde-
stukken Nederland en de Over
zeese Rijksdelen 1871-1912 
• Vernieuwde diapresentatie: 
Vormgeving von de Nederlandse 
postzegels 

Tijdelijke exposities: 
•Portretvan PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet
ting van Zuid-Oost 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 
thema-verzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eersteda-
aenveloppen, maximumkaarten, 
fuchtpost en ontwerpen/proeven 
met het thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van net 
thematisch verzamelen. Te zien tot 
medio 1999. 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het cfepot 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. 

Zie ook de rubriek Zeestraat 82 
elders In dit nummer. 

POSTZEfiELVERENIfilNfi 'SANTPOORT' 
houdt een R U I L B E U R S 

van 10.00-16.00 uur op 27 D E C E M B E R 
in het Polderhuis Velserbroek 
Toegang vrij. Inlichtingen: 023-5382274 

DENEMARKEN - GROENLAND - FAROER 
Zegels, boekjes en brieven 

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

Sdirijf in het Nederlands naar: 
PZH B. Hailing-S0rensen, Tyge Krabbes vej 1 1 , 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 

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


EERSIEDAGENVELOPPEN BRENGEN 
GESCHIEDENIS ENKHUEEN IN BEEID 
Cmverts drnm vek goede doekt GER VAN DIJK EN PETER DE LANGE 

Bij de verkoop van eerstedagenveloppen lijken slechts twee 

partijen voordeel te hebben: de uitgever (PTT Post, de NVPH 

of een andere instantie die er geld aan verdient) en de 

verzamelaar (die zijn collectie kan uitbreiden). Toch kan het 

ook anders, zoals de Stichting Eerste Dag Eavek^pe EMuizen 

bewijst. 

Eind 1984 werden in Enkhui-
zen twee nieuwe politiebu
reaus geopend: één voor de 
waterpolitie en één voor de 
'land'politie. Twee in het ha
venstadje werkzame politie
mensen, Ger van Dijk en Pe
ter de Lange, grepen die ge
beurtenis aan als de start van 
een serie 'Enkhuizer eerstedag
enveloppen'. 
De twee - beiden zijn rasverza-
melaar - kwamen op het idee 
om een eerstedagenvelop uit 
te geven omdat het hun een 
leuke attentie leek voor de 
omstreeks diezelfde tijd af
scheid nemende politiechef. 
Al filosoferend werd het idee 
geboren om het niet bij één 
uitgifte te laten, maar om bij 
elke 'belangrijke en /of ge
denkwaardige gebeurtenis in 
Enkhuizen' een eerstedag

envelop het licht te laten zien. 
Onder het motto 'verzamel de 
geschiedenis van Enkhuizen' 
kon iedereen die dat wilde 
zich abonneren op deze serie. 
Op de dag van uitgifte van de 
allereerste envelop waren al 
tweehonderd abonnees gere
gistreerd. 

TACHTIGDUIZEND COUVERTS 
Een volgende stap was de op
richting van de Stichting Eerste 
Dag Enveloppe Enkhuizen. De -
op termijn wel verwachte -
winst zou worden geschonken 
aan 'een algemeen sociaal 
en /of cultureel doel in Enk
huizen', zoals de reddingsbri
gade, de dierenbescherming, 
de speeltuinvereniging of een 
geldwerfactie voor behoud 
van een monument. De prijs 
van de enveloppen werd be

wust redelijk laag gehouden. 
In de beginjaren was de ver
koopprijs drieëneenhalve gul
den, nu is dat een kwartje 
meer. 
Nu, veertien jaar na het begin 
van de serie, kan de stichting 
bogen op een kleine duizend 
abonnees. Er werden 57 uitgif
ten op de markt gebracht (ge
middeld verschijnen er vier 
enveloppen per jaar) en er 
werd per uitgifte ruim dui
zend gulden geschonken aan 
genoemde 'goede doelen' in 
Enkhuizen. De eerste oplage 
bleef bij een kleine 800 stuks 
steken, de grootste oplage be
draagt bijna 6.000 stuks. Als 
we alle uitgiften bij elkaar tel
len komen we op een totaal 
van ongeveer 80.000 envelop
pen. 

GROTE PRECISIE 
De initiatiefnemers hebben 
tot nu toe al het werk geza
menlijk gedaan. Ze doen dat 
ook nu nog met hetzelfde en
thousiasme als in de beginja
ren. Samen vormen ze het be
stuur van hun stichting, en ze 
doen dus alle voorkomende 
werkzaamheden: van het be
drijven van public relations tot 
aan het vaststellen van het uit-
giftebeleid en van het regelen 

van de financiën tot aan het 
beplakken en verzenden van 
de enveloppen. 
Het enige dat ze niet zelf doen 
is het bestempelen van de en
veloppen. Dit gebeurt al vanaf 
het begin door een vuttende 
PTT-er, Barend Schouw uit 
Enkhuizen. Met grote precisie 
plaatst Barend de stempels op 
de enveloppen, en hij doet 
dat niet te dun en ook niet te 
dik. 
Al bij de tweede uitgifte ont
stond het idee om voor de 
Enkhuizer serie een speciaal 
album te laten drukken. Uit
geverij Davo in Deventer werd 
benaderd en het resultaat 
mag er zijn: een prachtig al
bum dat in gouddruk op rug 
en voorzijde het logo van de 
Enkhuizer serie laat zien. Het 
album kost f 37.50. 

ONTWERPEN EN ONDERWERPEN 
Het creatieve deel (lees: het 
ontwerpen van de envelop
pen) wordt voor een belang
rijk deel door het bestuur zelf 
gedaan, in dit geval door Pe
ter de Lange. Omdat er geen 
winstoogmerk is, hebben ook 
veel professionele ontwerpers 
inmiddels een Enkhuizer eer
stedagenvelop (belangeloos!) 
voor hun rekening genomen. 

870 

^ Envelop ter gelegenheid van de expositie 
u en de onthufling van het standbeeld, ge-
5 wijd aan de schilder Paulus Potter. 

: EnkliuizKn 
\ -1VI 9i-16 

Fragmenten van twee vroeg-zeventiend e 
eeuwse schilderijen (kunstenaars onbe
kend) sieren deze envelop uit 1994. 

De tentoonstelling over flessenscheepjes in het Museum van Enkhuizen leverde dit 
mooie couvert op. 



De schaatstocht von Enkhuizen naar 
Stavoren werd op deze wi|ze vastgelegd, 
let op de dubbele afstempeling Een recent voorbeeld op 4 juli |l kv^am 

deze envelop uit, gewi|d aan het |ubile-
rende Zuiderzeemuseum 

Toen de Enkhuizer schone Petra Hoost tot Miss Nec/er/onc/werd gekozen zorgde ook 
dat voor een bi|zonder couvert 

Hierdoor levert de complete 
serie een heel gevarieerd 
beeld op. De kwaliteit van ont
werp en drukwerk staan hoog 
in het vaandel. 

Bij de allereerste envelop be
stond het ontwerp nog uit een 
met Oost-Indische inkt ge
maakte tekening met geschre
ven letters. Daarbij moest de 

Dankzi) de uitgiften van de Stichting Eerste Dag Enveloppe Enkhuizen konden en kun
nen in Enkhuizen interessante pro|ecten worden gerealiseerd 

drukker zelf het ontwerp 'uit 
elkaar halen' om de drie kleu
ren te kunnen scheiden. 
Nu, veertien jaar later, worden 
veelal kleurenfoto's in de ont
werpen verwerkt en wordt het 
ontwerp vrijwel geheel digi
taal in elkaar gezet. 
Belangrijk bij het ontwerp is 
dat het er fraai uit moet zien. 
Het onderwerp en het ont
werp hebben steeds een dui
delijk herkenbare relatie met 
elkaar. Uiteindelijk moeten 
de verzamelaars iets onder 
ogen krijgen waar ze graag 
naar kijken. 

PLANNING 
Het 'lastige' aan de Enkhuizer 
enveloppenserie is dat het on
mogelijk is zelf een planning 
te maken. Het zijn de gebeur
tenissen die de uitgifte bepa
len en niet andersom. Daar
door valt er nog wel eens een 
gat van vier, vijf maanden tus
sen de uitgiften. En soms ko
men er twee uitgiften binnen 
enkele weken uit. Zoiets valt 
niet te voorkomen. 
De 'leukste' uitgiften zijn de 
onverwachte. Zoals die keer 
dat er in een vijftiende-eeuwse 
kapel volkomen onverwacht 
een grote, gave Gotische wand 
(met nissen) werd ontdekt. Of 
toen een Enkhuizer schone 
(Petra Hoost) tot Miss Neder-
landv/erd gekozen. In zo'n ge
val moet er in no-time heel veel 
gebeuren. Dat vergt nogal wat 
improvisatie en inzet. Het 
snelheidsrecord van de stich
ting ligt op vijf dagen tussen 
de gebeurtenis en de presen
tatie van het eerste beplakte, 
gestempelde en ingelijste 
exemplaar. 

RIJK VERLEDEN 
Een stadje als Enkhuizen 
leent zich bij uitstek voor het 
uitbrengen van een serie en
veloppen als deze. Het is een 

oud stadje met een heel rijk 
verleden, onder andere uit de 
VOC-tijd. Maar ook vandaag 
de dag gebeuren nog allerlei 
'gedenkwaardige' dingen in 
Enkhuizen. Verder telt Enk
huizen verscheidene musea 
(waaronder het bekende Bui
tenmuseum) en andere toeris
tische trekpleisters, zoals 
Sprookjeswonderland. Kort
om: in een stadje als Enkhui
zen valt nog wel eens iets 'op 
een envelop te gedenken'. 
Om een aantal voorbeelden te 
noemen: 

- het Zuiderzeemuseum krijgt 
de prijs 'Europees Museum 
van het jaar'; 
- de onthulling van de beel
dengroep van de in Enkhui
zen geboren kunstschilder 
Paulus Potter; deze door Jan 
van Velzen gemaakte beelden
groep werd betaald uit de 
winst van de Enkhuizer enve
loppenserie!; 
- Enkhuizens bekendste ge
bouw, de Drommedaris, be
staat 450 jaar; 
- de 'vermaerde Enkhuizer Al
manak' (de oudste ter wereld) 
wordt voor het eerst(!) in Enk
huizen uitgegeven; 
- voor het eerst krijgt Enkhui
zen een lokale omroep; 
- Sprookjeswonderland wordt 
geopend; 
- Enkhuizen sluit een 'steden
band' met het stadje Ustka in 
Polen; 
- er wordt (voor het eerst sinds 
dertig jaar!) een schaatstocht 
gehouden van Enkhuizen 
naar Stavoren. 

nog even En zo zouden we 
kunnen doorgaan. 
Informatie is verkrijgbaar bij tHi 
de stichting EDEE, Frieseweid 0/ I 
51, 1602 LL Enkhuizen, email
adres pwdel@hetnet.nl. 

mailto:pwdel@hetnet.nl


lUBFV NEDERLANDSE BOND VAN F I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G E N POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelonllaan 11,3526 AK Utrecht 
«030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www éh nl 
E-mail: iibfv@nbfv.demon.nl 

Voorzitter 
G.A. Geerts, Steeckterpolderstraat 21 
2807 MKGoudo, ©0182-550093 

Secretaris 
P. Daverschot, Nassaulaan 7 
3851 XZErmelo, ©0341-563540 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg H 5 
9649 AC Muntendom, ©0598-626447 

Evenementen en Regiozaiten 
vacature 

Juryzaken en Jeugdzaiten 
P. Alderliesten, Van KIjfhoekstraat 63 
3341SK Hendrik Ido Ambacht 
©078-6812576 

Documentatie en Publicaties 
P. Walraven, S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Pers en Publiciteit 
F. van den Hoven, J.P. Sweelinckstroat 3D 
3816 PA Amersfoort 
©033-4723696 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraal 35 
2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Maleriaakommissaris: 
Drs. H C. Stoop, Nouhuysstroot 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotlieek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
©035-5412526 
Bonébibliolhemis: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tot 12.30uurendedaarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstroal 21 
2312 ZP Leiden 
©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. drs. S U. Ottevangers, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bandskeuringsdienst 
Vmiilter: P.F.A. van de Loo 
Bergweg 43,1217SB Hilversum 
©035-6245169, fox 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aongetekend 
noor de secretaris: 
IW.A.Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, ©023-5384212 
(na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Oirecteur: L. von Dijk 
lek 54,1703 KJ Heerhugowoard 
©072-5711935 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker 

GROTE FILATELISTISCHE VOORJAARSMANIFESTATIE 
OP 27 EN 28 MAART 1999 IN JAARBEURS TE UTRECHT 

9 Verdistraatl33 
M 

Op initiatief van de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen 
(NBFV), de Nederland-
sche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 
(NVPH) en RH Post De 
Verzamelservice wordt 
een grote filatelistische 
manifestatie gehouden 
op 27 en 28 maart 1999 
tijdens de Internationale 
Verzameidagen in de 
Jaarbeurs te Utrecht. 
Het hoofdthema van dit 
evenement is 'Sport'. We 
laten zien hoe leuk het 
kan zijn om over je favo
riete sport een themati
sche postzegelcollectie 

aan te leggen. Om de 
link duidelijk zichtbaar te 
maken, v/orden de col
lecties en de bijbehoren
de 'echte' attributen bij 
elkaar tentoonge
steld. Dus niet al
leen filatelisten 
maar ook 
sporters 
hebben op 
27 en 28 
maart 
1999 iets 
te zoeken in 
hal 9 van de 
Jaarbeurs te 
Utrecht! Er is te
vens een tentoonstelling 
in categorie 2, waarbij 

de opstelling informeler 
zal zijn dan tot nu toe '^ 
gebruikelijk, een trend 
zoals die tijdens de afge
lopen NVPH-PostzegeT-

show (van 8 tot en 
met 11 oktober 

jl.) is ingezet. 
^ ^ ^ De bedoe-
^ ^ ^ ^ ling is no-
^ ^ p B meiijk om 

j ^ ^ l vooral 
^ ^ " (nog) riiet-

filateiisten 
te laten zien 

dat de filate
lie en, een stap 

verder, het ten
toonstellen, niet alleen 
leerzaam maar ook ge

woon leuk kunnen zijn. 
Daarom is ook gekozen 
voor de combinatie met 
de Internationale Verza-
meldaqen, omdat daar 
al tienduizenden verza
melaars komen die mo
gelijk in de filatelie zijn 
geïnteresseerd. 
Noteer deze data vast in 
uw agenda en vertel het 
ook aan uw niet-filatelis-
tische sportieve relaties. 
Uiteraard zullen er ook 
NVPH-handelaren aan
wezig zijn en informatie
stands van NBFV, PTT 
Post, Jeugdfilatelie Ne
derland (JFN) en filatelis
tische tijdschriften. Voor 
deze expositie in catego
rie 2 kunt u zich tot 1 fe
bruari 1999 aanmelden 
bii het Bondsbureau. 

COMMISSARIS 
ESPANA2000 

In 2000 bestaat de eer
ste Spaanse postzegel 
honderdvijftig jaar. Ter 
gelegenheid hiervan or
ganiseert de Spaanse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen onder FIP-
patronaat van 7 tot 15 
oktober 2000 in de 

Spaanse hoofdstad Ma
drid de wereldtentoon
stelling Espana 2000. 
Nadere informatie over 
deze expositie kunt u 
aanvragen bij de Neder
landse commissaris voor 
deze tentoonstelling, de 
heer P.F.A. van de Loo, 
Bergweg 43, 1217 SB 
Hilversum, telefoon 035-
6245169, fax 035-
6233603. 

BONDSBUREAU 
GESLOTEN 

In de maand december is 
het Bondsbureau geslo
ten van maandag 28 de
cember 1998 tot en met 
zondag 3 januari 1999. 
Het Bondsbestuur en zijn 
medewerksters wensen 

iedereen fijne feestdagen 
en veel gezondheid voor 
1999. 
Vanaf maandag 4 janu
ari is het BondsDureau 
weer op de normale uren 
te bereiken namelijk van 
maandag tot en met 
donderdag van 9 tot 17 
uur en op vrijdag van 9 
tot 13 uur. 

WIPA2000\H 
WENEN 

Van 28 mei tot 4 juni 
2000 organiseert de 
Oostenrijkse Bond van 
Filatelisten-verenigingen 
in Wenen, onder FIP-
auspiciën en FEPA-pa-
tronaat, de internationa
le tentoonstelling 
WIPA 2000. Deze ten
toonstelling omvat alle 
klassen. 
Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact opnemen 
met de Nederlandse 
commissaris voor deze 
tentoonstelling, de heer 
P. Alderliesten, Van Kijf-
hoekstraat63, 3341 SK 
Hendrik Ido Ambacht, te
lefoon 078-6812576. 
Het inschrijfgeld voor de 
WIPA bedraagt voor de 

diverse wedstrijdklassen 
300 Oostenrijkse Schil
lingen (ca f 48.-) per ka
der van 12 bladen. Uit
zonderingen zijn de 
Open Klasse: 200 Schil
ling (ca f 32.-) per kader 
en de Literatuurklasse 
400 Schilling (ca f 64.-) 
per titel. Voor de Jeugd-
klasse wordt geen kader-
geld gevraagd. 
Vergeleken met de ten
toonstelling Stamp Show 
2000 in Londen zijn dit 
relatief lage inschrijfgel
den. In Londen wordt 
voor alle klassen, inclu
sief de Open Klasse en 
de Literatuurklasse per 
kader of titel £ 31 (ca 
f 97.-) gevraagd. Voor 
de Jeugdklasse wordt 
echter ook in Londen 
geen kadergeld ge
vraagd. 

2324 KC Leiden 
©071-5761720 

BOND BENOEMT L. VAN DIJK TOT NIEUWE 
DIRECTEUR VAN DE SERVICE-AFDELING 

Het Bondsbestuur heeft 
de heer L. van Dijk uit 
Heerhugowoard per 1 
januari 1999 benoemd 
tot directeur van de Ser
vice-afdeling. De heer 
van Dijk volgt de heer H. 
van Megen op, die he
laas wegens ziekte zijn 
functie heeft moeten 
neerleggen. 
De heer Van Megen 
heeft de Service-afdeling 
ruim vijftien jaar op 
voortreffelijke wijze be
heerd en heeft de omzet 
aan boekwerken en an
dere publicaties in de 
loop der jaren enorm 

De heer L. van Dijk uit Heerhu
gowoard is per 1 jonuari 1999 
Benoemd tot directeur van de 
Service-afdeling van de Bond. 

weten te vergroten. Het 
Bondsbestuur is de heer 

Van Megen zeer erken
telijk voor het vele werk 
en de tijd die hij en zijn 
echtgenote in de Service-
afdeling hebben gesto
ken. Met woord en daad 
hebben zij talloze filate
listen kunnen helpen met 
een uitgebreid assorti
ment literatuur. 
In 1992 werd aan de 
heer Van Megen de 
Bondsherinneringsme-
daille toegekend. 
Het bestuur wenst de 
heer en mevrouw Van 
Megen al het goede en 
sterkte in de komende 
tijd en heeft alle vertrou
wen dat de heer Van 
Dijk de Service-afdeling 
op dezelfde voet zal 
voortzetten. 

HERMAN VAN 
MEGEN OVERLEDEN 

Bij het ter perse gaan 
van deze editie van 'Phi
latelie' werd bekend dat 
de directeur van de Ser
vice-afdeling, de heer 
Herman van Megen, op 
vrijdag 20 november jl. 
op 63-jarige leeftijd is 
overleden. 
In het volgende nummer 
van 'Philatelie' zal een In 
Memoriam worden op
genomen. 
Besloten is, de heer Van 
Dijk (zie het bericht hier
naast) met onmiddellijke 
ingang tot directeur van 
de Service-afdeling te 
benoemen. 

http://www
mailto:iibfv@nbfv.demon.nl


postzegelverzamelingen en 
oude ansichtkaarten 

(óók bijv. 50er en 60er jaren) 

dringend te koop gevraagd 
Postzegelhandel Willem Tieman koopt vrijwel élke denkbare 
verzameling. Of het nu gaat om Nederland of buitenland, of 
engrosposten, automaatboekjes, fdc's, speciaal- en/of 
motiefverzamelingen, nalatenschappen, kortom: wij zijn ALTIJD 
geïnteresseerd. 

Natuurlijk hebben wij ook veel belangstelling voor de aankoop van 
niet-filatelistische verzamelingen en partijen en/of betere losse 
exemplaren o.a. papiergeld, oude aandelen, prentbriefkaarten, 
sluitzegels, lucifersmerken, fiscaalzegels, sigarenbandjes, penningen, 
telefoonkaarten, kauwgom- en sigarettenplaatjes, munten etc, etc, etc. 

OOK PER POST 
Indien een reis naar Amsterdam bezwaarlijk mocht zijn, geen nood. 
Wanneer u de postzegels, ansichtkaarten, papiergeld, sluitzegels etc 
GOED VERPAKT. AANGETEKEND aan ons toezendt, volgt direct 
ons bod en na akkoordbevinding uwerzijds, betaling binnen 24 uur per 
bank, of in aangetekende envelop, u zegt het maar! 
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HOE NEDERIAND ZUN 
'BEZETHNGSOPDRUK' MISUEP 
LumtiefphnMjeDuitseDimt^^^^ door T V O O R H A A R , SOEST 

Zoals grote gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen, zo 

laten belangrijke veranderingen hun sporen na in de filatelie. 

Voor de bezetting van Nederland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog gaat dat ook op. in de nu volgende bijdrage 

gaat de auteur echter in op een non event, op het niet-

verschijnen van zegels die de bezetting van ons lond hadden 

moeten markeren. 
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De eerste Duitse bezettingsze
gels van de Tweede Wereld
oorlog verschenen op 21 sep
tember 1938 in Sudetenland. 
Het waren plaatselijke op
drukken op zegels van Tsje-
choslowakije, die daarmee van 
een nieuwe nominale waarde 
werden voorzien'. Door het 
verdrag van München van 29 
en 30 september 1938 werd de 
toestemming tot aansluiting 
van Sudetenland bij Duitsland 
een voldongen feit. Op 1 okto
ber 1938 werd Sudetenland 
door het toenmalige Tsjecho-
slowakije aan het Duitse Rijk 
overgedragen. 
Tot de komst van voldoende 
voorraad Duitse postzegels 
werden de zegels van Tsje-
choslowakije ten dele onver
anderd verder gebruikt en 
voor een ander deel door de 
Sudetenduitse partij van een 
opdruk voorzien en aan de lo
ketten verkocht. Het gebruik 
van Tsjechoslowaakse zegels 
met en zonder opdruk werd 
gestaakt na een rondschrijven 
van de Oberpostdirektion Dresden 
van 19 oktober 1938. Hierna 
waren alleen postzegels van de 
Duitse Post frankeergeldig. 
Tsjechoslowaakse postzegels 
met een opdruk werden uitge
geven in Asch, in Karlsbad 
(drie verschillend gekleurde 
handstempelopdrukken met 
de tekst Karlsbad/ LX. 1938 
met hakenkruis) en later ook 
in Kostantinsbad, Niklasdorf, 
Reichenberg-MafFersdorf en 
Rumburg2. 

GENERALGOUVERNEMENT 
Na de inval in Polen werden 
in Danzig enkele frankeerze-
gels van deze havenstad van 

de opdruk Deutsches Retch 
voorzien; op 1 oktober 1939 
werden deze zegels uitgege

ven. Deze postzegels, met 
waarden van 3 Reichspfennig 
tot 2 Reichsmark, konden van
af 21 oktober 1939 ook in an
dere gebieden die tot de Duit
se Rijkspost behoorden ge
bruikt worden. Later echter 
werden voor dit gebied - net 
als voor Oostenrijk - geen 
aparte zegels meer uitgege
ven. 
In het Duitse deel van het op
gedeelde Polen verschenen 
op 1 december 1939 Duitse 
postzegels met de beeltenis 
van rijkspresident Von Hin-
denburg met de drieregelige 
opdruk Deutsche Post Osten en 

1 Ri|kspostminister dr Wilhelm Ohnesorge, de foto is genomen m een van de zolen 
van de Haagse Dierentum, ti|dens een bi|eenkomst van autoriteiten en beambten van 
de Deutsche Dienstpost m den Niederlanden Hierbii v/aren ook aanwezig Ri|kscom-
missoris Seyss-inquart en de generaal der vliegers Christiansen, de opperbevelhebber 
van de Duitse bezettingstroepen m Nederland. 

een waarde-aanduiding in 
Groschen en Zloty. Voor het 
gebruik in het zogenoemde 
Generalgouvernement werden 
vanaf 8 maart 1940 Poolse 
postzegels overdrukt met de 
tekst Generalgouvernement, ze 
werden verder voorzien van 
de rijksadelaar en van een 
waarde in de Poolse munteen
heid. Vanaf 5 augustus 1940 
verschenen voor dit gebied 
eigen postzegels. 
De postzegels van het General
gouvernement waren alleen gel
dig in de districten Krakau, 
Lemberg, Lublin, Radom en 
Warschau en niet in de gebie
den van Pools-Oppersilezië, 
Warthegau (Posen tot Lodz), 
Olsa-gebied (Oostenrijks-Sile-
zië), de Danziger Corridor, Zi-
chenau, district Suwalki en 
het restgebied Soldau, omdat 
deze gebieden tot het Duitse 
Rijk behoorden en dus Duitse 
Rijkspostzegels gebruikten. 
De Duitse inval in Noorwegen 
en Denemarken in april 1940 
leidde nog niet meteen tot op
drukken. In Denemarken ver
schenen zelfs helemaal geen 
zegels met 'bezettingsinvloe
den'. 

NEDERLAND: DISCUSSIE OP 
GANG 
Tamelijk snel nadat het bezet
te Nederland naar de voor
beelden van het Generalgouver
nement en Noorwegen in een 
Rijkscommissariaat was veran
derd, werd binnen de organi
satie van het Rijkspostministe-
rie een discussie met betrek
king tot de postzegels voor dit 
gebied op gang gebracht. Al
lereerst betrof het eigen ze
gels voor de Duitse Dienstpost 
in het bezette Nederland. 
Een nota van 14 juni 1940 
wees erop dat binnen het 
werkgebied van de Duitse 
Dienstpost Nederland ook 
privé postverkeer van em
ployés werkzaam bij Duitse in
stanties toegelaten was. Deze 
post moest gefrankeerd wor
den met Duitse zegels. Men 
vroeg zich af of er voor de 
Duitse Dienstpost Nederland 
(en misschien later ook voor 
België) 'zoals in de Wereld
oorlog' geen Duitse zegels 



2 Portret van mr. dr KJ Frederiks, waarnemend hoofd van het departement van Binnenlandse Zaken 

zouden moeten wor
den uitgegeven met 
de opdruk Deutsche 
Dienstpost Niederlande. 
'Het aantal gebrui
kers zal echter voorlo
pig maar klein blij
ven, maar opdrukze-
gels zouden de grote 
politieke gebeurtenis
sen van onze tijd ook 
op hun manier voor 
de geschiedenis vast
leggen en daarnaast 
voor brede kringen 
van verzamelaars van 
grote waarde zijn,' al
dus de nota. Een be
langrijk ander motief 
voor een dergelijke 
uitgifte kwam ook ter 
sprake: 'De zegels 
zouden ook te koop 
moeten zijn bij de fila-
telistische dienst. Om
dat op korte termijn 
een afzet van 10 tot 20 
miljoen series van elk 
58 pfennig haalbaar is 
en het grootste deel 
van de zegels onge
bruikt in verzamelaars
albums zal verdwij
nen, zou het Rijks-
postministerie kun
nen rekenen op ont
vangsten van 5 tot 10 
miljoen Rijksmark. 
Hiertegenover zullen 
slechts geringe uitga
ven voor postvervoer 
staan.' 

GEEN NOODZAAK 
Uit een tweede nota 
van 2 juli 1940 blijkt 
dat het voorstel op 29 
juni 1940 met de 
Rijkspostminister, dr 
Wilhelm Ohnesorge 
{afbeelding 1), werd 

3 Ti|dens het onderzoek dat Holstege, Vellekoop en Boissevoin in het 
men twee Kartons met proeven boven water, dit is er een van De opdi 

Bundesarchiv te Berli|n verrichtten kwa-
ruk luidt Deutsche Besetzung 

besproken. Deze wees het 
plan echter om twee redenen 
af. In de eerste plaats zag hij 
de noodzaak niet in om op-
drukzegels uit te geven voor 
een toepassing waarvoor ook 
normale Duitse zegels ge
bruikt konden worden. Zijn 
tweede overweging was dat 
het aantal bijzondere postze
gels zo klein mogelijk moest 
blijven. Deze interne discussie 
leidde dus niet tot een uitgif
te. Het gevolg was dat de Duit
se Dienstpost Nederland uit
sluitend Duitse postzegels ge
bruikte voor de te frankeren 
post. 
Een maand later kwam in Ber
lijn een nieuwe discussie op 
gang. 
Begin augustus nam de 'gevol
machtigde voor het post- en 
telegraafwezen in Nederland', 
Werner Linnemeyer, contact 
op met het Rijkspostministe-
rie in Berlijn. Hij vroeg om 
een advies over een eventuele 
opdruk op Nederlandse ze
gels. Hierbij verwees hij naar 

een hem mondeling 
gedane suggestie door 
de legerveldpostmees-
ter. Deze postmeester 
had met betrekking 
tot opdrukzegels ook 
al contact gehad met 
collegae van de Duitse 
Wehrmacht, terwijl ook 
in Brussel, waar het 
Duitse bestuur van be
zet België zetelde, 
deze zaak aan de orde 
was gesteld. 
Op 7 augustus 1940 
vond een gesprek 
plaats tussen twee be
ambten van het Rijks-
postministerie: de 
chef van het kabinet 
van de Rijkspostminis
ter dr. Toberg en de 
administrateur van 
het ministerie Rost. 
Van dit gesprek is een 
afschrift bewaard ge
bleven, waaruit het 
volgende blijkt. 

OMRINGENDE LANDEN 
Toberg had wel enige 
belangstelling voor 
Linnemeyers gedach
ten om opdrukzegels 
uit te geven, maar 
vroeg zich af of er voor 
België en Frankrijk al 
plannen bestonden. 
Een uniforme rege
ling scheen hem het 
beste toe. Rost wees 
erop dat het vooral 
een politieke zaak was, 
waarover uiteindelijk 
de Rijkscommissaris, 
Seyss-Inquart, moest 
beslissen. De militaire 
bevelhebber in België, 
Räder, was van plan 
hetzelfde te doen als 
in Nederland, maar 
had - omdat daar nog 
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niets was gedaan  zelf ook 
nog geen stappen onderno
men. 
In Frankrijk tenslotte was de
zelfde zaak door Rost aan de 
Kriegsverwaltungschef, minister 
Schmidt, voorgelegd. Deze 
antwoordde dat het feit van 
een bezetting op zich al vol
doende was om het publiek 
de nieuwe verhoudingen dui
delijk te maken. Volgens Rost 
zou Schmidt de eventuele po
litieke belangen van de zaak 
onvoldoende begrepen heb
ben. 
Toberg verklaarde vervolgens, 
dat in Nederland Rijkscom
missaris SeyssInquart zeer ge
porteerd was voor een opdruk 
en daarom graag via Linne
meyer en Berlijn een voorstel 
wilde hebben om deze aan de 
Führer ter beslissing voor te 
leggen. Afgesproken werd om 
Linnemeyer van verdere ad
viezen te voorzien. 
Beide heren besloten verder 
om een eventuele opdruk
emissie door de Nederlandse 
PTT zelf te laten uitvoeren. 
PTT zou dan ook de op
brengst behouden, maar te
vens alle kosten van het post
verkeer moeten dragen. 

ADVIES GEVRAAGD 
Op 8 augustus 1940 schreef 
Linnemeyer uit Den Haag aan 
dr. Toberg in Berlijn: 'Bij
gaand volgens afspraak enkele 
vellen Nederlandse postze
gels, met het verzoek mij te 
willen adviseren ter zake van 
een naar de Duitse bezetting 
verwijzende opdruk, en met 
het verzoek mij een paar voor
beelden, die ik aan de Rijks
commissaris zou kunnen voor
leggen, te willen zenden.' 
Wat hij precies toegezonden 
kreeg, valt niet meer vast te 
stellen; vermoedelijk betrof 
het een half vel postzegels van 
1, IV2 en 4 cent in het type
Lebeau en een half vel van 5 
en 7'/2 cent in het typeVan 
Konijnenburg. In het bonds
archief te Potsdam bevinden 
zich nog  onoverdrukte  res
tanten van de zending, name
lijk zeventig stuks van elke ge
noemde waarde, terwijl de en

^ velop waarin de zegels opge
° borgen zijn, aangeeft dat er in 
^ september 1940 nog vierhon
d derd zegels aanwezig waren. 
^ Op Linnemeyers brief staat 
J genoteerd: '50 stuks aan de 
|| Rijksdrukkerij geven  OKH 
= Keitl mondeling geïnfor
ïï meerd.' 

I— 

3 De Rijksdrukkerij ging voort
= varend te werk, want al op 13 

augustus 1940 zond het Rijks
87fi postministerie naar Linne
" ' " meyer een Karton met 30 op 

diverse manieren overdrukte 
Nederlandse postzegels, waar
mee hij verder aan de slag 
kon. Een tweede blad proeven 

4. Er werden In Berlijn proeven genomen met zes opdrukvarianten: met en zonder Ho
heitszeichen, met een opdruk cl don niet in Frakturschrift en met een tekst die gecen
treerd danwei onderin het zegelbeeld werd geplaatst. 

bleef bij het ministerie in Ber
lijn. 

WILHEIMINAZEGELS EXIT 
Intussen had Linnemeyer be
gin augustus de directeurge
neraal van de PTT, dr. ir. M.H. 
Damme, laten weten dat de 
postzegels met het portret van 
koningin Wilhelmina vervan
gen moesten worden. De 
Duitsers dachten daarbij, zo 
maken Dammes notities dui
delijk, aan afbeeldingen van 
onder andere zeehelden en 
schilders. 
Damme reageerde in een 
nota aan secretarisgeneraal 
mr. dr. KJ. Frederiks (aßeel
ding 2), waarnemend hoofd 
van het departement van Bin
nenlandse Zaken: 'Het be
hoeft geen betoog, dat het ten 
zeerste zou moeten worden 
betreurd, indien aan het geui
te voornemen gevolg zou wor
den gegeven'. Voorts vestigde 
Damme de aandacht op het 
feit dat 'de aanmaak van nieu

we zegels in den gedachten 
zin in de tegenwoordige om
standigheden, afgezien van de 
daaraan verbonden belangrij
ke kosten, allerminst ge
wenscht moet worden geacht'. 
Vervolgens kwam de zaak in 
een stroomversnelling. Nadat 
Linnemeyer de Berlijnse proe
ven ontvangen had, moet hij 
meteen contact gezocht heb
ben met Seysslnquart, want al 
op 14 augustus 1940 zond hij 
een officieel schrijven aan de 
PTT. De brief bevatte het be
richt dat SeyssInquart had be
sloten dat de postzegels in de 
waarde van 5 cent en hoger 
door een nieuwe uitgifte 
moesten worden vervangen 
en wel in hetzelfde ontwerp 
als de zegels van 1 tot en met 4 
cent Vliegende Duif, typeLe
beau. De zaak moest met gro
te spoed worden uitgevoerd. 

VREES VOOR EMOTIES 
Ofschoon ter zake geen noti
ties van Duitse zijde werden 

teruggevonden lijkt het aan
nemelijk dat Seysslnquart 
meteen inzag dat een dergelij
ke uitgifte grote emoties in 
Nederland zou opwekken. 
Met name het feit dat het 
Duitse Hoheitszeichen (de Rijks
adelaar met hakenkruis) over 
het portret van de koningin 
zou worden gedrukt, zou bij 
het Nederlandse publiek 
waarschijnlijk zeer slecht ont
vangen zijn. In ieder geval be
sloot SeyssInquart zo snel mo
gelijk de koninginnezegels in 
te trekken. 
Opgemerkt moet nog worden 
dat SeyssInquart, voordat hij 
in Nederland aantrad, als 
rechterhand van de Rijkscom
missaris van het Generalgouver
nement had gefungeerd en 
daar zeker de opdrukemissie 
op Poolse zegels moet hebben 
gekend, zo hij er zelf al niet bij 
betrokken is geweest. 
Linnemeyer schreef over de 
zaak op 23 augustus 1940 nog 
aan Berlijn:'De Rijkscommis
saris heeft besloten dat van 
een opdruk op Nederlandse 
postzegels, die verwijst naar 
het feit van de Duitse bezet
ting, zal worden afgezien. Hij 
heeft echter bepaald dat de 
postzegels met het portret van 
de koningin moeten worden 
ingetrokken en vervangen die
nen te worden door een neu
traal ontwerp. De nieuwe ze
gels zullen naar het zich laat 
aanzien vanaf 1 oktober wor
den uitgegeven'. Het hem toe
gezonden Karton met proeven 
zond Linnemeyer met zijn 
antwoord retour. 
Eén van de twee nog terugge
vonden Kartons met opdruk
proeven {afbeeldingen 3en 4) is 
in het kader van het onder
zoek door de heren Bois
sevain. Holstege en Vellekoop 
in het Nederlands PTTMuse
um in Den Haag terechtgeko
men''. Deze bijdrage is mede 
tot stand gekomen dankzij de 
medewerking van de hiervoor 
genoemde onderzoekers; ik 
dank hen dan ook voor hun 
bereidwillige medewerking. 

Noten: 
': in Sudetenland golden de bin
nenlandse tarieven van het Duitse 
Rijk, met een omrekenfactor 10:1 
(10heller= 1 pfennig, 1 kroon = 10 
pfrennig). 
': voor een uitvoerige catalogise
ring: zie Michel's Deutschland Spe
zial, Sudetenland. 
■': zie '7,ij moesten onvriendelijke blik
ken van de Reichsstatthalter 
incasseren', artikel van Thomas 
Leeflang in 'Philatelie' van mei 
199., pagina's 375 tot en met 377. 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

DIRECTE VERKOOP 
Gezien het grote aanbod aan mooi materiaal hebben wij besloten tot 
een "DIRECTE VERKOOP" op 
MAANDAG 28 en DINSDAG 29 DECEMBER in 
"Het Spoortheater" te Nijverdal, van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Op WOENSDAG 30 DECEMBER kunt u TELEFONISCH bestellen van 
09.00 uur tot 17.00 uur. Ook schriftelijk kunt u uw kavels opgeven. 
Het aanbod bestaat uit vele tientallen mooie collecties, partijen en 
snuffeldozen. 
Vraag de GRATIS speciale lijst aan. 

Zij die de veilingcatalogus ontvangen krijgen deze lijst 
automatisch thuis. 

l/l/, y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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POSTZEGELVEILING 
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VEILING 99 
16 januari 1999. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 15 januari van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél nnooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vr^pg onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 100, te houden op 13 maart 1999. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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FRANSE DILIGO: NIET 
ALTIJD EEN 
POSTWAARDESTUK 
Onder de naam U\\\QO 
brengt de Franse Post 
kartonnen verpakkingen 
uit in verschillende for
maten. Ze zijn te verge
lijken met wat we in Ne
derland kennen onder de 
naam 'Boekpost', 'Fles
post' en dergelijke. De 
meeste D;7/aoverpakkin
gen zijn te beschouwen 
als postwaardestukken, 
omdat ze voorgefran
keerd zijn en zonder veel 
omhaal geadresseerd en 
verzonden kunnen wor
den. Dat geldt echter niet 
voor al deze stukken. De 
hier qetoonde D;7/go bij
voorbeeld  bestemd 
voor binnenlandse zen
dingen tot 500 gram, 
waarvan de aflevering 
gegorandeerd plaats 
vindt binnen 24 uur (zelf
de regio) of 48 uur (de 
restvan het l and)  is 

geen postwaardestuk. 
eze verpakking moest 

namelijk gefrankeerd 
^ worden met een speciale 
«̂  opgeplakte zegel. 

Z NIEUWE UITGIFTEN 
^ Australië 
^  Een Australische pre 
'• stamped envelope ofwel 
Q voorgefrankeerde enve
^ lop (45 c.) met als thema 
^ 'filatelie' verscheen ter 
2 gelegenheid van het vijf
X tigjarig bestaan van de 

 ° ' APTA, de Australasian 
yjQ Stamp Dealers'Associa

w' w tion. Uitgiftedatum 8 ok
tober 1998, prijs 55 c 
 Het luchtpostblad (Port 
Betaald) Kerstmis, uitge
geven op 2 november 

OesnNATAIRE j 

\<V^ A,> &. . rl Ar, 

Ü^KlUy C.or'^^ 

1998, is ontworpen door 
Ken Done, net zoals de 
kerstpostzegels. Voor dit 
luchtpostblad, dat 75 c. 
kost, is  waar dat bij de 
meeste Australische post
waardestukken wel net 
qeval is  geen eerste
dagstempel beschikbaar. 

China (Taiwan) 
 Op 9 oktober 1998 
verscheen op Taiwan een 
luchtpostblad bestemd 
voor verzending naar de 
Verenigde Staten en Ca
nada. Het zegel beeld 
(12 d.) en de Keerzijde 
van het postblad zijn ge
tooid met afbeeldingen 
van vliegende lepelaars 
[Platalea minor], waar
mee men aan wil geven 
dat ook op Taiwan aan
docht bestaat voor de 
bescherming van trekvo
gels. 
 Nieuwe oplagen ver
schenen van de aante
kenenvelop binnenland 
(geluksgod, 20 d,), 16 
miljoen stuks op 15 okto
ber 1998, en van gewo
ne envelop binnenland 
(oude Chinese graveer
kunst, 6 d.), 6 miljoen 

stuks op 20 november 
1998. Die laatste enve
lop is voorzien van een 
fosforbalk boven het ze
gelbeeld 

Denemarken 
 Geïllustreerde brief
kaart CP23 maakt deel 
uit van de op 15 oktober 
verschenen emissie 
'Kunst op postzegels'. 
Het zegelbeeld van deze 
briefkaart (3.75 k ) 
wordt gevormd door het 
schilderij 'Deense herfst' 
van kunstenaar Per Kirke
by Deze zeqel staat op 
de beeldzijde van de 
briefkaart vergroot afge
beeld, tegen de achter
grond van een ander 
schilderij van dezelfde 
kunstenaar 
 Briefkaart CP24 werd 
op 5 november 1998 uit
gebracht in samenhang 
met de fossielenemissie 
van die datum. Het inge
drukte zegelbeeld 
(3.75 k ) is dat van de 
postzegel met de afbeel
ding van een ammoniet. 
Dezelfde zegel wordt 
vergroot afgebeeld op 
de keerzijde van de 

VS*^est±aïicïa. 9 S 
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als Aufgabe i 
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kaart, tegen de achter
grond van een 17e
eeuwse prent van het fos
sielenkabinet van Ole 
Worm. 

Duitsland 
Voor verzamelaars van 
het thema 'geld' was op 
de tentoonstelling West

stuks, ontworpen door 
Raimo Sallinen, versche
nen op 4 september 
1998. In de rechterbo
venhoek staat in drie ta
len (Fins/Zweeds/Frans) 
aangegeven dat port be
taald is voor alle landen. 
De postbladen kosten sa
men 10 m 

falica 98 een aardige 
particulier bedrukte 
briefkaart (Elisabeth 
Schwarzhaupt, 100 p.) 
te koop. Op net linkerge
deelte staan Duitse bank
biljetten afgebeeld van 
kort na de oorlog, van 
vandaag de dag en van 
de nabije toekomst (in 
Euro). De tekst wijst op 
twee belangrijke econo
mische gebeurtenissen: 
de Duitse geldsanering 
van 1948 en de nade
rende invoering van de 
Euro. 

Finland 
Postbladen 'Uil ' Twee 

Frankrijk 
 Drie briefkaarten, ver
schenen op 21 septem
ber 1998, vestigen de 
aandacht op verschillen
de aspecten van het ge
bruik van de ATB of 
mountainbike: l'évasion, 
l'émotion en la sensa
tion. De kaarten zijn be
drukt met een zegel
beeld uit 1989, de post
zegel ter gelegenheid 
van het WK Wielrennen 
(Yvertnummer 2590), 
nu zonder waardeaan
duiding Ze kosten 15 f. 
per setje, maar ze zijn 
ook via het Internet te 
bestellen en te versturen 

Elektromscti besteld op 23 

september 1990 

Jac Spijkermiin 
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voor 10 f. per stuk. 

- Van de envelop voor 
zendingen naar het bui
tenland, die we cl meld
den in oktober, kunnen 
we nu een afbeelding to
nen. De envelop in het 
formaat DL is voorge
frankeerd (Port Betaald) 
voor zendingen tot 20 
gram. Het helderblauwe 
pr/or/'/y-label is op de en
velop gedrukt. De prijs 
bedraagt 4.40 f. voor 
losse exemploren en 
42 f. voor een setje van 
tien Uitgiftedatum 27 
april 1998. 

straties lijken de voorge
frankeerde envelop te 
herontdekken. Behalve in 
Duitsland en België blijkt 
nu ook in Luxemburg dit 
klassieke postwaardestuk 
weer verkrijgbaar te zijn. 
Onder de naam 'posten-
velop' worden twee ver
schillende formaten en
veloppen verkocht, elk 
per tien stuks voor 200 f. 
Het zegelbeeld heeft de 
waarde-aanduiding 'A ' 
(binnenland en Europa 
tot 30 gram) en een 
pr/on/y-label is meege-
drukt. Uitgiftedatum 8 
juni 1998. 

„ uttam 
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Korea (Zuid) 
In het afgelopen jaar zijn 
in Zuid-Koreo drie bij
zondere briefkaarten uit
gebracht, gewijd aan 
respectievelijk de Vrou-
wenweek(l juli 1997), 
het Jaar van de Fotogra
fie (2 juli 1997) en de 
vierhonderdste herden
king van de dood van 
admiraal Lee Sun-shin 
(16 december 1997). 

Luxemburg 
Europese postadmini-

Portugal 
We tonen een enkele 
prentbriefkaarten die uit
gebracht werden ter ge
legenheid van de we
reldtentoonstelling 
Expo 98 in Lissabon. 
- Een kaart uit de reeks 
'Paviljoens op Expo 98' 
(vijf verschillende kaar
ten in een mapje) met in 
het zegelbeeld en op de 
beeldzijde het paviljoen 
van gastland Portugal' 
- Een kaart uit de reeks 
'Thema's van Expo 98' 

(zes verschillende kaar
ten in een mapje), met 
in het zegelbeeld en op 
de beeldzijde de ver
beelding van het thema 
'De naties en de oce-

- Een kaart met een wat 
groter formaat uit een 
reeks met foto's van be
zienswaardigheden uit 
Lissabon, met in het ze
gelbeeld een tropische 
vis en op de beeldzijde 
het bekende Christus-
Koningbeeld dat uit de 
gehele stad te zien is. 
Op de voorgrond staat 
de mascotte van 
Expo 98. 
Alle kaarten zijn voor
zien van de aanduiding 
'Port betaald' en kunnen 
wereldwijd verzonden 
worden. 

Rusland 
- Briefkaart 150ste ge
boortedag van de 
beeldhouwer E.A. Lan-

cere (1848-1886) met 
in het zegelbeeld een 
portret van de kunste
naar en op de linkerzij
de zijn standbeeld 'De 
Kirgiziër met de ko
ningsarend'. 1 2 augus
tus 1998, 0.75 r. 

- Envelop 50 jaar heli-
copterfabriek Kamov. 
Zegelbeeld (1 r.) heli
kopter 'De Zwarte Haai', 
illustratie twee andere 
modellen. 9 september 
1998. 
- Klein formaat standaar
denvelop met zegelbeeld 
'A' (momenteel 1 r., ver
kocht voor 1.40 r.), in te
genstelling tot veel ande
re enveloppen vervaar
digd in Rusland en niet 
in Frankrijk. 
- Drie enveloppen, for
maat DL, met zegeibeeld 
'A' (1 r., verkoopprijs 
1,60 r.), met afbeeldin
gen van gebouwen uit 
Irkoetsk, Suzdal en Mag
nitogorsk. 
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Vaticaanstad 
Vier briefkaarten, uitge
geven op 28 augustus 
1998 bij het vijftigjarig 
bestaan van de interna
tionale postzegelbeurs 
in Riccione, tonen de
tails van twee geografi
sche kaarten uit de ze
ventiende eeuw. De vier 
briefkaarten worden in 
een bijpassende omslag 
verkocht voor 3.600 I. 

Verenigde Staten 
- Bij de Amerikaanse 
balletpostzegel, die uit
gegeven werd op 16 
september 1998, is ook 
een briefkaart versche
nen met dezelfde afbeel
ding van een ballerina in 
het zegelbeeld (20 c.) en 
op de keerzijde van de 
kaart. Een boekje met 
tien van deze kaarten 
kost $ 5.95. 
- Het honderdjarig be
staan van de Norfheas-
tern University in Boston 
leidde op 3 oMober 
1998 tot de uitgifte van 
een briefkaart (Kerr Hall, 

20 c.) in de reeks Histo
rie Preservation. Oplage 
21 miljoen stuks. 

Zwitserland 
- Na de halve finale be
reikte het Zwitserse da
mesteam inmiddels ook 
de finale in de strijd om 
de Fed-Cup (tennis). Dat 
leidde tot de uitgifte van 
weer twee fotobriefkaar
ten, grotendeels gelijk 
aan de kaarten die wij in 
september vermeldden, 
maar nu met foto's van 
het tennisteam met res
pectievelijk de vlag van 
Sion 2000 en de Zwit
serse vlag. Uitgiftedatum 
19 september 1998, 
prijs 1.50 f. per stuk. 

- Al bijna dertig jaar wa
ren er geen Zwitserse 
luchtpostbladen versche
nen, maar op 25 novem
ber 1998 veranderde 
dat, toen in het kader 
van de gemeenschappe
lijke emissie China-/wit-
serland een aerogram 
uitkwam. Beide Zwitserse 
zegels van de betreffen
de emissie zijn erop af
gedrukt, maar zonder 
waarde-aanduiding. In 
plaats daarvan staat on
der de zegelbeelden de 
tekst Taxe percue. Het 
luchtpostblad kost 1.80 f. 
Voor vier speciale lucht-
postvluchten zijn voorge
drukte versies van dit 
luchtpostblad aange
maakt, die uit Zürich en 
Geneve verstuurd wer
den naar Zwitserse verte
genwoordigingen in 
Beijing (Peking) en 
Sjanghai, en voorzien 
van bijzondere stempels 
weer retour gaan naar 
de afzenders. Deze ver
sies van het luchtpost
blad kostten (gebruikt) 
2.50 f. 

- Een geïllustreerde brief
kaart (70 r.), die uit
kwam op 4 december, 
toont op de beeldzijde 
een autobus van het 
merk Martini uit 1906. In 
het zegelbeeld staat het 
beeldmerk van de fabri
kant. De kaart verscheen 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Colom-
bePhiiex in Saint-Blaise 
en kost 1 f. 



Postzegel Partijen Centrale 

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

December-maand feestmaand ! 
Koop bij De Postzegel Partijen Centrale een van onze 1000 verschillende kavels en verras een 

vriend of kennis met een origineel kado dat niet veel hoeft te kosten. 
U kunt al een partij of verzameling kopen vanaf tien gulden ! 

Speciale openingstijden in december/januari: 
maandag 7 december '98 t/m vrijdag 11 december '98 09.00-17.00 uur 

zaterdag 12 december '98 10.00-16.00 uur 
maandag 14 december '98 t/m vrijdag 18 december '98 09.00-17.00 uur 

zaterdag 19 december '98 10.00-16.00 uur 
maandag 21 december '98 t/m donderdag 24 december '98 09.00-17.00 uur 
maandag 28 december'98 t/m woensdag 30 december'98 09.00-17.00 uur 

zaterdag 2 januari'99 10.00-16.00 uur 
maandag 4 januari '99 ü'm vrijdag 8 januari '99 09.00-17.00 uur 

zaterdag 9 januari'99 10.00-16.00 uur 

Mocht u geen tijd hebben om ons kantoor in Den Haag te bezoeken, 
stuur dan onderstaande bon ingevuld naar ons op. 

U ontvangt dan eenjaar lang GRATIS EN GEHEEL VRIJBLIATEND onze partijenlijst. 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat SS 2S18 AA den Haag 

Tel: 070-362S263 Fax : 070-362S415 
Postbank nr: 7331882 ABN/AMRO nr: 61.96.28.057 

*****************************ic*** TNFORJVIATIEBON **************************** 
Naam: TeL 
Adres: 
Postcode/plaats: 
Interessegebieden: 

,.Phl298 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag. Altijd parkeerruimte (fl 2,- per uur) en op zaterdag gratis. 



Postzegt ï lPar •tl.it m Centrale 
Dit is een kleine selectie van onze partijen 

2613 ALGERIJE in insteek-album.gebr 
Goed gevulde verzameling 1924-1991 
Hoge cataloguswaarde 

2597 AMERIKA - PRECANCELS in insteekboek 
1296 stuks 

2498 AUSTRALIË in 3 Dave albums,pfr/ongebr/gebr 
1913-1996 Zeer uitgebreide verzameling waarbij 
Antartica Een mooi geheel met zeer veel modern 
en betere zegels 

2622 AZIË in album,pfr/ongebr/gebr 
Waarbij veel China Een leuk avontuurlijk geheel 

2624 BANGLADESH in insteekboek.pfr 
Voorlopers, opdrukken op Pakistan ± 1500 stuks 

2501 BELGIË in 4 Lindner albums,vnl ongebr 
1940-1987 Uitgebreide verzameling met veel 
betere senes Catalogus waarde ruim ff 25 000,-

2635 BELGIË in 1/2 insteekboek,vnl gebr 
Goed gevulde boek met zeer veel zegels 
± 1860/1980 een mooie verzameling met veel 
beter materiaal 

2536 BERLIJN in insteekboek,pfr/ongebr/gebr 
1948-1990 Stock met veel zegels Waarbij betere 
Een mooi geheel wat zeer geschikt voor de rond-
zending is 

2625 BOSNIË in insteekboek,ongebr 
Vrijwel komplete verzameling met veel extra's 
Een mooi geheel van dit schaarse gebied 

2535 D D R in insteekboek, pfr/ongebr/gebr 
Kleine stock tot ±1970 Met veel zegels Waarbij 
betere 

2510 DUITSLAND in album,pfr/ongebr/gebr 
Waarbij Bund, Reich, Berlijn en D D R Een prach
tig geheel met vele betere series en zegels 
Een enorme cataloguswaarde gegarandeerd 

2530 DUITSLAND in album,vnl gebr 
Een iets wat rommelig geheel met een grote ver
scheidenheid aan zegels 

2541 DUITSLAND in 4 insteekboeken,pfr/ongebr/gebr 
Een zeer avontuurlijk geheel met vele top nummers 
Vele landen en gebieden vertegenwoordigd 
Met veel 1945-1950 Een pracht object 

2523 DUITSLAND BUND in album,pfr/ongebr/gebr 
1949-1977 Een goed gevulde verzameling met 
vele top nummers Een mooi geheel 

2513 ENGELAND in album,vnl gebr 
Meer en deels klassiek Met veel leuke stempels en 
betere zegels Leuk om uit te zoeken 

2514 ENGELAND in insteekboek,vnl gebr 
±1870-1980 Stock met vele duizenden zegels 

2515 ENGELAND in map 
1841 Een zeer uitgebreide verzameling van de 
ld rood met gebruikt, ongebruikt en bneven Zo'n 
verzameling is uniek en zeer zelden aangeboden 

2519 ENGELAND m Safe kaartjes boek.pfr/ongebr 
1844-±1970 Met vele top series en zegels 
Een prachtig geheel met een zeer hoge catalogus
waarde 

2520 ENGELAND in insteekboek,ongebr/gebr 
Een wat rommelig boek met veel betere zegels 
Waarbij veel vooroorlogs matenaal 

2490 ENGELSE KOLONIEN in insteekboek,pfr/ongebr/gebr 
Een goed gevuld boek m^zegels en blokken 

Kavels zijn ook 
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schriftelijk, 
Besteltijden ma/vr9 
Levenngen onder rer 

BIJ bestellingen boven de F 11 
U kunt ons vinden naast Pan 
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2488 

2496 

2497 

2545 

Met veel langlopende series en iets klassiek 
Een mooi geheel met hoge cataloguswaarde 
HONGARIJE in map.gebr 
Oud matenaal in een oud rondzendboekje 
Waarbij vele betere zegels Een mooi geheel 
voor de specialist 
LIECHTENSTEIN in doos.gebr 
Kilowaar, waarbij modern 500 gram 
MOTIEF BLOEMEN in album en 4 inst boeken ,pfr/ong 
Uitgebreide verzameling met zeer veel komplete 
uitgiften Een mooi geheel om mee verder te gaan 
MOTIEF BLOEMEN,pfr/ongebr/gebr 
Uitgebreide verzameling in 5 luxe LINDNER-albums 
met veel top-matenaal Vele landen vertegen
woordigd, zoals Thailand 
MOTIEF LUCHTV/\ART in speciaal doosje 
±50fdc's 
MOTIEF VOETBAL in speciaal doosje 
±50fdc's 
NEDERLAND in album 
FDC's, nummer 7 t/m 190 en 2 Meest beschreven 
Cataloguswaarde fl 5100,-
NEDERLAND in doos 
FDC's beschreven Tussen nummer 12 en 198 
Catalogus waarde ± fl 1500,-
NEDERLAND in 1/2 inst boek,pfr/ongebr/gebr 
1880/1980 Uitgebreide verzameling met veel 
betere zegels 
POLEN in album,vnl ongebr 
Lokaaluitgiften 1918-1919 ±80 stuks 
Een prachtig geheel dat zelden word aangeboden 
Een enorme cat waarde Veel extra's 
S/WR in album,ongebr 
1920-1959 Goed gevulde verzameling met veel 
betere senes jaren 30 en blok 1 Een mooi geheel 
met hoge cataiogusvraarde 
TURKIJE in insteekboek,pfr/ongebr 
Klassiek matenaal Waarbij doubletten 
Een interessant boekje met vele top series en 
zegels ZEER GUNSTIG GEPRIJSD m 
VERENIGD EUROPA in insteekboek,gebr 
1956-1980 Kleine verzameling met veel betere 
senes Een mooi geheel 
VERENIGDE NATIES in insteekboek,vnl pfr 
New York 1951-1990 Het oudere materiaal meest 
dubbel verzameld Een mooi geheel met alle hoog 
genoteerde senes Inclusief blok 1 
WERELD in doos met zakjes,ongebr/gebr 
Waarbij veel Duits sprekende landen Een zeer 
avontuurlijke doos met de mogelijkheid op grote 
en kleine vondsten 
WERELD in speciaal doosje,pfr 
Postzegelboekjes Een grote verschieidenheid aan 
landen Waarbij betere Een leuk geheel 
WERELD in 3 speciale albums,pfr 
Blokken met een grote verscheidenheid aan landen 
Meest jaren 80 Waarbij vele betere, zoals China 
WERELD in doos 
insteekboeken los matenaal 
Snuffelpartij voor de winteravonden 

telefonisch of per fax te bestellen. 
00-17 00u,za 10 00-16 OOu. 
nbours of na vooruitbetaling. 
>0,- zijn 
orama 

Ie verzendkosten voor PPC ! 
Mesdag en tegenover nr 48. 

,- per uur en op zaterdag gratis). 

F 150,00 

F 300,00 

F 975,00 

F 1 200,00 

F 75,00 

F 75,00 

F 1 250,00 

F 200,00 

F 650,00 

F 850,00 

F 1900,00 

F 450,00 

F 325,00 

F 475,00 

F 1200,00 

F 160,00 

F500 00 

F 300,00 



HIIEUlAfE POSTZEGEL-
SAMENSTELLING: 
POSTBUS 1051, 

M.A. DE ROOIJ, 
10 CB WAALWIIK 

BAHAMAS 
s t a m p B o o k l e t 

Bahamas Welcomes y o u to D isney 's Cas taway c a y 

Een echt toeristenboekje: de zegels hebben een waarde van 55 cent, 
hetgeen correspondeert met het tarief voor post, bestemd voor de 
Verenigde Staten en Canada. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Bahama-eilanden 
Schipbreukelingenrif 
Disney's schipbreukelin-
genrif vormt net thema 
van een postzegelboekje 
van de Bohama-eilon-
den. Het eerste boekje 
dat dit land na drieën
dertig jaar uitgaf! Het 
verscneen op 1 augustus 
en bevat tien postzegels 
van 55 cent, waarop een 
cruiseschip van Disney's 
Cruise Line zowel bij dag 
als bij nacht te zien is. 

Rozen 
Op 8 september volgde 

. alweer een tweede boek
je, ook met tien zegels van 
55 c. Vijf verschillende ro
zen staan erop afgebeeld. 
Rozen die ook op deze 
eilanden voorkomen. Met 
de zegels wordt de aan
dacht op de bescherming 
van het milieu gevestigd. 

Canada 
/Cerstzege/s 
De Canadese kerstzegets 
verschenen dit jaar op 6 
november. Het gaat om 
drie zegels: 45 c. voor 
binnenlands gebruik, 
52 c. voor post naar de 
Verenigde Staten en de 
90 c. voor luchtpostwen-
sen naar overzee. Hou-

^ ten beelden van engelen 
=- stonden model voor de 
Z postzegels. Niet zo 
=c vreemd voor Canada, 
^ waar op de top van de 
= meeste kerstbomen geen 
'-^ ster of piek te vinden is, 
o maar een engel. 
- Alledrie de zegels zijn 
^ ook in boekjes verkrijg-
2 baar: die van 45 c. in 
ï boekjes van tien, de bei-
"̂  de andere in boekjes van 

8M vijf. 

Tsjetsjenië 
Fauna 
Tsjetsjenië gaf opnieuw 
drie boekjes met fauna

zegels uit. Ze bevatten 
acht zegels in waarden 
van 500, 750 (twee
maal), 1.000, 1.500, 
2.500 (tweemaal) en 
3.000 r. Dit keer wordt 
aandacht besteed aan 
de dierenwereld van 
Zuid-Amerika, Afrika en 
Antarctica. Uitgiftedatum 
is 10 augustus. 

Denemarken 
Fossielen 
Ole Worm, Niels Sten-
sen, Sören Abildgaard 
en Erich Pontoppidan 
zijn Deense wetenschap
pers die veel hebben bij
gedragen aan de ontwik
keling van de Deense 
geologie en de stichting 
van een Geologisch Mu
seum. Op 5 november 
verschenen vier Deense 
postzegels met weerga
ven van originele tekenin
gen uit boeken van deze 
geologen. Op de postze
gels staan ook de titel en 
net jaar van verschijnen 
van deze werken. 
De zegel van 3.75 k. met 
een afbeelding van een 
ammoniet (fossiel week
dier) uit Museum Wor-
mianum van de medicus 
Ole Worm (1588-1654, 
stammend uit een Hol
landse familie) is ook in 
een boekje verkrijgbaar. 

Portret van Ole Worm. Het 
schilderij, vermoedelijk vervaar
digd door Kerel van Mander, 
bevindt zich in de Kathedraal
school van Aarhus 

Finland 
Programma 1999 
Het Finse boekjespro
gramma voor 1999 ziet 
er als volgt uit: 

Datum Onderwerp 
Inhoud 
27-01 Valentijnswensen 
6x3.00 m. 
15-02 De Weg 
4x3.00 m. 
06-09 Finse entertainers 
6x3.00 m. 
24-09 Pro Filütelia 
2x3.00+0.50 m. 
08-10 Finse ontwerpen 
6x3.00 m. 

Frankrijk 
Rode Kruis/Eindejaar 
De Franse Rode-Kruisze-
gels verschenen dit jaar 
op 5 november. Ze kwa
men ook uit in een post
zegelboekje met tien ze
gels van 3.00-f0.60 f. 
Afgebeeld is een kabou
ter wandelend op een 
kerstbal. Daarmee wordt 
de trend van de laatste 
jaren voortge zet; men 
probeert het publiek er
toe te bewegen juist deze 
zegels voor de kerstpost 
te gebruiken. 

Voor degenen die een boekje van £ 1 - te weinig vinden en een 
doosje met een rol van 100 zegels te veel is er nu een aardige tus
senvorm. 

september is er ook een 
boekje van £ 3.-. Het 
boekje verscheen - zo 
deelt de postdienst mee -
op verzoek van consu
ment en verzamelaar. 
Het bevat tien vogelze-
gels van 30 p. Afgebeeld 
zijn de merel en het 
goudhaantje. 

UKSrE^ t9m(jntlJHßtiiHbin-pKtrtSJXI-tmcm;<fiaimlilr!ua«Kim^itrLlC^^HMteti<M^iiHe * JMOf 

Omslag van het boekje met Franse Rode-Kruiszegels, geschikt voor 
ai uw kerst- en nieuwjaarswensen. 

Groot-Brittannië 
Breaking Barriers 
Al eerder vond u in deze 
rubriek informatie over 
het op 13 oktober ver
schenen grootformaat 
boekje dat in het teken 
stond van de snelheidsre-
cords van de Campbells 
en consorten. Korte tijd 
na uitgifte werden - in 
Nederland - twee bijzon
dere afwijkingen gevon
den: in het ene boekje be
vindt zich een extra velle
tje van viermaal 20 p. en 
in het andere ontbreekt 
juist dat vellletje. Het illus
tere tweetal werd vervol
gens vliegensvlug (waar
schijnlijk ook een snel-
heidsrecord!) op 27 okto
ber bij Postzegelveiling 
Woudenberg (veilinghuis 
Passon) verkocht voor de 
som van 700 gulden. 

Ierland 
Vogels 
Boekjes van £ 1.- zijn er 
in Ierland allang. Sinds 4 

Japan 
Dick Bruno 
Vrijwel identiek zijn ze: 
de Nederlandse kinder
zegels uit 1969 en de Ja
panse zegels ter gele
genheid van de Dag van 
de Correspondentie die 
op 23 juli van dit jaar 
verschenen. Tekening, 
kleuren en belettering ko
men bijna geheel over
een. De internationale 
faam van tekenaar Dick 
Bruno heeft er ongetwij
feld voor gezorgd dat hij 
zijn zo karakteristieke 
ontwerpen opnieuw aan 
postzegels heeft kunnen 
toevertrouwen. Na de 
muziek makende kinde
ren uit 1969 is er nu de 
brieven schrijvende 
jeugd. 
Het boekje bevat zes 
postzegels van 80 en 
vier van 50 y.; het komt 
daarmee uit op een no
minale waarde van 
680 y. Boekjes met post
zegels ter gelegenheid 

<3t«b(Z)B 
Letter ^^ 

W r i t i n g ^ 
Day 
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Japans postzegelboek|e: ook 
voor Nederlanders zeer herken
baar. 

van de Dag van de Cor
respondentie verschijnen 
in Japan al sinds 1986. 

Jersey 
1999 
Ter gelegenheid van 
hondercTjaar gemotori
seerd verkeer op het 
eiland Jersey, zal er ko
mend jaar op 2 juli een 
boekje verschijnen met 
afbeeldingen van oude 
auto's. 

Korea (Noord) 
Jaar van de Oceaan 
Naar pas nu bleek, is in 
Noord-Korea op 22 mei 
van dit jaar een boekje 
verschenen ter gelegen
heid van het Internatio
nale Jaar van de Oce
aan. Het boekje bevat 
drie postzegels van 10 
en drie van 80 j . 
In augustus volgden nog 
twee boekjes; op de 1 Oe 
een boekje met postze
gels waarop Koreaans 
riandborduurwerk staat 
afgebeeld (tweemaal 10 



en tweemaal 40 j . , als
mede eenmaal 1.20 en 
eenmaal 1.50 w.). Te 
zien zijn een ooievaar, 
karpers, een stokroos en 
een hanenkam 
Op 20 augustus volgde 
een boekje met postze
gels waarop kleder
drachten met bijbehoren 
de sieraden staan afge
beeld: tweemaal 10 en 
tweemaal 50 j . plus 
tweemaal 1.50 en twee
maal 1.90 w. 

Portugal (Madeira) 
Insecten 
Vlinders en motten uit 
Madeira zijn te vinden op 
de vier postzegels (50, 
85, 100 en 140 e.) in een 
postzegelboekje dat op 6 
september werd uitgege
ven. De oplage bedraagt 
50.000 boekjes. 

Spanje 
Spaanse gekte 
Op 20 mei van dit jaar is 
in Spanje een uiterst 
merkwaardig boekje ver
schenen. Het bevat ze
gels uit de frankeerserie 
met afbeeldingen van de 
Spaanse koning van 
100,200,300 500 en 
1.000 p., bij elkaar dus 
2.100 p. Niets vreemds 
aan. Maar nu komt het: 
het boekie {carnet de 
prestiqio) bevat ook een 
aantal ongetande zegels 
die geen fronkeerwaar-
de hebben. De postprijs 
van het boekje kwam 
echter wel op 10.000 p.. 
Omgerekend zo'n 135 
gulden. Geen wonder 
dat maar weinig verza
melaars daar zin in had
den. Je moest er eigenlijk 
ook nog voor naar Ma
drid reizen, want alleen 
de filatelistische dienst 
daar bood ze aan. Daar 
kwam nog bij dat er in 
geen enkel persbericht 
over gerept werd. Abon
nementhouders werden 
evenmin geïnformeerd. 
Later bleek dat de groot
handel kort voor de uit
giftedatum reserveringen 
kon plaatsen. Té kort 
eigenlijk en met te weinig 
informatie. Er zouden 
40.000 genummerde 
boekjes uitgegeven zijn. 
Hoewel het nergens ver
meld wordt, zou het 
boekwerkie uitgegeven 
zijn ter gelegenneid van 
de zestigste verjaardag 
van koning Juan 
Carlos I. 

Intussen heeft de catalo
gusredactie van Michel 
(zie Michel Rundschau 
van oktober 1998) het 
boekje genoteerd voor 
350 mark! 

Op de kaft van het boek|e van Vaticaanstad zien we de Sint-Pieter 
links en enkele museumgebouwen rechts 

Vaticaan 
Italia 98 
Op de in Milaan gehou
den wereldtentoonstel
ling/to//o 98 werd 25 
oktober bestempeld als 
Dag van de kunst. Vati
caanstad speelde daar
op in met de uitgifte van 
een serie kunstzegels 
plus een postzegelboekje 
met vijf zegels van 900 I. 
Afgebeeld wordt een 
beeldje van de Goede 
Herder uit het eind van 
de derde, begin van de 
vierde eeuw. De oplage 
bedraagt 250.00Ó boek
jes. 

Verenigde Naties 
Slot Schönbrunn 
Vorig jaar begon de 
postdienst van de Ver
enigde Naties met de uit
gifte van postzegels die 
de aandacht vestigen op 
stukjes erfgoed op deze 
aardbol. Als eerste wa
ren toen de terracotta 

Jies m 
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aan de beurt. De uitgifte 
ging vergezeld van drie 
postzegelboekjes. 
Op 4 december volgde 
het Weense slot Schön-
brunn met opnieuw 
grootformaat boekjes die 
ae pracht en praal van 
dit slot in tekst, kleurenfo
to's en postzegels tonen. 
Ook nu weer zijn het 
boekjes van het kantoor 
New York (twaalfmaal 
15 c. en negenmaal 
11 c ) , Geneve (tv/aalf-
maal 0.10 f. en negen-
maal 0.30 f. en Wenen 
(twaalfmaal 2 s. en ne
genmaal 1 s.). 

Verenigde Staten 
Weer nieuw makeshift-
boekje 
Na het boekje met tropi
sche vogels van juli ver
schenen ook de Ameri
kaanse ruimtevaartze
gels (Space Discovery) 
van 1 oktober in zo'n 

blauwgekleurd auto
maatboekje. 
Dit soort boekjes is ge
woonlijk maar op een 
beperkt aantal plaatsen 
in de Verenigde Staten 
verkrijgbaar. Ook de op
lage (tropische vogels: 
505.000 boekjes) wijst 
daar al op. De beide 
boekjes van dit jaar zijn 
overigens voor riet eerst 
ook bij de filatelistische 
dienst verkrijgbaar. 

Kerstkransen en 
Madonna 
Gewoontegetrouw ko
men de Verenigde Staten 
met twee soorten kerstze
gels: meteen eigentijds 
ontwerp (decoratieve 
kerstkransen, vier ver
schillende) en met een 
religieus motief (Maria 
met Kind). Het betreft 
postzegels van 32 c. Op 
15 oktober kwamen ze 
uit. De eerstgenoemde 
zegels zijn verkrijgbaar 
in een automaatboekje 
van vijftien stuks en in 
een tot een boekje te 
vouwen velletje (een zo
genaamd convertible 
booklet) van twintig. De 
traditionele kerstzegel is 
uitsluitend in zulke velle
tjes verkrijgbaar. 
De oplagecijfers liegen 
er niet om: bijna 6 mil
joen boekjes met kerst
kranszegels plus nog 
eens 46 miljoen vouw
boekjes met diezelfde ze
gels, terwijl Maria met 

het Kind ook op ruim 46 
miljoen vouwboekjes 
komt. 

Zegel met hoed 
Op 9 november kwam 
de H-zegel uit. Deze ze
gel zonder waarde-aan
duiding (prijs: 33 c.) ver
scheen om de eerste be
hoefte aan de zegels van 
het nieuwe brieftarief op 
te vangen. De nieuwe ta
rieven gelden overigens 
pas vanaf 10 januari 
1999. 
De H-zegel werd ten 
doop gehouden in Troy, 
New York, de geboorte
plaats van UncTe Sam. 
De H-zegel beeldt name
lijk de hoge hoed met 
sterren en strepen van 
Uncle Sam af. Met Uncle 
Sam wordt gewoonlijk 
Amerika bedoeld, hoe
wel Samuel Wilson, een 
hardwerkende vleesin-
pakker uit Troy. levend in 
het begin van de negen
tiende eeuw, er/oor mo
del stond. 
De zegel is verkrijgbaar 
in nogal wat verpakkin
gen, waaronder boekjes 
van tien en twintig stuks, 
rollen van 100 en 3.000 
zegels, vouwboekjes van 
twintig en ATM-velletjes 
van achttien stuks. 
Boekjes en velletjes be
vatten zelfklevende ze
gels. 

IJsland 
Kerstmis 
De üslandse kerstzegels 
verschenen op 5 novem
ber. Het gaat om twee 
zegels, waarvan de ont
werpen gekozen zijn uit 
inzendingen van zo'n 70 
scholieren. Als thema na
men de jongeren de 
kerstkat, een bekende fi
guur in oude IJslandse 
kerstverhalen, en twee 
engelen, symbool van 
vrede en eenheid. 
De kerstkat is ook te vin
den in het speciale kerst-
zegelboekje. 
De post verstrekte ook 
wat oplagecijfers van 
boekjes van de afgelo
pen jaren. Daaruit blijkt 
dat het om betrekkelijk 

kleine aantallen gaat. De 
oplagen variëren tussen 
13.500 en 50.000 boek
jes. 

Zuid-Afriica 
Westelijke Kaap 
'Ontdek dit stukje Kaap-
provincie door postze
gels' is het motto van een 
in Zuid-Afrika versche
nen postzegelboekje, ge
wijd aan de Westelijke 
Kaap. Zowel de tekst in 
het boekje als de postze
gels refereren aan de be
zienswaardigheden van 
het gebied. Deze popu
laire toeristenbestem
ming wordt beschreven 
als de plaats waar twee 
oceanen en vele culturen 
elkaar ontmoeten. 
Datum van uitgifte is 28 
september. De inhoud 
bestaat uit tweemaal vijf 
postzegels met de aan
duiding Airmail Postcard 
(= 1.30 r.). 

Voorzi|de van het nieuwe Zuid-
Afrikaanse postzegelboek|e met 
een gedeelte van de befaamde 
Tafelberg 

KwaZulu-Natal 
Ook op 28 september 
verscheen nog een twee
de toeristenboekje, dit
maal gewijd aan KwaZu-
lu-Natal. Het gebied staat 
bekend om zijn goudgele 
stranden, zijn ongerepte 
wildernis, de dierenwe
reld en het soms specta
culaire landschap. Ook 
nu bestaat de inhoud 
weer uit tien postzegels 
voor luchtpostkaarten. 

Antilopen 
Het eerder verschenen 
Zuid-Afrikaanse boekje 

^'^•"'^ »AB KAHNAST ALLIR VIB I Ó L A K O T T I N N » A * KAHNAST ALUR VID I Ö L A K O T T I N N 
A (SLANDI riÖOTKÜIN StClIl AD 

J O L A K O T T U K I N N SKJÖTl UrP KOLUNUn 
S K O M H U FVRIK )ÖL OC PEIR SEH 

PA EKK1 NttA FLiK PVKin JOUN 
rAKlIlÜLAKOniNN 

ACCOKDINC TO FOLKLOKE IN 
ICELAND ANTONE WHO DOES 

NOT RECEIVE A NEW CARHENT 
FOR CHRISTMAS WILL BE TAKEN BV 

THE 'CHRISTFIA8 CAT* 

Het kerstboek|e von IJsland. 



met tien antilopenzegels 
(29apnl van dit jaar) is 
intussen ook in een versie 
met zelfklevende zegels 
uitgegeven. 

Ilsapex 98 
Tijdens de eind oktober 
in Johannesburg gehou
den internationale post
zegeltentoonstel I i nq 
Ilsapex 98 was ook een 
speciaal tentoonstellings
boekje verkrijgbaar. Het 
bevat postzegels met af
beeldingen van walvis
sen. De Doekjes zijn ge
nummerd van 1 tot 
10.000; ze konden uit
sluitend bij de stands van 
de Zuid-Arrikaanse post
dienst op de tentoonstel
ling gekocht worden. 

Zweden 
Kerstgroep op kerstpost-
zegeïs 
De Zweedse kerstzegels, 
inmiddels verschenen op 
19 november, beelden 
bloemen en planten af 
die in dit land bij de 
kerstviering horen. Voor 
zegels met oinnenlands 
porto (4 k.) zijn dat de 
maretak, de amaryllus 
en de hyacint; op de ze-

De Zweedse kerstzegels voor 
qebruik in het binnenland heb
ben geen waorde-aanduiding 
ze kosten 4 k 

gels voor frankering 
naar het buitenland 
(6 k.) prijken kerstkran
sen van vossenbessen-
takken en azalea's. 
De hyacintzegel is alleen 
als rolzegel verkrijgbaar. 

De andere zegels zijn 
alle verkrijgbaar in 
boekjes van tien stuks. 
Het boekje met de tien 
zegels van 6 k. bevat 
bovendien een aantal 
pn'ori/y-stickers. 

Jaarset 
Ook dit jaar verschijnt er 
in Zweden weer een 
jaarset postzegelboekjes. 
Maar liefst dertien boek
jes kwamen er dit jaar uit 
met een totale nominale 
waarde van 457 k. 
De Zweden houden van 

opschieten: al op 14 ja
nuari verschijnt er een 
boekje met postzegels 
waarop kunstig versierde 
paaseieren zijn afge
beeld. Data waarop 
eveneens nieuwe boekjes 
zullen verschijnen zijn 
11 maarten 20 mei. 

Zwitserland 
Pro Juventufe 
Op 25 november ver
scheen het jaarlijkse 
Zwitserse boekje met Pro 
Juventute-zege\s. De se
rie dit jaar vormt de af

sluiting van de vierjaren-
cyclus 'Dieren bij en in 
het water'. Dit jaar wordt 
de aandacht op het meer 
gevestigd. De veelge
bruikte zegel van 
70-1-35 r. is een kerstze
gel. Het boekje bevat zes 
postzegels van 70+35 r. 
(kerstklok) en vier van 
90-1-45 r. (fuut). 

Kaft en inhoud van het nieuwe Zwitserse Pro Juvenfcte-boek|e 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



SENHMENIALJOURNEY 
Em bewé aanDkm 5 ImtsÈ rustplaats OTTO HORNUNG, LONDEN 

Onze medewerker in Engeland, Otto Hornung, is een soort 

globetrotter, hij reist stad, land en werelddeel af om er stof 

op te doen voor zijn verslagen van tentoonstellingen, 

veilingen en andere filatelistische evenementen. Als hij op de 

thuisbasis neerstrijkt is dat vaak alleen maar om zijn koffers 

te pakken voor zijn volgende tip. Bijvoorbeeld als er een 

bijzondere brief of fax bij de post ligt... 

Toen ik begin augustus weer 
eens thuis kwam, bleek het 
faxapparaat een met de hand 
geschreven boodschap te heb
ben geproduceerd. 'Hallo 
Otto, ik heb kaartjes voor Al-
thorp voor je; kun je op 6 au
gustus 's middags?' luidde de 
tekst - ondertekend 'Christi
ne'. Het briefje was afkomstig 
van Christine Whiley, de be
heerder van het postkantoor 
van Great Brington, een goede 
vriendin van me die prinses 
Diana toe ze klein was van tijd 
tot tijd snoep verkocht. Ik aar
zelde geen moment, pakte de 
telefoon en zei tegen Christine 
dat ze op me kon rekenen. 

UP UP AND AWAY 
Op 6 augustus in alle vroegte 
maakten Lilly en ik ons op 
voor de reis, na eerst een ste
vig ontbijt - pamdge en bacon 
and eggs om precies te zijn - te 
hebben verwerkt. We stapten 
in de auto en weg waren we. 
Lilly zette er op de Ml flink de 
vaart in. Er waren geen files, 
het was zelfs niet erg druk en 
we bereikten Great Brington 
tegen het middaguur. We 
zochten Christine en haar 
man Martin op, namen de 

kaartjes in ontvangst en ver
trokken weer, na eerst beloofd 
te hebben dat we na afloop 
van ons bezoek aan Althorp 
nog even langs zouden ko
men. Tijd genoeg om in The 
Fox and Hounds - de directe 
buur van Christine en Martin 
- een hapje te eten en een 
biertje te pakken. 
Van Great Brington naar 
Manor House - de laatste rust
plaats van Diana - is het nog 
geen twee kilometer. Maar 
omdat de politie bang was dat 
het dorp verstopt zou raken 
door het drukke verkeer was 
de weg afgesloten; we moesten 
een omweg van een kilometer 
of acht maken. Het was mooi 
weer, misschien ietsje te warm, 
maar dat merkten we pas toen 
we uit de auto stapten. 

GRATIS BUSJES 
We parkeerden de wagen op 
het grote parkeerterrein -
eigenlijk alleen maar een gro
te wei - en liepen naar het toe
gangshek van het landgoed. 
De afstand van het hek naar 
het hoofdgebouw is niet al te 
groot, maar desondanks rij
den er gratis busjes die de be
zoekers die niet goed ter been 
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Manor House, Althorp - hier groeide Diana op 

De achteringang von het stallenblok op Althorp, in dit gebouw is het Diana Museum 
gevestigd 

zijn bij de stallen afzetten. Dat 
stallenblok is overigens vrij in
drukwekkend; het is bijna zo 
groot als het hoofdgebouw 
zelf. Het werd gebouwd in 
1732 en is aan de voorzijde 
voorzien van een pompeuze, 
door pilaren geflankeerde 
poort die toegang geeft tot de 
binnenplaats. In dit voormali
ge stallenblok zijn nu het Dia
na Museum en een restaurant

je gehuisvest. Er zijn overi
gens twee musea, een aan elke 
kant van de poort. In het ene 
museum is het thema 'Diana 
als kind' uitgewerkt, het ande
re is gewijd aan haar leven als 
prinses van Wales en aan het 
liefdadigheidswerk dat ze 
deed. Beide musea worden 
druk bezocht en wie eenmaal 
binnen is moet zich ermee 
verzoenen dat hij of zij maar 
voetje voor voetje vooruit
komt. Geen wonder, want er 
komen dagelijks 2.500 men
sen kijken. 

OUD MODEL PASPOORT 
Het belangrijkste en mooiste 
museumstuk is de trouv^apon 
van Diana met zijn sleep van 
bijna acht meter. Er zijn ook 
nog andere jurken van de 
prinses te zien - allemaal rond 
paspoppen gedrapeerd -
maar die bieden eigenlijk 
maar een droevig makende 
aanblik. Wat ik zelf het interes
santst vond was haar paspoort: 
nog van het oude blauwe mo
del met het kartonnen omslag. 
De twee in de kaft uitgestanste 
ovalen laten de op de erachter 
liggende pagina geschreven 
tekst Her Royal Highness, the 
Princess of Wales zien. 
Naast de stallen vindt de be
zoeker van Althorp het hoofd

gebouw, the House, en dat is 
werkelijk heel indrukwek
kend. Gebouwd in de zestien
de eeuw en sindsdien herhaal
de malen gerenoveerd en uit
gebreid. Dit is nu écht een 
museum: gangen met marme
ren borstbeelden en met wan
den die behangen zijn met 
tientallen schilderijen. Ver
trekken die vol meubels staan 
maar die vooral indruk maken 
door de weelde aan schilderij
en die je er aantreft; doeken 
van Rubens, Reynolds en 
Gainsborough ontbreken 
niet. Helemaal om te water
tanden is de bibliotheek met 
zijn schat aan boeken - naar 
men zegt zijn het er om en na
bij de veertigduizend. Ook de 
eetzaal ziet er schitterend uit; 
op de tafel, die is gedekt voor 
dertig personen, vinden we 
zilveren bestek, porseleinen 
serviesgoed en kristallen va
zen en karaffen. Dus hier 
groeide Diana op. 

EENVOUDIG MONUMENT 
Een slingerend pad brengt de 
bezoeker van het hoofdge
bouw naar het zogenoemde 
round oval lake. In het midden 
van dit meertje ligt het eiland 
waar de prinses begraven is. 
Op het eilandje staan - net als 
op de rest van het landgoed -
nogal wat bomen; hier en 
daar belemmeren die het uit
zicht op het eenvoudige mo
nument dat ter nagedachtenis 
van Diana op het graf is ge
plaatst. Hier houden de be
zoekers halt; ze kijken stilletjes 
over het water - er worden 
geen bloemen gelegd of in 
het water geworpen en er zijn 
ook geen tranen. De mensen 
staan er maar, kijken en ne-
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men er foto's. De bezoekers 
mogen niet naar het eiland; 
dat voorrecht is alleen voor de 
wilde eenden weggelegd. De 
hele entourage straalt een
voud uit en juist vanwege die 
eenvoud maakt een bezoek 
aan deze plek veel indruk. Het 
geeft je het gevoel dat de prin
ses hier, en nergens anders 
begraven behoort te zijn. 
Het was zoals gezegd die zesde 
augustus behoorlijk warm. We 
hadden kilometers gelopen 
en waren dus behoorlijk dor
stig. Een kopje thee in de stal
len zou ons goed doen. Wat 
nog aan het oorspronkelijke 
doel van deze ruimte herin
nert zijn de boxen waarin de 
paarden hebben gestaan: die 
zijn intact gelaten. Zelfs de 

bordjes met de namen van de 
paarden hangen er nog: ik 
herinner me Squirrel en Ithaca. 
Er staan houten tafels en ban
ken op de bakstenen vloer. In 
dit restaurantje - een soort 
cafetaria eigenlijk - besluit 
vrijwel iedereen zijn bezoek 
aan het landgoed. 

SPECIALE ENVELOP 
Tot zover was ons bezoek aan 
Althorp slechts een soort senti-
mental journey, maar we had
den ook nog filatelistische za
ken te doen. Daarvoor reden 
we terug naar Christine 
Whiley in Great Brington. 
Haar postkantoortje annex 
dorpswinkel wordt vandaag de 
dag overspoeld door bezoek. 
Ook Christine verkoopt Diana-

^tu^sIruCfwme itflüe Sfcttr^r ^Ü "*ïeï«^ 
Bezoekers van het postkantoor van Great Bnngton kunnen deze envelop, gewi|d aan 
Diana, bi | Christine Whiley kopen 

Het meer met het eiland waarop Diana begraven ligt Het eenvoudige monument is net 
zichtbaar aan de rand van het water 

souvenirs, maar ze kan natuur
lijk niet concurreren met de 
winkel die op Althorp is inge
richt en waar een enorm assor
timent verkrijgbaar is. Daarom 
mikt ze vooral op het 'filatelis-
tisch segment' van deze markt. 
Ter gelegenheid van de open
stelling van Althorp is een spe
ciale envelop gedrukt met 
daarop een tekening van 
Manor House. De frankering 
bestaat - hoe kan het anders -
uit de strip van vijf Dianazegels 
die Royal Mail begin dit jaar 
uitgaf. De zegels zijn ontwaard 
met een bijzonder stempel dat 
behalve een symbolische roos 
de tekst Great Bnngton 
Northampton - 1st July 1998 laat 
zien. De datum 1 juli 1998 ver

wijst naar de dag waarop Dia
na's broer, Earl Spencer, zijn 
landgoed voor het eerst voor 
het publiek openstelde. De en
velop is alleen in het postkan
toortje van Great Brington te 
koop. 
Tot slot: voor de lezers in Ne
derland is het misschien nut
tig om te weten dat veel bui
tenlanders die een bezoek aan 
Diana's graf willen brengen 
onnodig verdwalen. Die rij
den dan naar het dorpje Al-
thorpe (met een 'e ' op het 
eind) in Lincolnshire, dat op 
drie uur rijden van Great 
Brington ligt en niets met het 
landgoed Althorp (zonder 
'e') te maken heeft! 

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

Afbeelding 1. 

CSA 
o- In hel nummer van okto-
^ ber we rd in deze rubriek 
c^ een envelop afgebeeld 
^ ter gelegenheid van de 
= herinneringsvluchtvan 
^ CSA van Praag naar 
a Amsterdam. Die envelop 
ïï was voorzien van een 
^ stempel in groen. Bij-
2 gaand een andere enve-
I fop (aft)ee/c//ng ?), dit-
"^ maal met het stempel in 

III '̂°'̂ -̂
SAS 
In aansluiting op het be
richt in het november
nummer kunnen we nu 

ook een envelop tonen 
die de eerste vlucht van 

SAS van Rotterdam naar 
Kopenhagen (6 april 
1998) illustreert {afbeel
ding 2). 

AMERICAN AIRLINES 
De maatschappij Ameri
can Airlines begint op 3 
mei van het volgend 
jaar met een eerste 
vlucht uit Chicago naar 
Amsterdam. Er zal wor
den gevlogen met een 
toestel van het type 
B767. 

BALLONPOST 
Op 5 en 6 september 
1998 waren er ballon
vaarten gepland die uit 

JW/S€f 

SAS FIRST 
FOKKER 50 FLIGHT 
ROTTERDAM - COPENHAGEN 

.» 

î.̂̂ ,̂_ 
^__,.,^c^ct:^v> 

jn 
S -

aMPMUtTEUCCUlB 

OK-tTTS ntSTRUP 
MnmiMi 

Afbeelding 2 

DetoFHatelig imim 31 
3-1-S-S SEnEHBRE 

AeroFilateXia VoliAno 9S 
Societè Filatelica Tre valli 
Poste restante 
NL'1000 Ansterdan 

Afbeelding 3 

de Belgische plaats Sint-
Ni klaas zouden vertrek
ken. In verband met de 
slechte weersomstandig
heden werd de vlucht 
van 5 september tot de 
volgende dag uitge
steld. 

LUFTSCHIFFPOST 
Ter gelegenheid van het 
feit dat er in Zwitserland 
gedurende een eeuw 
Luffschiffpost is gaf men 
een mooie kaart uit met 
daarop een al even 
mooie, bijzondere post
zegel. Uitgedragen 
wordt dat de Zwitserse 
plaats Sion zich kandi

daat heeft gesteld voor 
de organisatie van de 
Olympische Spelen van 
2006. 

VOLIAMO 98 
Ter gelegenheid van de 
Ambri Alpine Airshow 
Voliamo 98 in Ambri 
(Zwitserland) verscheen 
een speciale envelop uit
gegeven en was een bij
zonder stempel in ge
bruik. De hierbij afge
beelde envelop had Am
sterdam als bestemming, 
op de achterzijde is het 
speciale stempel 'vijftig 
jaar Amsterdam-Zürich' 
geplaatst. 



De Importa Verzamelband 
voor duizend en één toppresentatiesl 

• V I 
218x314mm 

•V6 
218 X 51 mm 

HIB^^ 
^HHH 
HjjBS 

• V 2 
218 X 156 mm 

• V 7 
218 X 43 mm 

■ H 

m m 

• V 3 
218 X 103 mm 

• V 8 
218 X 37 mm 

• V 4 
218 X 76 mm 

XX 

. ^ 

mi 
■i 
SI 
I I 

•V 4 vert. 
54 X 314 mm 

P K — . —i_sa 

• V 5 
218x60 mm 

•V2x2 
108 X 156 mm 

•V3x3 
71 X 103 mm 

•V4x2 
108 X 76 mm 

•V 10x4 
52 X 29 mm 

•V5x2 
95 X 60 mm 

•V 1 + zwart 
insteekblad 

Of u nu sigarenbandjes, postzegels, 
briefkaarten of speelkaarten verzamelt, 

in deze Verzamelband is het allemaal moge

lijk. De transparante Vbladen zijn verkrijg

baar met vakken in verschillende 
formaten. Los verkrijgbaar zijn ook de rode 
of zwarte schutbladen en bijpassende 
opbergcassette. 

» t 
DE KROON OP UW VERZAMELING 

•Importa B V  Postbus 301  5400 AH Uden »Tel (0413) 26 59 73 »Fax (0413) 26 67 20 »Email importa@worlclonline nl 



VEREIUIGIIUGS- SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 / 3 ZG Vl/ESTMAAS 

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

Landelijke secretariaten: 
WPl':J.H.Avis,Hoefbladl05, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwaard-
vegersgaarde 130,2542 TH Den 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721 TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
«l'/'i^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV, B. Korsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
l'PW/l/mefe;A.H.deHoop-
Meljer, Hllversumpad 29,1324 
SL Almere, ©036-5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,©0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C. de Graaf, Sthel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
M ' D e / f e ; ' ; M . Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; mw. A.P. Hesse-
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'/'|/M.M.Kleii,HayavanSome-
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
/irDeP/i;/a/ete/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 
/lSI/SMfi/o/e//e;J.J.M.Snel, 

GrevelingenmeerlOl, 1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM MonnicKendam, 
©0299-654163. 
/y'Sto/uüfSO';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Veriamel-ie'iSVSl^mV 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/y 'De 6/oie'; P. Bakker Schut, K. 
Onnesstraat 10,7316 LS Apel
doorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PV Appingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
WPl^J.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-
krüidstraat9,9404HAAssen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreaelaan93,3741EKBaarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveid: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Da Costastraat 16, 
3771 ZB Barneveid. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 

frDe//flOos/';T.vanEsch,Ura-
nusloan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/T'DeG/oie'iJ.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be-
neluxloon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bllthoven: 
Pr//efPosfmer/c';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswljck: 
PVDeMaasdorpen:;U.Hi. 
Gooren, Op de Smelen 38,5863 
BN Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Glos
sen, Dopheidestraot 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
Wl'Pl'; S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
«l'Pp.J.Veltkamp,Goudenre-
genstraot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
P/yi'fioxmeere.o.;H.C.M.Ä.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WU.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
Pl'firerfo; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78,4834 XS 
Breda, ©076-5650278. 
Brielle: 
PI' Philatelica Brielle- Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; kk. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
f r O e 6/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. 

Castricum: 
P/fosfr/fi/m; D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Foassen, 
Orionstraat 27,7782 RE De Krim, 
©0524-571889. 

Dalfsen: 
IV Philatelica, J. Schoemaker, Mag
nolialaan 9,7711 LX Nieuwleusen. 

Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lange-
straot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
Wöe/ft ;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOeftVe/'iP.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV, G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PI' 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. vanWijk, 
Treubstraat 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
PI' 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
PK'DeG/o6e';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecht: 
W/Doft/rec/?/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DP^'DePos/;ooef';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/)//ofron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/T'De 6/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
p r D e 6/oie'; A.C. Dijke, De Gon-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
P/;//.l'ef.fc/)/;W.J.J.Cüypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhV Gelre-Gulick/Fcht, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edom/Volendam: 
P.l'.'fropo5/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
/V'De6/o6e';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 

Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545-
475217. 
Eindhoven: 
PCP.J. Hofstede, Van Galen
straat 17,5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499-476414. 
PA///pj PV; R. Arts, Heggeronkloon 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 
fK'DeG/oèe';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/i'P/)//o/e//co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
/Î P/H/o/e/Zco; J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
W Philatelica, mw. A.W.D. Zijlstro, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.PI/.;WF.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. Rempt-Roebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
l'WDeP/i//o/ete/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi- & Eemland: 
0 P P . M . van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
WI'PÎ  J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163, 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV, L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702, 
Philatelica Den Haag; A.F. van Ro-
vesteijn, Heliotrooproon 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070-
3230472. 
Pf'De/fr/ng';L.H.Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 



shell Te Wem, aid. filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
Pri/fe(/es/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagv^egl38,2552GSDen 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
loan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningeir, J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen,®050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IVPhilatelica; H.J. Hooning, Hal-
bertsmostraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl'S.P./l.; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrOe P/i//o/ete/'; D. Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. von Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; G. de Beer, De 
Plassel,8449EHTerband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertlaon 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©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: 
Ff Oen/ye/(/er;L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IVPhilatelica; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15,5706 U Helmond, ©0492-
534793. 
Wl^We/monitJ. Meggers, Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 

Hendrik Ido Ambacht: 
/ImAocAfeef^iJ.S.P.vandeRuit, 
Lod.vanNassaustr.3,3331BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
py'De 6/oÄe'; H. Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
«I/PP.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r j W Penny'; M.L.H. Verho
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
;i/P/i//o/e//co;Postbusll5,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
All'PI^ T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezand, ©0598-351485, E-
mail; j . Bos @ wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, i.m. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma, Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i//o/e//ffl;J.G.Fidder,Gallé-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/;r ' / fotor*e' ;H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P/i//flfe/;ffl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Lonaedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr.l9,1723KRNoord-
Schorwoude, ©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV, H. Steygerwolt, Voorwaorts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
/i/P/);/o/e//co;R.K.J.Hegenbarth, 

Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LVVPV; P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstraat46,2321RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.W.P.l'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
« W ; S . Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/T'De G/o6e'; 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-
nausestraat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/i;/o/e/;foP^.;F.Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
P r i V o t e r W ; R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend 
,©0299-645788. 
Monster: 
«l'Pl'; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaon 70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'.PIV.;B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.H.H. 
Ooms, Lijken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i;/otel(co;J,M.G.vanMulle-
kom, Maondogsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, Eeckelho-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
«l'Pl';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: 
OPHp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsmo, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
OOT;P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

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

Raalte: 
PI'Äoo//e; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
fV'De 6Ue';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
fK'fi/vero';P.A.H. Heidens, Oot-
terbloemstraot 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
PI''De6/o6e';M.F.Bijl,Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
frDeG/oÄe';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
;i'P/i//o/e//co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PH Roderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
P/P/i;7flte/;cfl; P.Pors, Clara Wich-
mannstroot 110,2984 XJ Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
Pfffo/terrfom; J.Vellekoop, Pres, 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelien; E. Toook, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

Rijssen: 
«i'Pl^J. Freeke, 

Braakmansdijk 12,7462 LV Rijs
sen, ©0548-515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijsv/ijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
PI^Son/poof/PKS; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
kamp, Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; Secretariaat, 
Post Apart 5000,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
Wl'Sf/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
S W ; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KHSchijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
/yS/ffof(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i/feftfo'; J. van Schaik, Ado-
mo van Scbeltemastroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Femlané, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/i//o/e//co; E.v.d. Graaf, Dalle-
Iaanl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
fr//efM'o/ermerlt';A.H. de Rid
der, Lingestroot 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-648618. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
l'Pr A r g ; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
IV1'PI';E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i//ote//co;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 

Utrecht: 
WW; G.M.E.Mélotte, Ten Velde-

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


straat 71,3454 EJ De Meern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van 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, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
f f 'De e/oie';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bavel, 
Van Ruusbroeclaon 34,9602 B6 
Hoogezand, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
PI'Trimör/fe/'; H.Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
tum. De Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
frDe6/oie';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
/ " . f . 'Mo/en/o ' ; M.J.M.GIelen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 

Vinnen: 
/Y'De/»os/Aoorn'iCG.K. Timmer, 
Herman de Manstraat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlnardingen: 
A;i/PI^W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlnardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV, J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen. ©0118-
466665. 
Vlijmen: 
P/'De/'/i;/o/efe/';A.W. van Palier, 
Badweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
/l'P/i//ote/;fo;E.K.Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
«l'/'l*f.V/.M.Nijp,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WPV 'De Lanastraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr.Völkerstraat 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL Kamminga, 
Spinozaloan I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
Pi/'IVouio:/i';E.P.Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land

graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
R/o/e/;colVeer/e.o.; J.C.A.IW. Wil
lems, Irenelaon 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. 
Westbrobant: 
/I^P/ii/o/e/Zci^J. de Koning, 
Schoonhoutll6,4872MDEtten-
Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
//P/i/Zo/eko; J.M. Smit, Kooaer-
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
;i'P/i//o/e//cfl;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PVWinsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffüm, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
LaanvanHilbelink44,710]WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
/T'De/f/omp';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: 
IVPi/'Onrfer de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 

Wijchen: 
PrDe6/o4e';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk hij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengaard 2, 
3962 HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
Pfümu/den; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzending. 
IJssel- en Lekstreek: 
/yUsse/-S[ell;sfree/t;wnd.A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 U Rotter
dam, ©010-4553069. 
IJsselham: 
PrWsse//iom'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinastr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaonstod: 
l^ZPrDe Pos/Aoorn'; H.Smit, Ro-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
RembrandtstraatlO, 1506LT 
Zaandom, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde;G.'H. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Pros, Slotlaan 149™, 3701GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmastraat 

29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
Pi/'DeG/oÄe';J.J. Kuipers, Vuur-
doornstraot 23,6903 CJ Zeve
naar, ©0316-528801. 
ZIerikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Sleu
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 'PA/WcoiH.Nij land, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
Pl^'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg 252/15,7206 DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reijn-
ders. Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

POSTZEGEL- EN MUNTENCOLLECTIES 
TE KOOP GEVRAAGD!! 

L A A T U D I T N I E T O V E R K O M E N ! 

en ga alleen met een 
betrouwbaar adres 
in zee. 

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

En u krijgt de hoogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ï 
zich wel i 

O) 

» 

door h^t ° 
hoofd slaan 

AMSTERDAM, donderdag 
Omdat hij spijt had «e-

kregen van de verkoop <nn 
zijn postzegehrerzanieUng, 
heeft de TS-jarige L. DTV. 
zichzelf met «en asbak op 
het hoofd geslagen en te
genover de politie vcrtaki,' 
dat hij was beroofd. 

De bejaarde V. had zijn 
postzegelverzamellng met 
een. waarde van ƒ 2S.O0O 
verkocht «an twee postze
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen de mannen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Maar de klap was 
zo hard dat hij bulten be
wustzijn raakte en pas de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
werd gevonden. 

J.L de Troye, Bosb. Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-776759 

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

100 gr 250 gr 
18,00 42,00 
28,00 
16,00 
20,00 
13,00 
55,00 
10,00 
18,00 

16,00 

66,00 
36,00 
50,00 
28,00 

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

i k g 
150,00 
240,00 
130,00 
170,00 
110,00 

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 
50,00 

Prijswi|zigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 60,00 + ƒ 4,00 porto / Orders boven ƒ 60,- portovrij 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatellstische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

„ROLAND**- BIBLIOTHEK 
Literatur-Auktion 16 .01 .99 

Philatelistische und postgeschichtliche Literatur 
DEUTSCHLAND • EUROPA • ÜBERSEE 
Katalog bitte anfordern. Schutzgebühr DM 10.-

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 

D - 4 0 2 1 0 Düsseldorf • Bismarckstraße 9 8 
Tel.: 0 0 4 9 - 2 1 1 - 1 7 2 92 -0 • Fax 1 7 2 9 2 11 

http://www.felzmann.de 
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BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGEUMPORT 
BREDENHOF-OE BERM-POSTZEGEUMPORT 
Bovenstraat286-a,Rotte«fcim-Usselmonde • 10610011(010)482.6725 • Tetetox (010) 4797065 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 

Maandag is de vvinl<el gesloten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokk>ende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. ^ ^ ^ 

NA ENORM SUCCES IN OKTOBER HEBBEN WIJ OPNIEUW 
EEN GROTE VOORRAAD ENGELAND KILO WAAR GEKOCHT 

DEZE IS INGEZAMELD VOOR DE AANKOOP VAN 
BLINDENGELEIDE HONDEN, DE KILO'S ZIJN VAN ZEER 

GOEDE KWALITEIT EN BEVATTEN OOK IETS BUITENLAND 

5 KILO ƒ 92,50 
9 KILO ƒ 150,00 

20 KILO ƒ 310,00 

OOK IS HET ONS GELUKT IN ZWITSERLAND DE 
VOORRAAD MISSIE KILO'S VAN EEN KLOOSTER 

TE KOPEN. DEZE BEVATTEN VEEL LEUKE ZEGELS 
VAN DE LAATSTE JAREN EN OOK IETS BUITENLAND 

5 K I L O ƒ 1 7 0 , 0 0 + GRATIS INSTEEKBOEK 16 BLADZIJDEN WIT 

9 K I L O J 3 0 0 , 0 0 + GRATIS INSTEEKBOEK 32 BLADZIJDEN WIT 

2 0 K I L O ƒ 5 5 0 , 0 0 + GRATIS INSTEEKBOEK 64 BLADZIJDEN WIT 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwil 
L4/32 64 BIz wit 

LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
LS4/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz zwart 

normaal 

11,25 
21,00 
33,75 
43,50 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

l x 

10,50 
16,75 

26,50 
29,00 

13,50 
21,50 
29,00 
38,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

3 x 

10,00 
15,75 

24,50 
27,50 

12,50 
20,50 
28,00 
36,00 

5 x 10 X 

10,00 9,50 
15,00 14,00 
23,00 22,00 
26,25 24,50 

12,00 11,25 
19,25 17,75 
27,00 26,00 
34,00 32,50 

DmMii(2)D3iK] mmi mmmsm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO ^4 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLM4C0 

N U / 32,50 

NU ƒ 115,00 

N U / 37,50 

NU/135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL ƒ 180,00 NU / 150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL ƒ 300,00 NU ƒ 250,00 

9 KH.0 MISSIE WERELD NORMAAL ƒ 400,00 NU ƒ 300,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL ƒ 315,00 NU ƒ 260,00 

UND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Farcer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankri|k 
Gnekenland 
Groenland 
Japan 
Kanaaleil & Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Scandinavië 
Sponie 
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 toeslog 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel |aren met '97 
zeer nieuw met tioge waarden 
leuke sortering 
leuk met boek|eszegels met '98 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote oss met toeslag 
kort geknipt met iets '98 
veel nieuw met iets '98 
leuk met kleine landen 
laatste laren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortering met '97 
veel gevraagd met '98 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag iels 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 



DE VREDESZEGELSVAN1919-1920 

S!|7 

De Nederlandse vredeszegel 

In de catalogus' van de overi
gens perfect georganiseerde 
Vijfde NVPH-Postzegehhow, die 
van 8 tot en met 11 oktober in 
het Nederlands Congres Cen
trum in Den Haag werd ge
houden, werd een artikel van 
mijn hand opgenomen over 
de eerste Nederlandse Vredes
zegel. Hierin wordt de tot
standkoming van de deze ze
gel met afbeelding van de ka
thedraal van Reims uit de doe
ken gedaan (afieeldmg 1). Bij 
de bestudering van de archief
stukken over deze zegels, die 
in de periode van 10 tot en 
met 23 maart 1920 voor 5 cent 
aan de loketten verkrijgbaar 
waren, maar geen frankeer-
waarde bezaten, bleek dat ze 
onderdeel uitmaakten van een 
internationale actie waarbij 
meerdere landen betrokken 
waren. Een dergelijke vredes
zegel was in 1919 ook in Dene
marken verschenen (aßeeldins; 

2), maar het was mij niet be
kend in welke landen de ze
gels nog meer aan de loketten 
werden verkocht. Op het affi
che, dat in het catalogusartikel 
IS afgebeeld, worden Enge
land, Frankrijk, België, Zwe
den, Noorwegen, Polen, Por
tugal, de Verenigde Staten van 
Amerika, Brazilië, Argentiniè, 
Mexico en Japan als deelne
mende landen genoemd. Of 
deze landen werkelijk dergelij
ke zegels hebben uitgegeven is 
mij niet bekend. 
Maar al tijdens de Vijfde 
NVPH-Postzegehhow werd mij 
door de heer Ter Vrugt uit 
Warnsveld een kaart getoond 
met een vredeszegel in rood 
op een geelgrijze achter
grond, die vanuit België was 
verzonden {aßeeldmg 3). De 
zegel is op de voorzijde van 
een prentbriefkaart geplakt 
en werd afgestempeld op 9 
november 1920, dus aanzien
lijk later dan de verkoopperio-

P, 

V E R I T A S 
.1 B E R T A S 
: U S T ! T i A 

2 De m 1919 in Denemarken uitgegeven 
vredeszegel 

Dit affiche hing in maart 1920 in alle Nederlandse postkantoren, op deze wi|ze pro 
beerde het Comite Vredeszegel de verkoop van zi|n zegels te stimuleren 

de van de Deense en Neder
landse zegel. De kaart toont 
wel aan dat er, behalve in De
nemarken en Nederland, ook 

3 Briefkaart met aan de voorzijde een Belgische vredeszegel, gestempeld te Borgerhout op 9 november 1920 Let op dat de fron 
keerzegel ook aan de voorzijde is aangebracht, maar veerlater (februari 1 921) in een andere plaats [Antwerpen) is afgestempeld 

in andere landen dergelijke 
zegels zijn uitgegeven. Of de 
Belgische zegels aan de postlo-
ketten of op andere wijze aan 
de man zijn gebracht is mij 
niet bekend. 
Nu er dus door drie landen 
dergelijke vredeszegels zijn uit
gegeven, lijkt het waarschijn
lijk dat er ook nog van andere 
landen dergelijke zegels be
staan. Hierbij doe ik een op
roep om de redactie van 'Phi
latelie' te laten weten of er in
derdaad nog andere vredesze
gels bestaan, uitgevoerd in an
dere kleuren. Ook zou verdere 
informatie betreffende de Bel
gische en Deense zegels wel
kom zijn. Bij positieve reacties 
zal ik hiervan in dit blad be
richten, zo mogelijk met de af
beeldingen van de zegels. 
Gert Holstege, Haren 

Noot: 
' Van de catalogi van de Vtj/de 
NVPH-Postzegekhow zijn nog enkele 
exemplaren overgebleven Deze 
/ijn tegen overmaking van f 7 50 
(inlusief porto) op postgiro 42647 
bij het secretariaat van de NVPH in 
Den Haag verkrijgbaar. 



Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 

Tel. 0186571366 

Fax 0186571890 

Gratis 

prijslijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

MUNT EN POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
Oofc. ölif jaar 2af he/t OÏ\^ WOCY moo 

W\ l\\ oï\ do feianf hBcicle^n prc'f \/oor iwoo\ 
Directie en personeel wensen U 

gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 

INTERESSANTE PASVERSCHENEN 
POSTZEGELBOEKJES 
ALDERNEY 
BAHAMAS 
BAHAMAS 
CHECHENIË 
CYPRUS 
DENEMARKEN 
DENEMARKEN 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GRIEKENLAND 
GR.BRITTANNIË 
GR.BRITTANNIË 
GROENLAND 
IERL7VND 
JAPAN 
MARSHALL EIL. 
NEDERLAND 
NOORWEGEN 
ROEMENIË 
SPANJE 
ZUIDAFRIKA 
ZUIDAFRIKA 
ZWITSERLAND 

Garnizoenseiland (grootformaat) 
Disney cruisevaart 
Milieu: rozen op de Bahamas 

44,50 
21,00 
21,00 

Fauna Afrika, Z.Amerika en Antarctica 39,00 
Europa 1998 
S97 Europa 1998 (paarden) 
S98 Fossielen 
Beroemde personen (filmfielden) 
Rode Kruis 1998 (eindejaarsfeesten) 

16,75 
17,50 
17,00 
11,25 
18,75 

100x30 dr. Burchten (20 strips in boekje!) 42,00 
Europa 1998 
Snelheidsrecords (grootformaat) 
Kerstboekjes 1998 (2 stuks) 
Boekje met schepenzegels 
Tall Ships Race 1998 
Briefschrijfdag (zegels Dick Bruna) 
John Glenn, ruimteheid 
Postaumaat 25 jaar (particulier) 
Kerstmis 1998 
Nachtvogels, 2 boekjes 
Don Juan Carlos 
Roofvogels (grootformaat) 
Westkaap toeristenboekje 
Toeristenboekjes 1998 (4 stuks) 

17,50 
30,00 
32,50 
25,00 
12,00 
16,75 
21,50 
9,50 

12,00 
21,00 

dagprijs 
17,00 
9,00 

100,00 

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

Boven/250, géén portokosten. 

\B@©\^\Lm 
booklets@telebyte.nl 
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+ /10,25. 

POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 0416331451 
FAX 0416342856 

Gevestigd per 01011999! 
% 

Gespecialiseerd in poststukken van Nederland: 
Voorphilatelie, 2e & 3e emissie, emissie 
Bontkraag, aangetekende en expressebrieven, 
enkelfrankeringen, div. soorten stempels, 
pakketkaarten etc. Ook een ruime voorraad 
koloniën aanwezig. 

Bezoek na telefonische afspraak. Wij hebben ook 
een stand tijdens de 11e Filateliebeurs op 29, 30 
en 31 januari 1999 in de PandaHallen te 
Loosdrecht. 

Heeft u wensen, verzamelt u een plaats of streek, 
een emissie of stempels, neemt u gerust contact 
op. 

Tevens ben ik op zoek naar betere brieven van 
Nederland. 

t^'tifi.v oufi (fett f/(cttoe/ 
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SIADSPOSICÄIALOGUSSPP: 
EEN GEMISIE KANS 

Speäßlkisch^Ued verdient beterepabEcatie 
E. HORN SR., ASSEN 

Vorig jaar verscheen de Catalogus van de Nederlandse 

Stadspostzegels van de Studiegroep Particuliere 

Postbezorging. De heer E. Horn Sr. uit Assen vindt dat de 

bewuste publicatie maar beter niet het licht had kunnen zien. 

Het feit dat er dit jaar een eerste uitgebreid supplement met 

correcties werd uitgebracht doet hem niet van mening 

veranderen. 

Stadspost  ik heb het in dit 
blad al eens eerder uiteengezet 
 is een moeilijk te verzamelen 
gebied. De meer dan honderd 
actieve Nederlandse stadspost
diensten produceerden vorig 
jaar meer dan duizend nieuwe 
zegels met een gezamenlijke 
nominale waarde van rond zes
honderd gulden. Bij die hoe
veelheid is het moeilijk om 
nog op een verantwoorde ma
nier te verzamelen, om nog 
ma£ir te zwijgen over het com
pleet krijgen van het gebied 
zo men dat al wil. Voeg daarbij 
dat er ook nog vele opdrukken 
worden vervaardigd en het zal 
duidelijk zijn dat dit alles er nu 
niet bepaald toe uimodigt om 
het gebied te gaan verzamelen. 

VEEL WEGGELATEN 
Het voorgaande is uiteraard 
ook bij de belangrijkste Ne

derlandse gespecialiseerde 
vereniging voor stadspost, de 
Studiegroep Particuliere Post
bezorging (SPP), bekend. De 
SPP schijnt daar iets op gevon
den te hebben: het heeft een 
indrukwekkend boekwerk la
ten verschijnen  de Catalogus 
van de Nederlandse Stadspostze
gw/i waarin ongeveer de helft 
van het bestaande stadspost
materiaal is weggelaten; zo 
lijkt het gebied opeens veel 
overzichtelijker. Deze han
delswijze mag een blamage 
worden genoemd voor een or
ganisatie die zich als studie
groep afficheert. 
De SPPpublicatie is al weer 
geruime tijd geleden ten 
doop gehouden, namelijk in 
het voorjaar van 1997. Destijds 
heb ik een reactie geschreven 
(deze) die door omstandighe
den buiten mijn schuld pas nu 

in 'Philatelie' kan worden ge
plaatst. 

MINIMALE EISEN 
Welke zijn de minimumeisen 
die aan een catalogus gesteld 
mogen worden? Naar mijn 
mening de volgende: 

 titel en inhoud moeten over
eenstemmen (de vlag moet 
de lading dekken); 

 de inhoud dient volledig te 
zijn en historisch juist; 

 de verwerking van de gege
vens behoort nauwkeurig 
(bij voorkeur foutloos) te 
zijn verlopen; 

 de gegevens behoren op een 

consistente wijze te worden 
gepubliceerd. 

Toegegeven: het maken van 
welke catalogus dan ook is een 
gigantische klus. Er is boven
dien veel kennis van het be
handelde onderwerp vereist. 
Het mag daarom veelbeteke
nend worden genoemd dat de 
samenstellers van de catalo
gus, de heren W. van Beersum 
en P. Dijkman Dulkes, tegen
over mij verklaarden dat ze 
die kennis ontberen. Verder 
hebben ze niet de inhoudelij
ke kwaliteit van hun boekwerk 
voorop gezet, maar  omdat 
een bepaalde publicatieda

■iwmOTi 

bas 

Een greep uit de meer dan 1 200 reguliere stadspostzegels die niet in de catalogus te 
vinden zi|n 

■!Si 

Geen stadspost Dordtse Postzegelveiling, Scouting Den Helder 
Enkele van de meer dan duizend van een stempelopdruk voorziene zegels die niet in 
de SPPcatalogus zi|n opgenomen 



Ook al met in de catalogus te vinden honderden zegels die met de pen werden gewi|' 
zigd (zie ook 'Philatelie van december 1996, pagina's 840 en 841 en januari 1997, 
pagina 21] Enkele voorbeelden van on|uiste vermeldingen 

turn 'gehaald' moest worden 
verzuimd voldoende vaktech
nische (na) controle uit te la
ten voeren. 

MISLEIDEND 
Het resultaat van een en an
der is dat de inhoud van de ca
talogus nauwelijks overeen
komst vertoont met de postale 
werkelijkheid. Daardoor is er 
sprake van een misleidend 
boek; ik zou zelfs de term 
'postale geschiedvervalsing' 
durven gebruiken. 
Het is in het licht van het voor
gaande niet verwonderlijk dat 
er begin dit jaar, om de vele 
fouten te corrigeren, een eer
ste correctiesupplement is uit
gekomen. Dit supplement telt 
maar liefst 360 pagina's en het 
bevat  helaas  ook weer veel 
fouten. 
Het rampzalige van het geval 
is dat er nu een catalogus in 
de markt is gezet die  ten on
rechte  voor dit gebied gedu
rende vele jaren als 'het' stan
daardwerk zal worden be
schouwd. 

TE WEINIG WEGGELATEN 
In de oorspronkelijke editie 
van de catalogus (1997) wer
den 3.750 zegels gepresen
teerd. Er zijn daarbij allerlei 
coderingen gebruikt. Dat is 
ook niet zo vreemd, want er 
zijn veel stadspostzegels opge
nomen die die benaming ge
woonweg niet verdienen. Ge
volg: het hanteren van codes 
die net zo goed achterwege 
hadden kunnen blijven, dat 
wil zeggen: als men zich had 
beperkt tot het vermelden van 
stadspostzegels van 'onbespro
ken gedrag'. 
Daar komt bij dat men bij het 
toewijzen van de coderingen 
ook nog eens volop fouten 
heeft gemaakt. Het coderings
systeem is daardoor voor le
ken onbegrijpelijk; dat zal ko
ren zijn op de molen van die
genen die het gebied van de 
stadspostzegels toch al wan
trouwen. 

Als we de spelregels zouden 
aanhouden die de samenstel
lers zelf in hun inleiding ver
melden dan horen zo'n 450 
vermelde zegels niet in de ca
talogus thuis. Van nog eens 
tweehonderd nummers wordt 
vermeld dat het een 'filatelisti
sche uitgifte' betreft (ze ko
men gebruikt niet voor of zijn 
uitsluitend op verzoek afge
stempeld) . Die had men beter 
gewoon weg kunnen laten. 

TE VEEL WEGGELATEN 
Betekent dat nu dat de reste
rende 3.100 vermelde zegels 
in feite de 'echte' catalogus 
vormen? Nee, jammer genoeg 
niet. Want zo'n 1.150 zegels 
die er óók in hadden moeten 
staan  zegels die door stads
postdiensten werden uitgege
ven èn gebruikt  treffen we er 
niet in aan. Ook ca. 1.350 
exemplaren met een gedrukte 
of gestempelde opdruk (even
eens voor postale doeleinden 
uitgegeven) ontbreken, net 
als circa vierhonderd zegels 
die met pen of viltstift werden 
gewijzigd en vervolgens als 
frankeermiddel werden inge
zet. De desbetreffende gege
vens werden door schrijver 
van deze regels aan de SPP ter 
hand gesteld, die ze wel heeft 
gefotokopieerd, maar uitein
delijk bewust uit de catalogus 
heeft weggelaten. 
Om het scherp te stellen: de 
cataloguscommissie van de 
SPP past hier censuur toe en 
ze pleegt daarmee dus ge
schiedvervalsing. 
De reden waarom de commis
sie vermelding van deze zegels 
achterwege laat  'omdat na
maak geen enkel probleem is' 
 is onzinnig. Vrijwel alle wèl 
vermelde gestempelde op
drukken zijn vervaardigd met 
behulp van stempels die ge
woon in de kantoorboekhan
del te koop zijn. Samenstellers 
van een betrouwbare catalo
gus behoren uiteraard wel de 
beschikking te hebben over 
de originele zegels, en ook 

keuring van de te vermelden 
zegels is noodzakelijk. 
Het is opmerkelijk dat men 
enerzijds een kleine driedui
zend 'echte' stadspostzegels 
vergeet te vermelden en an
derzijds wèl talloze nepzegels 
opvoert, compleet met afbeel
dingen en catalogusprijzen. 

TWEE VERSIES 
Een ander aspect dat verba
zing (en wellicht zelfs verbij
stering) wekt is dat de catalo
guscommissie van de SPP twee 
versies van de catalogus heeft 
gemaakt. De eerste werd ver
kocht aan de leden van de stu
diegroep en andere belang
stellenden; dat is de publicatie 
die hier wordt besproken. De 
tweede versie vermeldt alle 
hiervoor bedoelde, ontbre
kende zegels curieus genoeg 
wèl. Deze uitgebreidere editie 
is speciaal bestemd voor in
tern gebruik door de samen
stellers, die natuurlijk zelf pre
cies willen (mogen?) weten 
hoe de vork in de steel zit. 

VOLOP FOUTEN 
Ik heb het hiervoor al gecon
stateerd: de stadspostcatalo
gus van de SPP wemelt van de 
fouten. Het siert de vereni
ging dat een deel van die fou
ten dankzij het in 1998 ver
schenen eerste correctiesup
plement is gecorrigeerd. Des
ondanks blijven honderden 
slordigheden, fouten en omis
sies bestaan. 
Voorbeelden van fouten zijn 
er te over. Bij Alkmaar wordt 
verwezen naar Den Helder III 
(moet II zijn); van de num
mers 13 tot en met 15 van Al
melo bestaan ook ongetande 
exemplaren (vergeten); de 
boekjes van Castricum zijn 
niet vermeld; de zegels van 
Hellevoetsluis worden in de 
prijslijst niet vermeld; de aan
duiding 'Boxtel O' is onzin 
(kan er een 'nulde postdienst' 
bestaan?); vergeten wordt dat 
de nummers 1 en 2 van Hen
gelo rV ook in rollen van dui

zend zijn verschenen en zo 
kunnen we nog wel even door
gaan. 

VERVALSINGEN 
In de inleiding van de catalo
gus wordt nadrukkelijk ge
waarschuwd voor vervalsin
gen. Het is schrijnend om te 
zien dat men deze waarschu
wing niet ook /elf ter harte 
heeft genomen. De catalogus 
bevat daardoor vervalsingen 
en we zouden hier een lijst 
van kwalijke producten kun
nen opsommen. Een voor
beeld? De nummers I tot en 
met 3^ van Hengelo I zijn ver
valsingen; ze werden door 
Schalekamp (eigenaar van 
Leeuwarden I) nagedrukt van 
de originele drukplaten, uiter
aard zonder toestemming van 
de eigenaar van Hengelo. 
Ook de bijbehorende valse 
eerstedagenveloppen zijn op
genomen. 
Of neem Apeldoorn II, de 
nummers 46 tot en met 49 
(Van Gogh): die werden we
derrechtelijk uitgegeven, on
der andere door Witteveen 
van de SPPnieuwtjesdienst, 
en mogen niet op de markt 
worden gebracht, aangebo
den of verkocht (hetgeen ge
noemde functionaris uiter
aard wel doet). 
Soms komt ook het ontbreken 
van informatie neer op mislei
ding. Zo komen van de zegels ^ 
1 tot en met 106 van Apel <»■ 
doorn I honderden vervalste ^ 
poststukken en zegels voor, ^ 
die werden vervaardigd met ^ 
behulp van gestolen stempels ^ 
en zegels*. Hier hadden de sa ^ 
menstellers toch op z'n minst = 
een waarschuwing moeten s; 
vermelden en een keuringsad ^ 
vies moeten geven. 2 

VARIËTEITEN ^ 
Vai icleiten komen bij stads OQE 
postzegels heel veel voor. Ze "w" 
worden daardoor kennelijk 
als 'normaal' beschouwd: ver
melding blijft achterwege. 
Naar mijn mening behoort 
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Niet gecatalogiseerd belangri|ke variëteiten van stadspostzegels 

een goede catalogus zulke va
riëteiten wel op te nemen. 
Voorbeelden van dergelijke, 
in de catalogus ontbrekende 
afwijkingen zijn: 
 de nummers 1 en 2 van Arn
hem V bestaan ook in rood 
(in plaats van bruin); 
 nummer 1 van Amsterdam 
0(?) komt behalve met kleine 
ook met grote waardecijfers 
voor; 
 nummer 10 van Amster
dam II is er behalve in olijf
kleur ook in bruin; 
 van nummer 3 van Amster
dam VII zijn ook dubbeldruk
ken bekend; 
 van Den Bosch 0(?) bestaat 
van de nummers I en 2 ook 
een type II (met complete 
poot); 
 nummer 1 van Assendelft 
komt in drie typen voor; 
 de nummers 4 tot en met 6 
van Venlo I bestaan ook met 
kopstaande opdruk. 
Deze lijst zou nog kunnen 
worden uitgebreid met hon
derden andere omissies. 

ONDERLING ZEGELGEBRUIK 
Aan het bij/ondere aspect van 
de stadspost dat 'onderling ze
gelgebruik' heet wordt helaas 
veel te weinig aandacht be
steed. Geschiedkundig is dat 
aspect van groot belang: het 
maakt mede duidelijk hoe 
stadspostdiensten functione
ren. Er zijn echter twee zaken 
die een betrouwbare en volle
dige inventarisatie kunnen be
moeilijken, respectievelijk on
aantrekkelijk maken: gebrek 
aan kennis en het feit dat ver
zamelaars niet erg gek zijn op 
dit (nogal ondoorzichtige) 
element van de stadspost. De 
oplossing die de catalogus
commissie hiervoor heeft ge
vonden valt onder het kopje 
gemakzucht: het wordt ge
woon weggelaten. 
Heel jammer, want het gaat 
om een bijzonder interessant 
gegeven. Dedemsvaart ge
bruikte in 1994 (ongewijzig
de) zegels van Maasland. Kol
lum verkeek zich op het aan
tal kerstzegels dat deze stads

postdienst in 1993/94 nodig 
had; daarom werden zegels 
van Leeuwarden, Harlingen, 
Uithuizen en Venlo gebruikt. 
Stadskanaal nam de zegels van 
Venlo weer over van Kollum, 
om ze vervolgens te gebrui
ken. En zou ik nog even kun
nen doorgaan. 

GOEDKOOP? JUIST NIET! 
Een van de gevolgen van de 
werkwijze van de catalogus
commissie is dat een argeloze 
gebruiker van de catalogus de 
indruk kan krijgen dat stads
post een relatief goedkoop 
verzamelgebied is. I)at is dan 
geheel ten onrechte. Juist de 
weggelaten zegels kunnen 
prijzig zijn: ze zijn schaars en 
soms zelfs zeldzaam. Er zijn 
honderden varianten waarvan 
we weten dat er minder dan 
tien exemplaren bestaan. Die 
zijn dus niet of nauwelijks te 
koop. Sommige van de wèl in 
de catalogus vermelde zeld
zaamheden staan genoteerd 
voor tachtig cent per stuk. 

Waarom men dat doet is me 
niet duidelijk, maar dat het 
misleidend is staat buiten kijf. 

HISTORISCHE OPBOUW 
Een goede catalogus zal zijn 
gebruikers niet alleen een lijst 
van zegels voorschotelen, 
maar zal daarnaast trachten 
een historisch juist beeld van 
h<̂ t bewuste verzamelgebied 
te presenteren. In de hier be
sproken catalogus gaat het in 
de inleiding al fout. Er wordt 
melding gemaakt van zo'n 
driehonderd stadspostdien
sten (sinds 1983), terwijl men 
toch over de gegevens be
schikt (eveneens van schrijver 
dezes ontvangen) die duide
lijk maken dat het er meer 
dan vijfhonderd zijn. 
Historisch onjuist is verder dat 
men alle stadspostdiensten 
de goede zowel als de 'nep
pers'  per plaats op één hoop 
veegt. De leek wordt daardoor 
een niet met de werkelijkheid 
overeenkomende suggestie 
van overzichtelijkheid en or
dening opgedrongen. 
Dat de samenstellers het be
staan om in hun inleiding te 
melden 'dat de gebruiker van 
dit boekwerk na kennisne
ming van de inhoud de post
zegelhandelaar nu zelf kan 
vertellen welke stadspost echt 
is' mag overigens een gotspe 
worden genoemd. 

CONCLUSIE 
Als ik tracht tot een conclusie 
te komen dan moet ik consta
teren dat de SPP zijn uiterste 
best heeft gedaan om alles wat 
moeilijk is, vreemd aandoet of 
tot discussie kan leiden heeft 
'weggeschreven'. Het bestaat 
in de visie van de commissie 
gewoonweg niet of het is stom
weg vergeten. Misschien wil 
men de indruk wekken dat 
stadspostdiensten net zo regu
lier, overzichtelijk en contro
leerbaar werken als de gewo
ne posterijen. Maar als dat zo 
is dan blijft het onbegrijpelijk 
waarom zoveel rommel die 
niet bij stadspost thuishoort in 
de kolommen van deze catalo
gus is opgenomen. 
Naar mijn mening heeft de 
SPP zich met de uitgifte van 
dit boek geblameerd; het is 
een voorbeeld van hoe het 
niet moet. Weggooien, verge
ten en het opnieuw (en dan 
beter) doen, lijkt me. Daar ligt 
dus een mooie taak voor de 
cataloguscommissie en voor 
het SPPbestuur. 
O ja, dat zou ik nog vergeten: 
het aan de catalogus toege
voegde zoekregister is een 
aanwinst voor de stadspostfila
telie. Die drie blaadjes mogen 
wat mij betreft voor vernieti
ging worden behoed... 

Noot: 
* zie hiervoor De pnvaalposl geschie
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denis van Apeldoorn 1969-1983, als
mede een onthullende blik in de post-
operationele periode 1983-heden door 
A.W.W. Hattink 

REACTIE VAN DE 
SAMENSTELLERS VAN DE 
CATALOGUS 
De redactie van 'Philatelie' heefi 
de Studiegroep Particuliere Postbe
zorging (SPP) om een reactie op de 
kritiek van de heer Hom ge
vraagd. Eén van de twee samen
stellers van de catalogus, de heer 
W. van Beersum, deelt het volgen
de mee: 

'De druiven zijn kennelijk 
heel erg zuur. Als ik het bij 
deze opmerking liet zou ik me 
er wel erg gemakkelijk vanaf 
maken. Bij het lezen van de 
recensie van de heer Horn 
zou u tot de conclusie kunnen 
komen dat de catalogus van 
de SPP een totale miskleun is. 
Voordat u dat werkelijk zou 
aannemen zou ik graag willen 
toelichten waarom ik persoon
lijk helemaal niet verbaasd 
ben over de inhoud van deze 
recensie. 

GROTE SCHADE 
Jaren geleden, voordat ik lid 
werd van de Studiegroep Par
ticuliere Postbezorging, is de 
heer Horn bij die vereniging 
geroyeerd. Niet omdat hij zijn 
contributie niet betaald had 
of om een of andere sikkeneu
rige reden, maar omdat de 
toenmalige leden hem ervan 
beschuldigden grote schade 
te richten aan de stadspostfila
telie. Sinds die tijd blijkt dat 
de heer H o m er alles voor 
over heeft om zowel de vereni
ging als haar leden in een 
kwaad daglicht te stellen. 
De heer P. Dijkman Dulkes en 
ondergetekende namen tot 
voor kort het standpunt in dat 
dit royement geen reden was 
om het contact met de heer 
Horn te verbreken; hij staat al
gemeen bekend als een ken

ner van bepaalde gebieden 
van de stadspostfilatelie. Ze 
deden dit ondanks het feit dat 
de tijd heeft geleerd dat de bij
drage van de heer Horn daar
aan discutabel is, liever ge
zegd: meer schade dan goed 
doet. Toen ons meningsver
schil over de inrichting van de 
catalogus duidelijk werd, was 
geen normaal contact meer 
mogelijk. 

ONRECHT 
Wat u verder moet weten om 
tot een goede beoordeling 
van de recensie te komen is 
dat de auteur ervan ontwer
per, producent, inkoper en 
verkoper van stadspostzegels 
is. Een ideale combinatie in 
commercieel opzicht. Hij 
heeft zich binnengedrongen 
bij enige goed lopende stads
postdiensten en heeft deze fir
ma's als kapstok gebruikt voor 
eigen maaksels. Hiermee 
heeft de auteur het aanzien 
van de stadspostfilatelie veel 
schade berokkend. 
'Waar rook is, is ook vuur', 
zegt het spreekwoord. Dit 
spreekwoord noodzaakt mij 
op enige punten van de recen
sie in te gaan. Zijn er geen 'ge
breken' aan te wijzen? Jaze
ker, maar het door het zo te 
stellen als de heer Horn doet 
men in de eerste plaats on
recht aan het enorme werk 
dat geleverd moet worden om 
de catalogus up to date te hou
den, en ten tweede geeft het 
blijk van weinig inzicht in de 
werkwijze bij stadspostdien
sten. 

JA OF NEE? 
Over dit tweede punt zou ik 
nog graag iets naar voren wil
len brengen. Verscheidene 
stadspostdiensten geven ze
gels uit die verkrijgbaar zijn 
bij de innamepunten voor en-
kelpost van particulieren. 
Deze zegels gelden als be
talingsbewijs voor de nog te 

verrichten be
zorgdienst. Die 
i n n a m e p u n t e n 
liggen zowel in de 
plaats zelf als in 
de omliggende 
plaatsen binnen 
de regio die de 
d e s b e t r e f f e n d e 
s t a d s p o s t d i e n s t 
verzorgt. Ze kun
nen overal zijn 
waar veel publiek 
komt, bijvoor
beeld supermark
ten, boekenwin
kels en dergelij
ke. De meeste van 
deze stadspost
diensten geven 
voor de bedrijfs
voering een of 
twee zegels (van 
v e r s c h i l l e n d e 
waarde) uit. Van 

de heer Horn is bekend dat 
hij in zo'n geval per inname-
punt minstens tien verschil
lende zegeis in een velletje viit-
geeft met daarbij allerlei va-
riëiten zoals ongetand, keer-
druk, met of zonder waarde
aanduiding en nog veel meer. 
Dat alles dan ook nog gedrukt 
op zeven verschillende kleu
ren papier. Enige jaren gele
den hebben leden van onze 
vereniging uitgerekend dat bij 
een bepaalde kerstemissie 
meer dan duizend variëteiten 
het licht zagen. Even later wer
den ze ook nog van allerlei op
drukken voorzien. Zou u ze 
stuk voor stuk opnemen in uw 
catalogus? Graag een duide
lijk ja of nee! Voor de goede 
orde: wat in onze catalogus 
wordt opgenomen bepaal ik 
niet alleen; daarvoor bestaat 
een commissie en ik sta volle
dig achter de beslissingen van 
deze commissie. 

WAT IS DE WAARDE? 
Een ander punt is de zeld
zaamheid of de exclusiviteit 
van bepaalde zegels. Voor 
stadspostmateriaal mogen 
niet dezelfde normen worden 
gehanteerd als voor wat ik ge
makshalve de 'gewone filate
lie' zal noemen. Het kost de 
producent van stadspostzegels 
geen enkele moeite om zeld-
zaamheden te produceren. 
Voor 'opdrukken' geldt dat al 
helemaal. Neem een viltstift 
ter hand of koop een stempel 
in de winkel en ga aan de 
gang. Plak de zegel op een en
velop, breng hem naar een 
stadspostdienst en laat het 
stuk versturen naar een ken
nis. Na bezorging heeft u een 
zeer exclusief product in han
den, maar wat is de waarde er
van? Als u een poststuk ergens 
in het landelijk circuit weet 
binnen te krijgen loopt alles 
verder gesmeerd. Geen enke
le stadspostdienst weet welke 
zegels een van zijn pakweg 

tachtig collega's op dat mo
ment gebruikt. Het poststuk 
wordt gewoon bezorgd. Nog
maals: wat is de waarde van 
zo'n exclusiviteit? Ik wil u hier
mee aantonen dat 'gelopen' 
stukken niets bewijzen over de 
'echtheid' van de zegels; het is 
hooguit een bewijs van het be
staan van de bezorgdienst die 
de zegel heeft afgestempeld. 
Verder is het zo dat zeldzaam-
heden aan de lopende band 
kunnen worden geprodu
ceerd - en dat gebeurt dan 
ook. De auteur van de recen
sie is er een meester in om ex-
clusiviteiten binnen het lande
lijk circuit te brengen en wil 
vervolgens dat wij ze opnemen 
in de catalogus. 

VOOR NIEUWKOMERS 
De catalogus van de SPP is de 
enige op dit moment verkrijg
bare catalogus van Neder
lands stadspostmateriaal die 
up to date is. De catalogus heeft 
binnen onze vereniging veel 
reacties losgemaakt. Ze is niet 
bedoeld voor de heer H o m 
en ook niet voor de bestuurs
leden van de SPP. Hij is be
doeld voor de geïnteresseerde 
nieuwkomer, die als hij of zij 
een 'stadspostzegel' of een 
'FDC' in handen krijgt kan na
gaan waar dat materiaal van
daan komt. En als we het we
ten wordt er ook nog com
mentaar bijgeleverd. Dat de 
catalogus niet tot in details 
compleet kan zijn is duidelijk, 
maar het is uiterst kwalijk dat 
een 'kenner', iemand die zijn 
hele leven al roept dat er niets 
complexer is dan deze mate
rie, nu juist dit als argument 
gebruikt. Netjes is anders. 
Voor de geïnteresseerden heb 
ik nog een nieuwtje. Op de 
laatste vergadering van de SPP 
kondigde de heer R. Nihot 
van Select Post aan in dit najaar 
een catalogus in drie delen te 
laten verschijnen. 
Mocht u na het lezen van de 
recensie van de heer Horn 
toch nog belangstelling heb
ben voor stadspostfilatelie dan 
geef ik u hierbij het adres van 
het secretariaat van de enige 
in stadspost gespecialiseerde 
studiegroep die Nederland 
rijk is: °-

Secretariaat SPP == 
Liendenhof44 ^ 
1108 HA Amsterdam. ^ 

Ik kan u verzekeren dat het = 
verzamelen van stadspost ;;: 
enerverend is! Ik dank de re- ^ 
dactie van 'Philatelie' voor de 2 
gelegenheid deze toelichting ï 
te kunnen geven.' -^— 
W. van Beersum QQT 



^ 28 N.V.P.H. % 
POSnEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 

1 F FILATELIE-
BEURS "99 

LOOSDRECHT 
DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 29 januari 1999 van 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 30 januari 1999 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 31 januari 1999 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde 
verenigingen 

- tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

- handelarenstands 
- tentoonstelling door het PTT Museum 
- 86e filatelistendag met speciaalstempei 

op zondag 31 januari 

Plaats: 
Panda Hallen, Industrieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder half uur een 
gratis buspendel van en naar het Station 

N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 

CATALOGI USA 1999 
us Postal (eng ) catalogus USA 1999 490 biz kleur 42,50 
Scott (eng ) speciale catalogus USA & Gebieden 1999 700 bIz 125,— 

catalogus USA 1999 ca 340 bIz kleur 29,50 
PSS (eng ) speciale catalogus Precancels USA 1998 6e ed 500 bIz 75,— 
Harns (eng ) catalogus USA & Canada 1999 470 bIz 35,— 
Unitrade (eng ) speciale catalogus Canada 1999 585 bIz kleur 42,50 

Seven Seas (eng.) catalogus Australië & AAT1999 256 bIz. kleur 23,50 

Scott (eng ) wereldcatalogus tot 1940 editie 1999 ca 900 bIz 125,— 
Jugomarka(serv) speciale cat Joegoslavië 1991-1997 48 bIz kleur 21,50 
MBA (Hong) speciale catalogus Hongarije 1999 360 bIz kleur 49,50 
Rossiia (russ) cat Rusland/GOS/Baltische Landen 1990-97 235 bIz 45,— 
Vlastos (eng/grieks) spec cat Griekenland 1999 2 din 690 biz kleur 49,50 
ANK (duits) spec cat Oostenrijk & Gebieden 1999 400 bIz kleur 65,— 
SBK (duits/fr) cat Zwitserland & Liechtenstein 1999 615 bIz kleur 29,50 

MICHEL Middenazië 1 9 9 9 (o.a. china, Japan) 
Michel (duits) catalogus Midden- & Oostazie 1999 1000 bIz 104,— 
Michel Rundschau met alle gegevens en catalogusnummers van de 
nieuwtjes gehele wereld Uw catalogus altijd up to date 
Jaarabonnement 1999,12 nummers, hiatelistisch gefrankeerd 80,— 

KERSTCADEAU-IDEE: 
Lichtloep lOx vergrotend, scherp af te stellen, Inol. batt. 29,50 

Catalogus Groot-Brittannië 1999 in kleur 
Gibbons (eng) catalogus Groot-Brittannie 1999 140 bIz kleur 27,80 

spec cat Groot-Brittannie & Commonwealth 1999 1650 biz 230,— 
catalogus Groot-Bnttannie & Commonwealth 1999 700 biz 99,80 
wereldcatalogus in 3 delen 1999 3300 biz 320,— 

Puffin (eng ) speciale catalogus Lundy-Island 1998 3e editie 86 biz 49,50 

PHILEX Landencatalogi 1999: 
Belgie 25,-, Duitsland kleur 22,50, Frankrijk kleur 30,- Groot-Brittannie & 
Kanaaleilanden kleur 30-, Israel kleur 18,75, Luxemburg 15,75, Nederland 15,75, 
Oostenrijk kleur 21,75, Spanje kleur 30,-, Vaticaan kleur 15,75, Verenigd Europa 
kleur 32,50 UNO kleur 15,75, Zwitserland/Liechtenstein kleur 21,75 

Aanbiedingen: 
vd Hoven spec cat Grootrondstempels Nederland 1996 112 biz 25,— 
SBK (duits/frans) cat Zwitserland/Liechtenstein 1998 610 bIz kleur 20,— 
B & W (eng ) spec cat Australië & Gebieden 1995 1000 bIz kleur 120,— 
IS (eng ) catalogus Volksrepubliek China 1998 160 bIz kleur 20,— 
Philex (duits) catalogus Duitsland compleet 1997 587 bIz kleur 7,50 

Wereldcatalogus Disney-zegels 
Broekman (eng ) wereldcatalogus Disney op zegels 1998 255 bIz 45,— 
Groth (duits) wereldcatalogus WWF op zegels 1998 316 biz kleur 60 — 
Lollini (frans) wereldcat Ruimtevaartbrieven 1998/99 336 bIz kleur 105 — 
API (frans) wereldcat Dinosaurussen op zegels 1998 56 bIz kleur 95,— 
Gabka (duits) handboek Wereldgeschiedenis op zegels 1998 kleur 

deel I Ontstaan van de Aarde tot Middeleeuwen 633 bIz 45,— 
deel II Middeleeuwen tot Ie Wereldoorlog 686 bIz 45,— 

Weise (duits) handboek Landkaarten & Ontdekkers op zegels kleur 32,50 

DBZ - Deutsche Briefmarken Zeitung verschijnt twee-wekelijks 
3 recente nummers als proef excl porto 15,—, Jaarabonnement incl porti 149,— 

Orders tot ƒ 150,— plus ƒ 6,— verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. Postgiro 125 34 14 - Bank ABN/Amro 47 36 54 717 

RW, MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC DEN HAAG 
(vlakbij Centraal Station) tel 070-3652227 

fax 070-3651885 
Onze vïinkel is geopend dinsdag t/m vrijdag 10 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053-434.10.94 

VEILING 151 
staat gepland op 29/30 januari a.s. in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Voor deze veiling mochten wij opnieuw vele zeer interessante inzendingen ontvangen: 

NEDERLAND: 

O.G.: 

BELGIË: 

een op typen en tanding gespecialiseerde verzameling, ca. 200 kavels. 
Een handelsvoorraad met vele beginnersverzamelingen met zeer lage 
inzetprijzen. 
Emissie 1852, meest geplaat en op positie genummerd. 
Postfrisse betere zegels en series w.o. jaren '50. 
Enige tientallen al dan niet gevorderde collecties van gestopte verzamelaars. 

zegels, brieven en stempelmateriaal. 

meerdere verzamelingen w.o. uitgebreid klassiek met gespecialiseerd materiaal. 
Ca. 100 kavels 

ZWITSERLAND: een op enkele klassieke ex. na zo goed als complete verzameling verdeeld in 
ca. 100 kavels. 

FRANKRIJK: ruim 100 kavels betere zegels van w.o. klassiek in blokkken van 41 

DUITSE STATEN: ruim 150 kavels! 

Al met al opnieuw een veiling met meer dan 6000 kavels met aanbod van zo goed als alle Europese 
landen met betere zegels, series en poststukken en veel COLLECTIES en DEELCOLLECTIES. 
Onze verkaveling is gericht op de verzamelaar zodat een ieder kavels in de gezochte prijsklasse kan 
vinden vanaf enkele tientjes. Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een 
enorm aantal schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk- en/of 
veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

PROBEERT U HET EENS MET ONS! 
De eerste stap: vraag de nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: 

een telefoontje, brief (kaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie zal U dan begin januari worden toegezonden. 

DE O.P.V., MEER DAN 28 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers 
8i|dragen' Klipper 2 ,1276 BP Huizen, telefax 035 5240926, E moil phihlelw@lip nl 

Sluit geen originele stukken of zegels, maar goede kleurenkopieen bi| 
De redactie bepaalt of uw vraag of reactie geplaatst wordt 

Houd uw tekst kort en sni|d bi) voorkeur actuele onderwerpen oon 
Er IS veel aanbod voor deze rubriek, het kan geruime ti|d duren voor uw brief wordt opgenomen 
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VARIATIES BIJ DE 
KONINGIN 
BijgaancJ zend ik u drie 
rolzegels van 80 cent in 
het type-Beatrix (ontwerp 
Struycken). De middelste 
zegel is de normale ver
sie, de linker laat een 
naar links verschoven 
beeld zien en de rechter-
zegel toont een beeld dat 
naar rechts is verscho
ven. 
H J . L . Hofmeester 
Capeile a /d IJssel 

VERSCHOVEN 
ZEGELBEELD 
Ik stuur u een fotokopie 
van de Nederlandse ze
gel met NVPH-nummer 
1723 (Marshall-plan, 
kaart van Europa). Het 
zegelbeeld is duidelijk 
verschoven. Zijn hier 
meer exemplaren van 
bekend en v/at is de 
waarde van deze afwij-
ki -ng? 
A . Roos 
Rotterdam 

Van een tandingver-
schuiving bij deze emis
sie liebben we tot dusver 
geen meldingen ontvan
gen; u bent dus de eer
ste. Aan het bepalen van 
een (verkoopjwaarde 

^ v/agen we ons niet; 
=>- daarvoor kunt u beter 
^ een beroep doen op een 
OL veilinghuis dat ervaring 
^ heeft met het veilen van 
= dergelijke variëteiten. 
^ Red 

Z ZEGELS OP DE VLOER 
i GEVONDEN [2] 
2 In 'Philatelie' van juli/au-
= qustus (pagina 532) in-
"̂  formeert de heer G. van 

nfin Beek uit Putten naar de 
aUU status van de zegels die 

hij omstreeks 1947/ 
1948 op de vloer van 
een leeggeroofd, verla
ten postkantoor aantrof. 

Op bladzijde 27 van de 
Katalog Prangko Indone
sia (editie 1998) kunt u 
deze zegels vinden, zij 
het zonder opdruk. 
Wellicht dat dit bijdraagt 
tot de ontsluiering van 
het 'raadsel'; ik ben er 
zelf ook benieuwd naar. 
J.G. Trommel 
Zoetermeer 

ZEGELS OP DE VLOER 
GEVONDEN [3] 
De zegels die de heer 
Van Beek uit Putten van 
de vloer opraapte zijn 
onafgewerkte plakzegels 
uit de periode van de Ja
panse bezetting van Ne-
deHands-Indië. Ze wer
den in 1947 door de 
postautoriteiten van de 
Republik Indonesia op 
Sumatra door de inflatie 
van het Japanse bezet
tingsgeld en bij gebrek 
aan eigen zegels van op
drukken voorzien en ge
bruikt als fiscaalzegefs 
en postzegels. 
De zegels met de opdruk 
Bea Meterai (zegelrecht) 
zijn plakzegels. De an
dere getoonde exempla
ren met de opdruk 
Prangko (postzegel) en 
N.R.I. (de afkorting staat 
voor Negara Republik 
Indonesia ofwel Staat 
van de Republiek Indo
nesië) zijn postzegels. De 
laatste zijn ook opgeno
men in de Katalog 
Prangko Indonesia (num
mer 531) en in de Zon
nebloemcatalogus Indo
nesië (Sumatra nummer 
40). De opdruk ORI 
(Oeang Republik Indone
sia ofwel Geld van de 
Republiek Indonesië) in 
klaverblad is aange
bracht na de vervanging 
van het Japanse bezet
tingsgeld door de eigen 
Indonesische munt, hal
verwege 1947. 
G . A . M , v a n 
M a r r e w i j k 
Wageningen 

TE VROEG GESTEMPELDE 
NULCENTSZEGEL 
Ik heb in mijn bezit een 
poststuk met daarop een 
nulcentszegel die is afge

stempeld op 17 juni 
199ö. Misschien interes
sant om te melden in 
'Philatelie'? 
Astrid Hopstaken 
Alteveer (Gn) 

De nulcentszegel is in ja
nuari 1998 onder mil
joenen huishoudens ver
spreid. Hoewel de zegel 
officieel slechts één dag 
geldig was (29 juni van 
dit jaar) was er dus vol
op de gelegenheid de 
zegel te vroeg' te ge
bruiken. Of dat veelvul
dig is gebeurd weten we 
niet Lezers die beschik
ken over bewijzen van 
'te vroeg' gebruik kun
nen een briefkaartje stu
ren, met de vermelding 
van de Stempeldatum. 
Wellicht komen we in de 
toekomst nog op de nul
centszegel terug. Red. 

OP HET SPOOR VAN 
MAARLAND [1] 
Naar aanleiding van de 
vraag van de heer R. Hil-
lesum uit Gouda over de 
plaats Maar/and ('Phila
telie' van september, pa
gina 586) wijs ik op het 
volgende. 
P.H. Witkamp noemt in 
zijn Aardrijkskundig 
Woordenboek (uitg. D. 
MeijsteTiel, 1877) drie 
Maarlands. De eerste 
twee zijn een voormalig 
dorp op het eiland Voor-
ne en een oude polder in 
de gemeente Dreischor. 
De derde Maadand is 
die in de Limburgse ge
meente Eysden met 253 
inwoners in 1840 en 
235 ingezetenen in 
1870. In 1860 werden 
'merkwaardige oudhe
den uit den Romeinschen 
tijd opgedolven, ter 
plaatse waar later een 
nu geheel vervallen ka
pel gestaan heeft.' 
J.VV. Pieper 
Harderwijk 

OP HET SPOOR VAN 
MAARLAND [2] 
Misschien heb ik de op
lossing van het probleem 
van de heer Hillesum (de 
niet-bestaande plaats 
aan de spoorlijn). Van 
de halte Rosestraat in 
Rotterdam vertrok vroe
ger een treintje van de 
RTM. Dat treintje reed in 
de ene richting over de 
Spijkenisser brug naar 
Brielle bij Rockanje en in 
de andere naar Putters-
hoek. Toen er nog met 

stoom gereden werd 
stond het treintje bekend 
als 'de moordenaar'. La
ter, toen de elektrische 
tractie was ingevoerd, 
hadden de treintjes vo-
gelnamen: Fuut en Kluut. 
Ik ben er vaak mee mee
gereden. De spoorlijn 
werd ook gebruikt voor 
de suikerbietencampag
ne. 
Op bijgaande prent-
briefkaart is de Puts(chje-
laan in Rotterdam-Zuid 
te zien. Ik heb met de 
hand op de foto aange
geven waar de spoor
rails liggen (of lagen) 
van het door het door mij 
bedoelde treintje. En dat 
treintje reed onder meer 
naar Maarland, een ge
meente vlak bij Brielle! 
P.L. v a n der Schans 
Nieuwerkerk a /d IJssel 

SNELGROEIENDE SPORT: 
STIEFKIND? 
Drie jaar geleden had ik 
contact met de afdeling 
Emissiebeleid NedeHand 
van PTT Post. De reden 
was dat aolf de snelst-
groeiende sport in Ne
derland is. Het 'elitaire' 
van de sport is langza
merhand vervaagcJ en 
steeds meer Nederlan
ders beoefenen de golf-
sport, onder wie ook veel 
mensen op leeftijd. 
Destijds waren er drie 
golfbanen in Nederland 
die hun vijftigjarig be

staan vierden en verder 
was er het enorme suc
ces van de jaarlijkse 
Dutch Open op de Hil-
versumsche Golfbaan. 
Het leek onze verzamel-
club Swing Time Philately 
daarom aardig eens een 
balletje op te gooien 
voor een golfzegel in de 
nabije toekomst. In Euro
pa gingen Engeland, Ier
land, Frankrijk, Luxem
burg, Italië, Griekenland, 
IJsland, Jersey, Alder-
ney, Guernsey, Man en 
Zweden ons voor. 
Het resultaat was een 
kort, nietszeggend brief
je. Vervolgens volgde er 
weer een aantal - in mijn 
ogen - weinig opzienba
rende zegels! 
Een aantal maanden ge
leden werd ik gebeld 
door het hoofd van een 
Brabants postkantoor. 
Hij vroeg me of ik hem 
wat zegels met golfaf-
beeldingen kon toestu
ren, want hij had het 
plan een speciale kaart 
van PTT Post uit te geven 
Ik heb aan deze wens 
voldaan en nog niet zo 
lang geleden ontving ik 
tot mijn grote verrassing 
een PTT-kaart met het 
thema golf. Het leek mij 
leuk u hiervan op de 
hoogte te stellen. 
R.E.J. v a n Tuyl 
Swing Time Philately 
Alphen aan den Rijn 



BELGISCH LEGER IN 
VREDESTIJD [2] 
Naar aanleiding van de 
vraag van René Hillesum 
uit Gouda ('Belgisch le
ger in vredestijd', rubriek 
'Lezerspost' in het sep
tembernummer, pagina 
587) het volgende. Het 
antwoord is onder meer 
te vinden in een publica
tie van de KVBP-studie-
kring, geschreven door 
M. Van der Muilen. 
Na het einde van de Eer
ste Wereldoorlog werd 
een deel van Duitsland 
bezet. Om de garantie te 
hebben dat de nerstel-
betalingen ook werkelijk 
gedaan werden, werd de 
westelijke Rijnoever in 
vier zones verdeeld. Bel
gië, Engeland, Amerika 
en Franlcrijk zorgden elk 
voor één van deze zo
nes. De bezetting door 
de Belgische troepen 
duurde tot 27 november 
1929, Belgisch leger
postkantoor nummer 4 
was in Krefeld gevestigd. 
De zaak was echter veel 
ingewikkelder dan hier
voor beschreven. Er wa
ren gedetailleerde af
spraken over de terug
trekking, die gedurende 
de bezettingsperiode zijn 
gewijzigd. Er is nog een 
bezetting van het Roer
gebied geweest tijdens 
de geldontwaardingspe-
riooe. Zulke details zijn 
heel interessant, zij het 
niet van belang voor het 
beantwoorden van de 
vragen De gegevens 
zijn te vinden de bedoel
de publicatie van de 
KVBP-studiekring, Het 
gebruik van de postze
gels met opdruk 'Aile-
magne-Duitschland' 
1919-1931. 

J. Mulder , Cuijk 

BELGISCH LEGER IN 
VREDESTIJD [3] 
Eén van de bepalingen 
van het Verdrag van 
Versailles betrof de geal
lieerde bezetting van het 
Rijnland; daaraan na
men ook Belgische troe
pen deel. Toen Duitsland 
net verdrag saboteerde 
volgde begin 1923 de 
bezetting van een aantal 
steden in het Roerge
bied, die in elk geval tot 
augustus 1925 duurde; 
de Stempeldatum 29-01 -
25 is dus heel aanneme
lijk. En dezelfde achter
naam: dat kan toch dui
den op een in Nederland 
wonende Belg die aan 
een verwant in het leger 
schreef? 
H.LJ . v a n den Brink 
Amsterdam 

BELGISCH LEGER IN VRE
DESTIJD [4] 
Net zoals Duitsland na 
1945 door de geallieer
den werd bezet, zo ge
beurde dat ook met een 
deel van het Duitse Rijk 
na de Eerste Wereldoor
log in 1918. België be
zette het gebied rond 
Eupen en Malmédy (later 
bij België gevoegd; grof
weg het huidige Oost
kanton) en het Rijnland. 
In de Michel-catalogus 
worden onder het kopje 
Belgische Besatzungsge-
biete Belgische postze
gels vermeld, overdrukt 
met Allemagne/Duitsch-
land. Deze zegels wer
den door de Belgische 
troepen gebruikt. De be
doelde postzegels waren 
geldig tot en met april 
1931. Nadien is het 
Rijnland een aantal ma
len gedemilitariseerd ge
weest, totdat Hitlers troe
pen het in 1936 bezet
ten. 
Rob Kooy, Huizen 

KRITIEK OP CREATIEVE 
ZEGELS [1] 
Op 7 oktober heb ik PTT 
Post Filatelie in Gronin
gen een brief geschre
ven, waarvan de tekst als 
volgt luidde: 'In uw niets
ontziende marketing
activiteiten, waarbij zo 
langzamerhand de ware 
betekenis van de filatelie 
ondergeschikt wordt ge
maakt aan de grotere 
omzet, is nu het punt be
reikt dat filatelistisch Ne
derland aan de bel moet 
trekken. 
Het zal u bekend zijn dat 
een groot deel van deze 
filatelisten gestempelde 
uitgiften verzamelt, 
waarbij veelal wordt ge
let op de aard van de af
stempelingen. 
Maar wat moeten we nu 
in vredesnaam aan met 

de jongste loten aan uw 
uitgiftenstam? Ik bedoel 
de zegels uit de velletjes 
met de diverse invul-
plaatjes '1 Ox creatief met 
zegels'). Bij het afweken 
stuiten we op het pro
bleem dat niet alleen het 
kadertje maar ook de af
beelding losraakt, zodat 
de zegels als het ware in 
twee delen uiteen vallen. 
En dan weer opplakken? 
Hoe? En hoe gaat het 
met de afstempelinqen? 
Ik kan me nauwelijks 
voorstellen dat dit feno
meen aan uw aandacht 
is ontsnapt. Uw verkla
ring en oplossing zien de 
verzamelaars met be
langstelling tegemoet, 
H.J .Roenhorst 
Beuningen 

De heer C.J.E. Janssen 
van PTT Post Filatelie in 
Haarlem stuurde de vol
gende verhandeling, die 
wellicht van pas komt: 

'Er komen bij ons inder
daad klachten binnen 
over het feit dat de ver
rassingszegels met opge
plakt stickertje niet goed 
af te weken zijn. Zegels 
zonder stickertje zijn 
goed af te weken in 
lauwwarm water. Het 
water dringt door de 
postzegel Fieen naar de 
laag synthetische gom, 
die vervolgens oplost. De 
zegel komt dan fos van 
het poststuk; de zelfkle
vende gomlaag blijft 
achter op de envelop of 
kaart.' 
'Nu de zelfklevende 
postzegel mét stickertje. 
Bij het stickertje is er tus
sen het postzegelpapier 
en de zelfklevende laag 
een laagje synthetische 
gom aangebracht, dus 
net als bij de postzegel-
zelf. Bij het afweken ge
beurt dus hetzelfde: het 

stickertje komt los van de 
basiszegel. De zelfkle
vende laag blijft in dit 
geval achter op de basis
zegel. Omdat de zelfkle
vende laag geen water 
doorlaat, is het niet mo
gelijk om de basiszegel 
van het stuk los te weken; 
die blijft vastzitten op de 
plaats waar de zelfkle
vende laag van het 
stickertje achterblijft!' 
'Eigenlijk zou, zodra het 
stickertje is afgeweekt, 
de zelfklevende laag op 
de beeldzijde van de ba
siszegel eerst moeten 
worden verwijderd. Jam
mer genoeg lukt dat bij
na nooit zonder de ba
siszegel te beschadigen. 
Lukt het tóch dan is er 
nog een probleem: de 
verzamelaar blijft zitten 
met twee losse delen (ba
siszegel en stickertje).' 
'We kunnen dus consta
teren dat het afweken 
van deze postzegels niet 
of nauwelijks te realise
ren is. De verzamelaars 
beklagen zich hier dus 
terecht over. Een echte 
oplossing voor dit pro
bleem is er niet. Wel kan 
het met veel zorg en ge
duld (soms) lukken.' 

Proeven op de redactie 
van 'Philatelie' lijken er 
op te wijzen dat de vol-
qende methode kan wer
ken, ieg het poststuk met 
de zegelzijde naar boven 
in een bakje met zoge
noemde rubbercement-
verdunner. Zodra het pa
pier van het poststuk 
doorweekt is haalt u het 
poststuk uit het bakje. De 
basiszegel moet nu vrij 
gemakkelijk van het post
stuk kunnen worden ver
wijderd. Rubbercement-
verdunner lost alleen de 
zelfklevende laag op, niet 
de gewone syntfietische. 
Het nadeel van deze 
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methode is dat de zelf
klevende laag niet op het 
poststuk achterblijft, 
maar op de basiszeqel. 
Het is een nogal tijdro
vende operatie, maar 
met een aantal watten
staafjes (steeds nieuwe 
exemplaren gebruiken, 
anders wrijft u de zelfkle
vende laag weer op de 
zegel) kunt u de achter
zijde van de basiszegel 
schoonkrijgen. Gebruik 
hiervoor weer de rubber-
cementverdunner en wrijf 
met de wattenstaafjes 
steeds in één richting van 
de zegel af Zorg voor 
een 'veilige' onderlaag, 
zodat de zelfklevende 
gom niet op uw kleren, 
bureaublad of tafelkleed 
komt! Red. 

KRITIEK OP CREATIEVE 
ZEGELS[2] 
De verrassing die PTT 
Post in petto had ('1 Ox 
creatief met zegels') is 
bestemd voor de aller
kleinsten onder ons: de 
kleuters. Na de kinderen 
(kinderpostzegels) en de 
Ouderen (Ouderenpost-
zegels) is er een nieuwe 
doelgroep ontdekt en die 
brengt weer aardig wat 
geld in het laatje. 
Er kunnen vijfmaal twin
tig zegels worden ge
maakt, dus honderd 
maal 80 cent; voor tach
tig gulden worden alle 
combinatiemogelijkhe
den benut. 
PTT Post kan hiermee het 
bedrijfsresultaat aardig 
opvoeren, zonder noe
menswaardige tegen
prestatie. Volwassen fila
telisten zouden zich niet 
moeten inlaten met een 
dergelijke verkleutering? 
T.A. v a n Rossum 
Utrecht 

We hebben het hier al 
eens vaker geschreven: 
niemand is verplicht om -
zoals in dit geval - hon
derd verschillende com
binaties te verzamelen. 
En als die wens toch be- ^ 
staat, dan zou de verza- o~ 
meiaar zich kunnen be- Zi 
perken tot het bijeen- ^ 
brengen van gestempel- ^ 
de exemplaren op post- = 
stukken, wat toch werke- ^ 
lijk geen dure aangele- = 
geriheid behoeft te zijn. ^ 
Wat de ongestempelde ^ 
exemplaren betreft kan 2 
volgens ons worden vol- ï 
staan met het aanschaf- "^ 
fen van de vijf verschil- ÜM 
lende basiszegels (die • " • 
zijn immers ook zonder 
stickertje postaal geldig] 
of een compleet velletje. 
Red. 
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EEN KLEIN MAAR 
BELANGRIJK ZEGELTJE 
Het jaar 1998 is voor 
Duitsland het jaar van 
vele herdenkingen. Al 
eerder v/ezen wij op arti
kelen in de Duitse filate
Iistische bladen over het 
vijftigjarig bestaan van 
de Bundesrepublik. 
Op 3 september v/os het 
ook vijftig jaar geleden 
dat de eerste postzegels 
voor de v/estelijke secto
ren van Berlijn versche
nen  een geliefd verza
nnelgebied dat inmiddels 
in 1991 afgesloten v/erd. 
Op 1 december van dit 
jaar was het eveneens 
een halve eeuw geleden 
dat een heel klein blauw 
zegeltje in WestDuits
land verscheen: de Not
opfer 6er//'nzegel. 

Gedurende zeven jaar 
en vier maanden  tot 31 
maart 1956  moesten 
de Duitsers die 2 pfenni
ge per postzending beta
len. In totaal hebben de 
zegeltjes 429.5 miljoen 
Mark opgeleverd, waar
bij rekening is gehouden 
met het feit dat ongeveer 
een kwart van dit bedrag 
niet met zegels maar 
contant werd betaald. In 
het laatste geval ging het 
om grote partijen, druk
werk en andere massa
post. Dat heeft de filatelie 
weer een grote verschei
denheid aan stempels 
opgeleverd. 
De gigantische aantallen 
zegels werden in diverse 
druktechnieken, op vele 
soorten papier met ver
schillende watermerken, 
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Een frankering van 20 pf in het typeHeu5s (rechts), vergezeld van 
een blauv/ Notopferzegelt|e van 2 pf 

Ter financiering van de 
luchtbrug naar BeHiin en 
ter bestrijding van alle 
andere kosten die de 
Russische blokkade van 
WestBerlijn met zich 
meebracht werd de 
Westduitsers een bijzon
dere toeslag op de in
komstenbelasting opge
legd. Daarnaast1<wam 
er een toeslag van 2 
pfennig op olie postzen
dingen, die geheven 
werd door middel van dit 
bijzondere zegeltje. Het 
Duitse blad Der Brief
markenspiegel van no
vember brengt dat feit in 
een uitvoerig artikel nog
maals in herinnering. 
Afgezien van de vraag 
of het hier om een post
zegel danwei een belas
tingzegel gaat is de Ho\
opferzeqel een niet meer 
weg te denken onderdeel 
van de Duitse filatelie ge
worden. Niet minder 
dan 17 miljard exempla
ren zijn ervan verkocht. 

tandingen en kleuren 
vervaardigd. Michels 
Deutschland SpezialKa
talog besteedt vijf pagi
na's aan de zegel, maar 
het handboek van Peter 
Harlos( 1996) telt er 
360! 

ENSCHEDÉ IN ENGELAND 
Over grote oplagen ge
sproken: in het oktober
nummer van Gibbons 
Stamp Monthly staat een 
uitvoerige reportage van 
Hugh Jerferies over Joh. 

De bekende Ierse landkaartze
gel van 1922 grens met Ul
ster ontbreekt 

Enschedé Security Prin
ting, het grafisch bedrijf 
in Haarlem waar dage
lijks 25 miljoen zegels 
gedrukt worden. Een van 
de grote klanten van En
schedé is de Britse Royal 
Mail met onder meer de 
zelfklevende soorten van 
de zegels in het typeMa
chin. 

Zegels van 1 en 5 c uit de Co
lumbusserie van 1867 /68 van 
Chili, gedrukt bi| de American 
Bank Note Company 

In hetzelfde nummer zet 
Barbara McTaggert uit
een dat landkaarten op 
postzegels niet erg be
trouwbaar zijn. Soms 
heeft dat een politieke 
achtergrond, zoals bij de 
Ierse landkaartzegels 
van 1922 waarop de 
grens met Ulster geheel 
ontbreekt. Vaak ook 
gaat het echter om de 
slordigheid van de ont
werpers. 
Nog voordat Chili in de 
media veel aandacht 
kreeg door de arrestatie 
van ouddictator Pino
chet richtte het Franse 
blad Le Monde des Phi
latélistes (september jl.) 
de schijnwerper op de 
tweede emissie van Chili, 
de getande Colonserie 
die in de waarden 1, 2, 
5, 10 en 20 centavos 
door de American Bank 
Note Company gedrukt 
werden. 
Het is een van de Zuid
Amerikaanse klassieken. 
Professor Guy Dutau 
heeft een diepgravende 
studie van deze zegels, 
waarvan diverse emis
sies en tandingen be
staan, gepubliceerd. Het 
gaat om een bijdrage 
die ook nietverzame
laars van dit land met 
belangstelling zullen le
zen. 
Hetzelfde geldt voor een 

artikel van M. Melot in 
Timbroscopie (novem
ber) over de zegels van 
Sardinië die van 1855 
tot 1863 werden uitge
geven en die in feite de 
voorlopers van de zegels 
van Italië waren. 

Deze serie, met het por
tret van Victor Emanuel 
II in reliëf, biedt vele 
mogelijkheden tot spe
ciafi^satie Het valt daar
bij op dat deze klassieke 
zegels  althans de la
gere waarden  hele
maal niet zoveel geld 
kosten. 

PUBLIEK GECHARMEERD 
VAN ROBUUSTE WILHELM 
Dat het klagen van veel 
filatelisten over de af
beeldingen op postze
gels niet van vandaag of 
gisteren is toont het Zwit
serse blad Berner Brief
markenZeitung. In het 
nummer van november 
jl. worden de resultaten 
van een opinieonder
zoek weergegeven dat 
de TagesAnzeiger van 
Zürich in 1907 onder 
zijn lezers instelde. Aan
leiding was de verschij
ning van de zogenoem
de Helvetiaemissie en 
de reeks met de afbeel
ding van Wilhelm Teil en 
zijn zoon in datzelfde 
jaar. 
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In 1914 verschenen in Zwitser
land voor het eerst zegels met 
het portret van Wilhelm Teil 

robuuste kop van Wil
helm Teil (nummer 9 op 
de kaart) Kreeg de voor
keur van de lezers  en 
met succes, want in 
1914 kwam deze kop 
(zij het in een wat ande
re omlijsting) inderdaad 
op de postzegel terecht. 

COLLECTIE KAN WEER 
BEZICHTIGD WORDEN 
Tenslotte een bericht 
voor verzamelaars die 
een bezoekje aan Lon
den in gedachte hebben: 
de filatelistische collecties 
van de British Library 
hebben een nieuw on
derkomen gevonden op 
het adres Euston Road 
96, waar tachtigduizend 
zegels en poststukken 
(waaronder veel niet eer
der geëxposeerd materi
aal) te zien zijn. De col
lectie is dagelijks te be

Abstimmung fur Schweizer Briefmarken 
gooide hoge ogen 

9 fWilhe 

Op een briefkaart met 
veertien verschillende 
ontwerpen mochten de 
lezers van de krant hun 
voorkeur uitspreken De 

Zegels van 5, 10 en 40 c van Sardinië (emissie 1855/63) 

zichtigen van 9.30 tot 
18 uur (op zondag van 
11 tot 17 uur). Een en 
ander wordt gemeld 
door het Britse handela
renblad de Philatelic Ex
porter, dat ook nog weet 
te melden dat de Britse 
post nu voor ongeveer 
vijf miljoen pona heeft 
geïnvesteerd in Selekt
vracht, een dochter van 
de Nedlloyd Groep. Met 
deze deelneming hopen 
de Britten een groter 
aandeel in het internatio



naai brief- en postpok-
ketverkeer te verwerven. 
Het wachten is nu op de 
mogelijkheid onze post 
naar het buitenland met 
Britse postzegels te fran
keren... 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Over de Japanse bezet
t ingsti jd van Neder lands-
Indië is een studie ver
schenen, gewi jd aan de 
postkantoren die in d ie 
per iode o p Java dienst 
hebben igedaan. Als re
sultaat daarvan is door 
de verenig ing Dai Nip
pon (mei) een lijst uitge
geven met stempels van 
de postkantoren, bestel-
huizen en haltes o p Java 
en M a d o e r a , tijdens de 
bezett ing gebruikt. 

In het meinummer van 
W F Post (afdel ing West-
Friesland van de NVPV) 
is deel één van een ar t i 
kel te v inden over druk
techniek en fi latelie. De 
kern van de benader ing 
wo rd t gevormd door de 
(in feite oneigenli jke) be
langstell ing van ae ver
zamelaar voor hetgeen 
er b i j de postzegelrabri-
cage is misgegaan. En 
wa t er is misgegaan 
moeten de verzamelaars 
a a n de hand van het 
e indproduct - de postze
gel of het postwaarde-
stuk - ontdekken en be
schri jven. W a t op di t 
punt en o p het gebied 
van kennis van de druk
techniek in het alge
meen, in de laatste vijf
entwint ig jaar bijeen is 
gebracht zal in het ar t i 
kel aan de orde komen. 

INGEKOMEN SEP. 1998 

Een spectaculaire afwi|kinq. Ju-
iianazegel met ontbreken<je 
zwarte arukgong; voor dergelij
ke variëteiten bestoet bi | verza
melaars veel belongstelling 
(foto: De Nederlandsche Postze
gelveiling, Amsterdam). 

Van de Klant Indexeer 
Code (afgekort KIX), 
w a a r v a n in het septem
bernummer in deze ru
br iek sprake is geweest, 
kan nu ook een prakt i jk
voorbee ld worden ge
toond. Het eerste druk
werk dat we met deze 
code onder ogen kregen 
was het septembernum
mer van de postzegelver-

NSrv Bondsbureau 
^eelantlaan XI 
3526 AK UT.̂ IECHT 

|.l||,ll.,|l.l|||l,ll„l.,l|.,l| 

Omslag van het blad van de postzegelvereniging Aalsmeer met een 
adresetiket dat is voorzien van de zogenoemde K/X-code. 

eniginq Aalsmeer. Wie 
de code 'naleest' met be
hulp van de op pagina 
605 afgebeelde karak
ters zalvaststellen, dat 
voor de machinale ver
werking de plaatsnaam 
er niet toe doet. Er staat 
kortweg: 3526 AK 11. 

De Studiegroep Brittan-
nia laat in opeenvolgen
de nummers al le typen 
van de stempel Bruns
wick Star van Edinburgh 
(Stanley G ibbons : Stars 
at Sides) met het nummer 
/ 3 y de revue passeren. 
In het augustusnummer 
waren enkele schaarse 
nummers aan de beurt 
d ie maar heel kort dienst 
hebben g e d a a n , var ië
rend van enkele weken 
tot slechts luttele dagen . 

%ÄIII# 
tl31 
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fEOINBURGH^ - = i o i ^ 
AU 2 9, 
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^//JW^ 
Van type 11 van de Brunswick 
Star (boven) zijn afdrukken be
kend van 29 augustus tot 1 sep
tember 1865 en vervolgens van 
14 en 16 november. Van type 
1 2 (onder), gebruikt van 1 tot 
en met 4 september zijn minder 
dan twintig afdrukken over. 

Het in Amer i ka verschij
nende Japanese Philate
ly maakt in het aprilnum-
mer melding van nep-

opdrukken op zegels van 
Oostelijk Timor en Oos
telijk Nieuw-Guinea. 
Deze namaak is vermoe
delijk in 1947 in Japan 
en in 1 980 in Australië 
geproduceerd. De op
drukken vertonen gelijke
nis met het ankermotief 
op de zegels van Neder-
lands-lnaië. 

In het maartnummer van 
Setempe, het blad van 
de Zuid-Afrikaanse Post, 
is in een overzicht van 
ongebruikelijke postver
zending sprake van de 
'postboom'. Omstreeks 
1600, toen veel Portuge
se en Nederlandse scrie-
pen langs de Kaap voe
ren, zou ergens aan de 
Mosselbaai een brief in 
een oude schoen in een 
boom zijn gehangen. 
Deze nog altijd aanwe
zige boom is tot natio
naal monument ver
klaard. 

Frankeerstempels zijn 
bijzonder geschikt voor 
thematische onderwer
pen, schrijft de vereni
ging Gabriel in haar me-
decJelingenblad van au
gustus. Dit heeft ermee te 
maken dat nieuwe ont
wikkelingen veel sneller 
aandacht krijgen in 
stempels dan met postze
gels en postwaardestuk-
ken mogelijk is. 

Ultra-Violet, het blad 
van de Studiegroep Post-
mechanisatie, neemt in 
het nummer van augus

tus onder het kopje Kwa
liteitsverlies door reorga
nisatie de postbezorging 
van PTT Post onder de 
loep. Het streven om 98 
procent van alle post bin
nen 24 uur te bezorgen 
wordt bij lange na niet 
gehaald. Er is zelfs spra
ke van achteruitgang in 
plaats van verbetering, 
schrijft het blad. De oor
zaken: nog niet alle nieu
we apparatuur is aanwe
zig, de vernieuwingen 
sluiten nog niet op elkaar 
aan, er komen storingen 
voor, het personeel is 
ook nog niet helemaal 
op de nieuwe machines 
'ingeschoten'. Kortom: in 
plaats van de verwachte 
30.000 brieven per uur 
worden er nu 20.000 
verwerkt. Briefpost 2000 
is er dus nog long niet. 

In verband met het voor
gaande is het verbazend 
te kijken naar een bericht 
in het augustusnummer 
van de vereniging De 
Philatelist (Geleen) over 
de oudste stempelmachi-
ne. Dit was een Frans 
product, dat nadat er in 
1882 patent op was ver
worven, in 1884 in ge
bruik werd genomen. 
Deze Daguin-machine 
kon 3000 brieven per 
uur stempelen. Het artikel 
geeft meer bijzonderde-
den en afbeeldingen 
over dit onderwerp. De 
bijdrage werd oorspron
kelijk bij een Belgische 
zustervereniging gepu
bliceerd. 

over het Oostenrijkse 
postkantoor van Saloni
ki, waar tussen 1830 en 
1912 meer dan dertig 
verschillende stempels in 
gebruik zijn geweest. 

In Brazilië woont een 
verzamelaar die zich Fi-
letelist(!j noemt. Deze 
doet graag verslag van 
de (vele) tentoonstellin
gen die hij tijdens zijn 
reizen in Europa be
zoekt. Hij blijkt nu ook 
luchtpostverzamelaar te 
zijn. In De Aerofilatelist 
van augustus verhaalt hij 
van een zeppelinstuk uit 
1936 dat is gepost in Ki-
saran (Noord-Sumatra). 
De brief moest naar 
Zwitserland, draagt een 
stempel Berlijn en een 
violetrood zeppelinstem
pel, maar of hij ook wer
kelijk met de Hindenburg 
is vervoerd, dat vraagt 
de schrijver zich af. 

V/a\ poste restante is 
wordt uitgelegd in het ju-
linummer van de postze
gelvereniging Drachten, 
dat overigens van 'post 
restante' spreekt. Het is 
post gericht aan perso
nen die deze zelf bij het 
postkantoor afhalen, het
zij omdat ze op reis zijn 
of omdat ze geen vast 
woonadres hebben. De 
postkantoren houden 
dergelijke stukken maar 
een oepaalde tijd vast. Is 
het stuk binnen die ter
mijn niet opgevraagd, 
dan gaat het terug naar 
de afzender. 

Een goedkoop recept voor een leuk poststuk- stuur het poste restante. 

Hermes, het blad van de 
postzegelvereniging 
Griekenland, was in juni 
alweer aan zijn hon
derdste editie toe. De in
houd van dat nummer is 
uiteraard volledig op het 
eigen verzamelgebied 
afgestemd en bestaat on
der meer uit verbeterin
gen in de eerder uitgege
ven Stempelatlas van 
Oost-Thracië. Een be
langrijke bijdrage gaat 

En hierin schuilt, aldus 
het blad, een aardige 
mogelijkheid. Men sture 
een envelop met een wil
lekeurige naam aan een 
bepaald postkantoor, 
schrijve op de achterzij
de het verzoek het stuk 
als het niet is opgehaald 
binnen vijf dagen te re
tourneren aan de afzen
der en wachte dan af. De 
afbeelding spreekt boek
delen. 
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Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dal zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von maort (3) 
op bladzijde 223 

Als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omschniving ervan (nog) met door de 
somenstelster van deze rubriek ont
vangen 

Alleen nieuwe emissies van londen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dot derge 
li|ke emissies m tentoonstellingscollec 
lies mogen worden opgenomen 

EUROPA 
ALBANIË 
109'98.Honderdvi|ftigste ge
boortedag van schilder Paul Gau
guin (18481903). 
60,801.; blok von 120 [.Schilde
rijen. 
510'98.GrafdoekvanGllave
nica(1373). 
30,80 L; blok van 1 OOI. 
1510 '98 . Albanese codices 
(wetboeken), II. 
Blokje met 30,50,80 L en vig
net. Codex uit de 11 de eeuw. 

ANDORRA FRANS 
1611 '98 . Cartografie. 
3., 5.50 F. Kaarten van Andorra 
uitresp. 1717,1777. 
19l l  '98.0peningpost

museum. 
3. F. Museum, beeldmerk. 
712 '98 . Tweehonderdvijftigste 
verjaardag van het 'Manual 
Digest'. 
3.80 F. Boekenbond 'Manual 
Digest'. 

BELGIË 
1910 '98 . Werelddag van de 
post. 
34 fr. Symbolische voorstelling 
met vermelding van WADP*, UPU* 
en beeldmerk, FIP*, IFSDA*, 
AIJP*,ASCAT*. 

1910'98.Jeugdfilatelie; vijftig 
jaar stripverhalen van tekenaar 
Tibet. 
17 fr. Stripfiguren in 'têtebêche' 
met envelop als verbindend ele
ment: keerdruk, de gelukkige 
held Chick Bill (Tibet) en journa
listspeurder Rik Ringers (Tibet
Duchateau). 
1910 '98 . Veertiende wereld
congres ASE ('Association of Spoce 
Explorers'). 
17 fr. Jeugd en ruimte. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
30 7  ' 98 . Vijfde verjoordag 
voorziening van Sarajevo door 
tunnel. 
1.10 M.Binnenaonzicht tunnel. 
30 7  ' 98 . Inheemse eetbare 
paddestoelen. 
0.50,0.80,1.10,1.35 M. Resp. 
Morchello esculenta, Contharellus 
ciborius. Boletus edulis, Amonita 
caesarea. 
30 8  ' 98 . Railvoertuigen. 
2. M. Metro in Parijs. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 10/736. 
1611 '98 . Kerstmis 1998. 
10,25,30 c.; blok met alle woor
den. 

DENEMARKEN 
511 '98 . Historische fossielen, 
tekeningen/gravures ontleend 
aan qeologische boeken; toeslag
zegels "■. 
3.75,4.50,5.50,15.kr.Blok met 
alle woorden.Resp. ammoniet: Po
roouzosia van Ole Worm, 1588
1654 (museum Wormionum); 
hooientand: Glossopetroe van 
Niels Stensen, 16381686 ('De 
Solido'); zeeeqel: Echinochorys 
van Seren Abildgoard, 17181791 
('Stevens Klint'), schelp/slak 
'slidssnegl': Pleurotomaria van 
Erich Pontoppidan, 16981764 
('den Danske Atlas'), met op ach
tergrond schelp 'tarsnnegle: Turri
tella uit 'den Danske Atlas'. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 11/820. 
1211 '98 . Kerstmis 1998; toe
slagzegels ten bate van sociale 
voorzieningen. 
lOOfSO, 110150 Pf. Resp. be
zoek van de herders, Geboorte 
van Christus. 
1211 '98. Vierhonderd jaar 
Saksische staatskapel van 
Dresden. 
300 Pf. Dirigentenhonden met di
rigeerstokje. 
1211 '98. Vijftig jaar univer
sele verklaring rechten van de 
mens. 
110 Pf. Twee ogen en gestileerde 
duif. 

ESTLAND 
19l/48'98.Frankeerzegels 
type staatswapen. 
3.10,3.60 kr. 
2210 '98 . Tachtig jaar Estland
se post; zegel op zegel. 
3.60 kr. Yvert nr. 55 en logo pos
terijen 

FINLAND 
Afbeelding melding 11/820. 
27 1  ' 99 . Vogels; zelfklevende 
rolzegel. 
Zegel 'eerste klos' (luokko klass). 
Erithacus svecicus. 
271  ' 9 9 . Arbeidersbeweging. 
4.50 Fm. Monument 'Eetu Salin' 
vanAimoTukiainen. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 11/820/821. 
2410 '98 . Unesco*; werelderf
goed. 
3., 3.80 F. Resp. muurschildering 
in Pompeii van vrouw met bloe
men, beelden op Paoseilond. 
311 '98 . Vijftig jaar'Union 
Mondiole pour lo Nature'. 
3. F. Collage (zeester, bloem, wa
tervogels, kind), logo UICN (boom 
met man als stam). 
511 '98 . Rode kruis 1998; ein
dejoorsfeesten, toeslagzegel. 
3.10.60 F. Kerstkabouter 'loopt 
op eieren' op kerstbal. 

7ll'98.Wenszegels. 
Vel met tienaal 3. F. Twee ver
schillende afbeeldingen van kerst
kabouter op 'snowboard' en ver
licht huisje in wisselende kleuren; 
kabouter met wens 'bonne on
née', huisje met 'meilleurs voeux'. 
21 11  ' 98 . Artsen zonder gren
zen. 
3. F. Tekening van Jean Planta 
met handtekening (met verschil
lende prijzen onderscheiden teke
naar o.a. met de prijs voor zwarte 
humor); allerlei koppetjes, kind 
aan moeders hand zegt 'later 
word ik dokter zonder grenzen'. 
712 '98 . Europees parlement, 
Straatsburg. 
3. F. Symbolische voorstelling. 
712'98.flonderdvijftigste ge
boortedag van schilder Paul Gau
guin (18481903). 
6.70 F. Religieus olieverfschilderij 
'La Vision après Ie Sermon' (Jacob 
strijdt met engel, 1888), biddende 
Bretonse vrouwen. 
1112 '98. Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
Geen waarde gemeld. Vier portret
ten, jaartallen 19481998, we
reldbol. 
1612 '98 . Honderd jaar ra
dium (Marie CurieSklodowska). 
3. F. Symbolische voorstelling 
met vermelding 'Ie Radium, 1898
1998'. 

GIBRALTAR 
610 '98 . Aforismen. 
26,38 p. Beide tweemaal. Resp. 
Shakespeare (15641616) met ci
taat 'Love comforts like sunshine 
after rain', Churchill (18741965) 
met citaat 'The price of greatness 
is responsibility', Gandhi (1869
1948) met citaat'Hate the sin, 
love the sinner', Einstein (1879
1955) met citaat 'Imagination is 
more important than knowledge'. 

GRIEKENLAND 
157 '98 . Fronkeerzegels; 
burchten. 
30,50,70,100,150,170,200, 

400,550,600 Dr. Resp. lerope
tra, Corfu, Limnos, Argolis, Hera
klion, Naupoktos, loonnino, Plata
mono, Koritainos, Fragkokostello 
(Kreta). 

GROENLAND 
511 '98. Kerstmis 1998. 
4.50,4.75 kr. Wasgoed von kerst
man en echtgenote aan de lijn. 
Resp. 'dickey' (frontje) en 'komik
ker' (laarsjes) van kerstvrouw, 
laorsjes en muts van kerstman. 

IERLAND 
Afbeelding melding 11/821. 
49 '98 . Postzegelboekje met 
fronkeerzegels. 
Inhoud vijfmaal twee zegels van 
30 p. Resp. Turdus merulo, 'gold
crest'. 
810 '98 . Met uitsterven be
dreigde dieren. 
30 (tweemaal, in samenhang), 
40,45 p.; blok met de vier zegels 
(45 en 30 p. en 40 en 30 p. in so
menhang). Resp. Acinonyx jubo
tus. Oryx dommob, Leontopi
tbecus rosolio, Panthero tigris; op 
blok verschillende open. 

ITALIË 
910 '98. Serie 'scholen en uni
versiteiten'. 
800 L Hogeschool voor telecom
municatie in Rome, wapen. 
2310'98. ' I tal ia 98', wereld
ostzegeltentoonstelling (23 okto
erl november, Milaan); dog van 

de postzegel en van het verzame
len (gezamenlijke emissie van Ita
lië, San Marino en Vaticoon). 
800 L. Pauselijk portret op denk
beeldige zegel met tekst ('postze
gels zijn universele boodschappers 
van vriendschap en wetenschap in 
vredesperspectief') en handteke
ning paus, logo. 
2410'98. ' I tal ia 98'; dog van 
de strijdkrachten. 
800 L Viermaal met samenhan
gend vignet. Resp. marine (kruiser 
'Giuseppe Garibaldi), vijfenzeven
tig jaar militaire oeronoutica 
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('Eurofighter 2000'), corobinieri 
(portret von een carobiniere en 
wapen), El Alomein; olle vignetten 
met tentoonstellingslogo. 
2510 '98. ' I ta l ia 98'; dog van 
de kunst. 
800 L. Romeinse kunst (bronzen 
beeld van Griekse jongeling met 
kroon en spies, 2de eeuw voor 
Christus). 
2610'98. ' I ta l ia 98'; dag van 
Ferrari; racewagens. 
Blok met viermaal 800 L Resp. 
BobbioPasso del Penice (1931), 
Ferrari Fl (1952), Ferrari GTO 
(1963), Ferrari Fl (1998); blok
rand met tentoonstelllngslogo, 
portret Enzo Ferrari (18981988), 
Challenge Ferrari 348 TBTS. 
2710 '98. ' I ta l ia 98'; dag van 
de rechten van de mens/vijftig 
jaar universele verklaring van de 
rechten van de mens (gezamenlij
ke emissie met de Verenigde 
Naties). 
1400 L. met samenhangend vig
net. Hand laat vogels in vloggen
kleuren los; vignet met tentoon
stellingslogo. 
2810 '98. ' I ta l ia 98'; dag van 
Europa. 
800 L Symbolische voorstelling 
(raderen: met letter E en sterren, 
met verhoudingen menselijk li
chaam van Leonardo da Vinci); 
postzegelboekje. 
2910 '98. ' I ta l ia 98'; dog van 
de film. 
450,800,9001. met samenhan
gende vignetten. Filmscènes. Resp. 
'Ti Conosco Machierina' (Eduarde 
de Filippo), 'Fantasmi o Roma' 
(Antonio Pietrongeli), 'II Signer 
Max' (Mario Comerini); vignetten 
met tentoonstelllngslogo. 
3 M 0  ' 9 8 . ' I t a l i a 98'; dag van 
de communicatie (internet). 
800 L. Symbolische voorstelling, 
logo. 
111 '98.'Ital ia 98', dog van de 
post. 
Blok von 4000 L. Zegel met sym
bolische voorstelling (envelop met 
door pijlen gevormde wereldbol); 
blokrand met mens achter beeld
scherm met vermelding postale 
werkzaamheden, tentoonstellings
logo. 

JERSEY 
162  '99 . Nieuwjaar; het jaar 
van het konijn (vierde van de 
twoalf tekens van de Chinese die
renriem). 
Blok van £ 1.. Konijn met sjaal en 
bloemen; blokrand met muis en 
vlinder. 
162  '99 . Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*; postvervoer. 
20,24,43,63 p. Resp. trein met 
locomotief 'Eastern Railway', post
boot 'Brighton', postvliegtuig, 
postauto 'Morris Minor'. 
162  '99 . Honderdvijfenzeven
tig jaar RNLI ('Royal Notionol Life
boat Institution'); reddingsboten. 
£ 1. en 75 c. in samenhang. Resp. 
'St. Heiier', 'St. Catherine'. 

JOEGOSLAVIË 
2 10  '98 . Dog van het kind; 
'vreugde van Europa'; bekroonde 
kindertekeningen 34ste 'oktober
salon voor het kind 1998'. 
6., 9. Ndin. Resp. pastel (Bojan 
Dakic), collage (Ana Rockov). 
1510 '98 . Dag van de postze
gel; vijftig jaar Servische postze
gelbond. 
6. Ndin. Fragment denkbeeldige 
zegel met getal 50. 

KROATIË 
29 9  ' 98 . Zevenhonderdste ver
jaardag bisdom Sibenik en verkla
ring Sibenik tot vrije stad. 
4.l<n. Oostelijk deel kathedraal 
van Sibenik met transept en koe
pel, doopvont uit doopkapel ge
maakt door Juroj Matejev Dalmo
tinac(1554). 
2 10  '98 . Tweede bezoek Jo
hannes Paulus II, oktober 1998. 
1.50 kn.Portret paus. 

MOLDAVIË 
31 ■8'98. Herdenking Diana, 
prinses van Wales(19611997). 
Blok met 10,90 b., 1.80,2.20, 
5. L. Portretten. 

MONACO 
Afbeelding melding 11/821. 
65  '98 . Europees congres junio
renhondelskamer. 
3. F. Gezicht op Monte Carlo. 
6 5  ' 98 . Tiende uitreiking inter
nationale grommofoonplatenprijs 

'World Music Award'. 
10. F. Trofee, gezicht op Monte 
Carlo. 
65  '98 . 'Expo 98', wereldten
toonstelling in Lissabon. 
2.70 F. Galjoen, wereldbol. 
38  '98 . Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
15. F. Landkaart Frankrijk met 
voetballer. 
148  '98 . Honderdste geboorte
dag van de Italiaanse autofabri
kant Enzo Ferrari (18981988). 
7. F. Portret, auto en handteke
ning. 
148  '98 . Honderdste geboorte
dag van de Amerikaanse compo
nist George Gershwin (1898
1937). 
7.50 F. Portret, jazztrompettist, 
dansers. 
4 9  ' 98 . Internationaal congres 
zeewatervervuiling (AIEA). 
4.50 F. Laboratoria. 
4 9  ' 98 . 'Expo 98', Lissabon. 
6.70 F. 'Torre (toren) de Belém' 
bij Lissabon, paleis in Monaco, 
beeldmerk. 

OEKRAÏNE 
25 7  ' 98 . Begin vrijheidsstrijd 
onder aanvoering van hetman 
(kozakkenhoofdmon) Bogdon 
Chmelnizkij 350 jaar geleden. 
Blok met tweemaal 30, tweemaal 
40 k., 60 k., 2. (G). Gedeeltelijk 
doorlopend beeld. Strijdtoneel, ze
gel van 2. (G) met portret Bog
dan Chmelnizkij. 
l 8 '98.StadGal ichl l00jaar 
geleden gesticht. 
20 k. Kroon van prins Donylo Ga
litskij (13de eeuw). 
88  '98 . Belangrijke vrouwen. 
40 k. Anno Jaroslowno (co. 1024
1075, echtgenote van de Franse 
koning Hendrik I). 
138'98.Tweehonderdvijfen
twintigste geboortedag van onder
zoeker/zeevaarder Juri Fedoro
witschLisjonskij (17731837). 
40 k. Portret, landkaart, schip. 

OOSTENRIJK 
611  '98 . Serie'Oostenrijkse 
wereld van de arbeid' (kunst, me
dia en vrije beroepen). 
6.50 S. Verslaggeefster en foto
graaf. 

611 '98. 'WIPA 2000', interna
tionale postzegeltentoonstelling; 
toeslagzegel, zegel op zegel. 
32fl 3 S.Yvertnr. 389 en histori
sche pakketpostauto. 
2 7  1 1  ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
7. Sb. Geboortestal naar een fres
co van de proosdij Tainoch (Korin
thië). 

POLEN 
148  '98 . Mariabeelden. 
55 gr. Beeld van de Moeder Gods 
uit de Mariabasiliek in Sejny 
(15de eeuw). 

PORTUGAL 
1810  '98 . Achtste IberoAmeri
koonse topconferentie. 
Blok van 140.e. Symbolische 
voorstelling (wereldbol met lint 
van vlaggen deelnemende lon
den). 
2 3  1 0  ' 9 8 . Archeologisch park 
van het rivierdal van de Cöo. 
350. e. Rotstekeningen. 
5 11  ' 98 . Gezondheid in Portu
gal. 
100. e. Twee gestileerde mense
lijke figuren in kleuren notionole 
vlag (rood en groen). 

ROEMENIË 
l 2  8  ' 9 8 . Nachtvogels. 
700,1500,1850,24501 Resp. 
Apteryx australis, Tyto alba, Rallus 
aquoticus, Caprimulgus euro
poeus. 

RUSLAND 
108  '98 . Helden van de Russi
sche federatie; portretten. 
1. r. Viermaal. Resp. LR. Kwoss
nikow (19051993), Morris Cohen 
(19101995), Leontina Cohen 
(19131992), A.A. Jatskow 
(19231993). 
20 8  ' 98 . Geschiedenis Rusland, 
IV; orden. 
Blokje met 1., 1.50,2., 2.50 r. 
Resp. orde van 'St. Andrej Perwo
swannij' (1698), 'St. Jekoterino' 
(1714),'AlexanderNewski' 
(1725),'St. Georg'(1769). 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 11/822. 
2310 '98. ' I ta l ia 98', wereld
postzegeltentoonstelling (23 okto

ber1 november, Milaan); dog van 
de postzegel en van het verzame
len (gezamenlijke emissie van Ita
lië, San Marino en Voticaan). 
800 L Pauselijk portret op denk
beeldige zegel met tekst ('postze
gels zijn universele boodscnappers 
van vriendschap en wetenschap in 
vredesperspectief') en handteke
ning paus, logo. 
23 10  ' 98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
900 L Tweemaal, in doorlopende 
samenhang. Man en vrouw reiken 
elkaar de hond (handen verbin
dend element). 
2310'98.Dagvandekunst; 
tentoonstelling tijdens 'Italia 98' 
in Milaan. 
1800 L Beeld 'het jonge meisje' 
(in repeterende afbeelding) van 
EmilioGreco(19131995). 
23 10  ' 98 . Kerstmis 1998. 
Blok met viermaal 800 L met 
doorlopend beeld. Versierde kerst
boom als doorloper met cadeaus 
voor alle kinderen van de wereld. 

SLOWAKIJE 
20 8  ' 98 . Honderdvijftig jaar 
spoorwegen in Slowakije. 
4,10,15 Sk. Resp. stoomlocomo
tief, elektrische locomotief, diesel
locomotief. 

SPANJE 
25 9  ' 98 . Briefcorrespondentie 
tussen scholieren; roman 'Don 
Quijote de la Moncha' van Cervan
tes (15471616); tekeningen van 
postzegelontwerper Antonio Min
gote (geboren in 1919, eretitel 
'Cartero Honorario': 'honorary 
postman' van Spanje) ^'. 
Twee vellen met elk 24 moal 20 P. 
Scènes uit 'Don Quijote'. 
610'98.Gedenkjaren. 
35,70 P. Honderdste sterfdag van 
schrijver Angel Ganivet (1865
1898, portret), bouwwerk (toren) 
'Girolda de Sevilla' (begonnen in 
1184, gereed in 1198). 
810  '98 . Architectuurprijs'Aga 
Khanl998'. 
35 P. Tuin van 'El Portal' en 'La 
Torre de los Domos' ('toren van de 
vrouwen', Alhambra). 
910  '98 . Werelddag van de 
postzegel; UPU*. 
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1 POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
België 
Postfris 
126/28 
164 
179/81 
188 
189 
211/19 
234/36 
237 
238/39 
240/44 
249/59 
267/72 
276/88A 
289/92 
291A 
292A 
293/98 
301 
302/04 
308/14 
325 
326/32 
356/62 
377/83 
386/89 
390/93 
401/03 
404/06 
407/09 
410 
418/V35 
436 
437 
447/54 
456/57 
457A/57B 
458/65 
465A 
466/70 
471/77 
478 
479/80 
484/87 
488/95 
496/03 
504/11 
512 
513/18 
519/26 

1 4 5 

7,25 
15,50 
3,25 
2,25 

57,50 
1,50 
0,75 

12,50 
12,50 
12,25 
56,50 
46.50 

3 3 5 . 

12,50 
18,50 
67,50 
87,50 
1 0 , 

97,50 
89,50 

1 2 0 

197,50 
3 9 5 , 

3 0 , 

67,50 
1 0 . 

12,25 
9,50 

1 0 0 , 

1 2 0 . 

42,50 
33.50 
3 5 , 

1,25 
11,50 
16,50 
12,25 
13,50 
28,50 
18 50 

1,25 
8,25 

38.75 
19.25 
72,50 
3,50 

4 5 , 
39.50 

527/31 
532/37 
538/46 
547/55 
Ongetand 
556/67 
567A/67B 
568/72 
573/82 
592A/92B 
593/01 
602 
603/12 
613/14 
615/22 
623/24 
625/30 
631/38 
639/40 
641/46 
647/52 
653/60 
661/69 
670/73 
674A/89A 
674B/89B 
690/96 
697/98 
701/09 
710/15 
737/42 
743/47 
748 
749/50 
756/60 
761/72 
773/76 
777/80 
785 
786 
787/91 
792/97 
798/02 
803/06 
811 
812 
813 
814/22 
823/25 
826 
827/31 

8,50 
28,50 
8,50 

14,50 

8,25 
1 5 , 

1,75 
3 , 

28,50 
3,25 

1 0 , 

4.75 
3,50 
3,25 
7 , 

3,75 
6,50 
3,25 
5.75 
3 , 
2,50 
5 , 

0,50 
14,75 
13,25 
5.75 
3 , 

4 , 
11,25 
28,75 
16.50 
0,75 
2,50 
2,50 

4 5 , 

17,50 
17,50 
2 5 . 

1 5 , 

42,50 
1 8 5 , 

0,75 
7,25 
1,25 
4.25 
2,25 

5 0 , 

12,50 
1 ,— 

61,50 

832/33 
834/40 
845/48B 
849/59 
860/62 
863/67 
868/75 
876/78 
879 
879A 
880/91 
892/97 
898/99 
908 
909/11 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
943/45 
946/51 
952/54 
961/93 
964/66 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
994/95 
998/04 
1005/07 
1008/10 
1013/18 
1022/23 
1030 
1031 
1032/36 
1039/45 
1047/52 
1053/62 
1066/75 

3,50 
38,50 
3 0 , 

1 5 , 

42 75 
68.50 
42,50 
27,50 
32,50 
16,50 

2 5 0 . 

66,50 
1 5 5 , 

2 50 
4,75 

57,50 
8,50 

7 5 , 

42,50 
33,50 
6 5 , 

1 0 0 , 

2,50 
10,75 
5.75 

27,50 
44,50 
11,50 
8,50 

11,50 
27.50 

1 0 5 , 

2,25 
8,50 
1,75 
3,50 

27,50 
22.50 
13,50 
4,75 

1 0 , 

2 2 0 . 

1066A/75A 7,25 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1094/95 
1096/01 
1102/07 
1113 
1133/38 

Inlichtingen verkrijgbaar 

16.50 
14,50 
5,25 
2,25 

18,50 
1 5 , 

2 , 

18,25 

1139/46 
1153/58 
1159/62 
1163/68 
1169/71 
1176/81 
1182/87 
1188/90 
1198/03 
1216/21 
1225/30 
1233/38 
1262/68 

1 5 , 

12,50 
3,50 

1 5 , 

2.25 
1 8 . 

11,50 
3 , 

6,50 
7,75 
7,75 
6 , 

5,75 
Vanaf hier 
Indien voorradig 
11 cenl 
de Yï, Frank 
Kranten 
Zegels 
1/18 
19/36 
37/40 
LP 
1/5 
6/7 
8/11 
10A/11A 
12/13 
14 
151/231 
15II/23I1 
24 
25 
27A 
28/29 
30/35 
Bloks 
1 
3 
5 
8 
9 
10/10A 
11/12 
13/14 
15/16 
17 
18 
19 
20 
21 

bij: 

1 6 5 , 

1 6 5 , 

53,50 

61,50 
2 5 . 

1 5 . 

2 6 5 , 

2,50 
0,75 

15,50 
15.50 
32,50 
6 , 

5 0 

7 , 

2,75 

2 0 0 . 

3 0 5 , 

1 1 0 , 

27,50 
16.50 
27,50 
22.50 
11,50 
33,50 
1 0 , 

9,50 
49,50 
2 5 , 

13,75 

26 
27/28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
40/41 
45 
Exprs 
1/5 
6 
DIensl 
1/6 
7/15 
16/19 
20/25 
36/41 
42/46 
47/56A 
57/63 
64/65 
66/67 
68/71 
Port 
1/2 
3/11 
12/16 
17/25 
26/31 
32/48 
56/65 
66/71 
72/82 
Spoor 
28/42 
43/47 
135/66 
167 
168/69 
170/73 
174 
175/77 
202/04 
205/09 
211/12 
213/35 
236/59 
260/63 

K 

6 0 , 

2 2 0 , 

5 0 , 

192,50 
1 1 0 , 

5 5 , 

7,75 
9,75 
5.50 
4,25 
1,75 

7 5 , 

3 0 , 

3 5 , 

4 5 , 

3 5 , 

8,75 
9 , 

5 0 . 

3 0 , 

6 0 , 

5,50 
1,25 
4,25 

3 5 , 

57,50 
3 0 0 , 

97,50 
2 5 , 

1 5 , 

5 5 , 

3 , 

5 , 

3,50 
3,50 

2 7 5 , 

6,75 
3 0 , 

6 0 , 

42,50 
5 5 , 

31.50 
21,50 
5 , 

16,50 
7 0 , 

23,50 

wangc 
3564 P 

S.J.C. den Oudsten ,,̂ ^ ,,JffZ7. 

294 
301/03 
304/21 
321A 
322/29 
330 
331/33 
334/35 
336/50B 
351/57 
358/60 
361/63 
364/65 
366/68 
369/72 
373/74 
375 
376 
377 
378/97 
399/42 
403/05 
406/14 
415/21 
422 
423/24 
425 
426/27 
428/31 
432 
433/54 
455/58 
459/60 
461/65 
Bagages 
1/23 
24 
Bezetting 
1/9 
10/25 
26/37 
Eupeo 
1/7 
8/21 
22/35 
36/38 
39/41 
Port 
1/5 
6/10 

7.75 
14,50 

2 4 0 , 

16,50 
52,50 
8,50 

8 5 , 

3 6 0 , 

2 4 0 , 

1 0 5 , 

19,50 
19,50 
3 5 , 

19,50 
1 6 5 , 

43,50 
5 , 

4,75 
5 , 

97,50 
32,50 

1 6 5 , 

36,50 
21,50 
1 5 . 

15,60 
10.75 
5 , 

1 8 , 

6 0 , 

96,50 
14.50 
4 5 , 

2 0 , 

1200, 

12,50 

162,50 
216,50 
3 2 5 , 

108.50 
3 0 0 . 

3 0 0 , 

4,50 
4,50 

57,50 
9 0 , 
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70 P. Symbolische voorstelling 
met vermelding van WADP*, UPU* 
en beeldmerk, FIP*,IFSDA*, 
ÄIJP*,ASCAr. 
13-10 - '98 . Upoep*; belangrijke 
vrouwen. 
70 P. Portret toneelspeelster Ma
ria Guerrero (1867-1928) in de 
rol van 'La Leona de Costilla' (his
torisch toneelstuk geschreven door 
Francisco Villaespesa). 

TSJECHIË 
7 -10 - '98 . Unesco*, werelderf
goed; 'schoonheid van ons land'. 
8.-, ll.-KcResp.St.-Barbara-
katbedraal in Kutnó Hora (14de 
eeuw), kasteel Valtice (bouw be
gonnen voor 1688 tot eind 18de 
eeuw); logo. 
2 8 - 1 0 - ' 9 8 . Tachtig jaar repu
bliek Tsjechoslowakije. 
4.60,5.-, 12.60 Kc. Resp. voondel 
draaende soldaten, marcherende 
soldaten (beide afbeeldingen ont
leend aan reclame-briefkaarten), 
St.-Nicolaaskerk en huizen in Mola 
Strana met wapperende vlaggen. 

TURKIJE 
2 9 - 7 - ' 9 8 . Dienstzegels; nieuwe 
tekening. 
75000 TL. Tapijtpatroon. 

VATICAAN 
23-10- '98. ' I ta l ia 98', wereld-

Eostzegeltentoonstelling (23 okto-
er-1 november, Milaan); dog van 

de postzegel en van het verzame
len (gezamenlijke emissie van Ita
lië, San Marino en Voticaon). 
800 L. Pauselijk portret op denk
beeldige zegel met tekst ('postze
gels zijn universele boodscnappers 
van vriendschap en wetenschap in 
vredesperspectief') en handteke
ning paus, logo. 

WITRUSLAND 
5 -8 - '98 . Frankeerzeqels. 
2000,10.000 r. Resp. kerstster, 
vlammend wiel als symbool voor 
het zonnewendefeest. 
12-8 - '98 . Vijftig jaar Wit-Russi-
sche auto's, Chodino. 
1500,3200,3800,5300,8600 r. 
Resp.Belas-7821,Belas-75131, 
Belas-75303, Belas-75483, Belas-
7555. 

20 -8 - ' 98 . Frankeerzegels. 
500,1000 r. Resp. ooievaar, wi
sent. 

ZWEDEN 
19-11- '98 . Kerstmis 1998; 
kerst'groen'. 
Twee postzegelboekjes. 
I. Tweemaal vijf zegels tarief bin
nenland. Resp. omaryllis, mistle
toe (maretak) 
II. Tweemaal vijf zegels van 6 kr. 
Resp. krans van 'lingonberry' 
(vossenbes), azalea. 
Rolzegel binnenland. Hyacint. 

ZWITSERLAND 
25 -11 - ' 98 . Kerstmis 1998. 
90 c. Rode strik met groene ach
tergrond. 
2 5 - 1 1 - ' 9 8 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens 
70 c. Bonen in kleuren Olympische 
ringen (werelddelen) en naar 
rechts kijkend gezicht (toekomst). 
25- l l - '98.ProJuventute 
1998; toeslagzegels Tf. 
70-H35 c. Kerstzegel. Kerstklok 
met lint. 
70-f35,90+45,110-f55 C.Fauna 
in en bij het water. Resp. Planorbis 
corneus (slok), Podiceps cristatus 
(vogel), Esox lucuis (vis). 
2 5 - 1 1 - ' 9 8 . Gezamenlijke emis
sie von Volksrepubliek China en 
Zwitserland; bezienswaardighe
den. 
20,70 c; blok van 90 c. Resp. 
'Slender West Lake' met 'brug 24' 
(brug met 24 jade-spijlen in Chi
na), meer van Geneve met kasteel 
Chillon (beide afbeeldingen weer
spiegeld in meer); zegel met kas
teel van Chillon en brug 24 als 
verbindend element met blok. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
25 -3 - ' 98 . Honden. 
400,600,800,1000,1200,1500 
Af.; blok van 4000 Af. Resp. 
'Bloodhound', 'Landseer', 'Rott
weiler', 'Borsoi', 'Basset', 'Chow-
chow'; 'Magyar Vizsla'. 
20 -4 - ' 98 . Paddestoelen (mel
ding 9/630). 
400,600,800,1000,1200,1500 

Af.; blok van 4000 Af. Resp. 
Gomphidius glutinosus, Collybio 
fusipes, Strophario aeruginosa, 
Croterellus cornucopioides, Phlo-
giotis helvelloides, Ixocomus ele-
gans; Cantharellus cibarius. 
10-5 - '98 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997). 
Vel met 400,600,800,1.000, 
1.200,1.500,2.000,2.500, 
3.000 Af. Portretten. 
5-8 - '98 . Vissen. 
400,600,800,1.000,1.200, 
1.500 Af.; blok van 4.000 Af. 
Resp. Chalinochromis brichordi, 
Haplochoromis moorii, Aulonocaro 
stuortgranti, Pseudotropheus tro-
pheops, Pseudotropheus zebra, 
Notobronchius eggersi; zegel met 
Ophtalmotilapio nosuto, blokrand 
met Ophtalmotilopia ventralis. 

ANGUILLA 
17 -11 - ' 97 . Oude steensculptu
ren uit grotten. 
30 c., $1.25,2.25,2.75. Resp. 
god van de regenboog Juluca, ha
gedis, zonne-opperhoofd, de 
schepper Jocahu. 
14-4 - '98 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961-1997). 
Strook met 15 c . ,$ l . - , 1.90, 
2.25. Portretten. 

ARGENTINIË 
15 -8 - '98 . Vijftig jaar Argentijn
se zuidpoolbasis op eiland Decep-
ción. 
75 c. Ligging van de Argentijnse 
basis op eiland Decepción, jaartal
len 1948-1998 

ARMENIË 
10 -6 - ' 98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
250 d. Eiffeltoren, voetbal, veld. 
2 4 - 6 - ' 9 8 . Europa 1998; thema 
'nationale feesten en festivals'. 
170,250 d.Resp.'Trndez', hemel
vaart van Christus. 
2 6 - 6 - ' 9 8 . Fauna en flora, IV; 
vlinders. 
170,250 d. Resp. Papilioalexo-
nor, Rethera komarovi. 
16 -7 - ' 98 . Klederdrachten,!. 
170,250 d. Resp. paartje uit Aya-
rat, paartje met kind uit Vaspura-
kan. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 11/823. 

BENIN 
30 -6 - ' 98 . Locomotieven. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Zesmaal een 
'Six-wheel' (0-6-0) en eenmaal 
(150 F.) 'Fourney four-coupled' 
(0-4-4). 
25 -7 - ' 98 . Prehistorische dieren. 
Vel met 135,150,200,270,300, 
400,500,600,700 F. met doorlo
pend beeld. Resp. Sordes, Scha-
phognatus, Dsungaripterus, Bron
tosaurus, Diplodocus, Coelurus en 
Baryonyx, Kronosourus, Cerato-
sourus, Yangchuansaurus. 
31-7-'98.Rashonden. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1.00(1 F. Resp. beagle, 
dolmotiër, doshond/teckel, cairn-
terrier, shih-tzu, mopshond; sprin
ger-spaniel. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 11/823. 
17-9-'98.Mercosul; historisch 
erfgoed. 
RS. 0.80. Ruïnes van de kerk van 
Söo Miguel Arconjo (aartsengel 
Michael) das Missóes, kruis van de 
missionarissen (jezuïeten). 
22 -9 - ' 98 . Vierentwintigste 
kunstbiennale van Söo Paulo. 
Vel met driemaal acht zegels van 
RS. 0.31. Resp.'schooljongen' 
(Vincent van Gogh), 'Topuia 
Dance' (Albert von Eckhout), por
tret van Michel Leiris (Francis Ba
con), 'Fachado com Arcos, Circulo 
e Faixa' (Alfredo Volpi), 'The 
King's Museum' (René Magritte), 
'Urutu' (Tarsila do Amoral), 'The 
Raft of the Medusa' (Asger Jörn), 
werk zonder titel: tentoonstellings
beeldmerk (José Leonilson). 
9 -10- '98 . Tweehonderd jaar re
organisatie zeepost Portugal/Bra
zilië. 
RS 0.21. Schip'Postilhöo do Ame
rica' en postkoets. 
9-10- '98. 'K ind en burger
schap', project van posterijen, 'So
lidary Community Council' en 'Na
tional Council for Children and 
Adolescents' Rights' (Conondo), 
Unicef en 'Ayrton Senna'-instituut; 
bekroonde kindertekening. 

RS. 0.22. Tekening met als thema 
'it is the will to be brothers again' 
(Erika Silva Albuquerque, 6 joor) 
13-10 - '98 . Tweehonderdste ge
boortedag van keizer D. Pedro I 
(1798-1834). 
RS 0.22. Portretschilderij (schilder 
Simplicio Rodrigues de So), kroon 
en detail scepter. 
15 -10- '98 . Campagne 'Frisco 
on Faustäo's Truck' van 'Arisco In
dustrial Ltda' (reclamecampagne 
voor vruchtendrank). 
RS 0.36. Drie mango's, twee gla
zen Frisco. 
23-10 - '98 . Flora. 
RS. 0.31. Driemaal. Resp. Sola
num lycocorpum Saint Hilaire, Cat-
tleya walkeriono Gardn., Kielmey-
era coriacea Mort. ex Saddi. 

CAMBODJA 
8-6 - '98 . Katten. 
200,500,900,1.000,1.500, 
4.000 R.; blok van 5.400 R. Resp. 
'Scottish fold', 'ragdoir, 'cyrmic', 
'Devon rex', 'American curl', 
'sphynx'; 'Japanese bobtail'. 
3 -10- '98 . Vlinders. 
200,500,900,1.000,1.500, 
4.000 R.; blok van 5.400 R. Resp. 
Phyocides tharos, Porarge mege-
ro, Donous plexippus, Pornossius 
apollo, Papilip machoon, Eumenis 
semele; Morpho thetenor. 
9-11 - ' 9 8 . Vijfenveertig jaar on
afhankelijkheid. 
500,1.500,2.000 R. Drie ver
schillende afbeeldingen 'danscere
monie in Boyon'. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
9 -9 - '98 . Sport. 
5.-, 7.-. Tweemaal twee zeaels 
doorlopend beeld. Resp. tafelten
nis, rugby. 
25 -9 - ' 98 . Chinese fabels; uit
drukkingen in het dagelijks leven. 
5.-(tweemaal), 12.-, 19.-. Resp 
'een kikker bij een waterput' 
(man met zeer weinig ervaring), 
'de vos leent de wreedheid van de 
tijger' (iemand intimideren door te 
pronken met andermans 'veren'), 
'toevoegen van poten aan teke
ning van slang' (overdaad 
schoodt), 'de snip en schelp ko
men vost te zitten' (twee honden 
vechten om een been). 



30-9-'98.Portzegelsl998. 
0.50,1.-, 2.-, 5.-, 10.-, 20.-. Chi
nese karakters omgeven door 
geometrische pioenpatronen. 
16-10-'98.Nationaoi park Kin-
men; landschappen met oeziens-
waardigheden. 
5.-(tweemaal), 12.-, 19.-.Resp. 
Taiwushan, Kuningtou-klif, 
Teyueh-toren, kust bij Liehyu. 
30 -10 - ' 98 . Vogelbescher
ming''. 
5.-, 10.-. Viermaal twee paartjes. 
Resp. Spizaetus nipalensis, Spilor-
nis cheelo, Ictinactus malayensis, 
Milvus migrans. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
24 -10 - ' 97 . Stadsmuur Xi'an. 
50,150 f. Beide tweemaal. Vier 
verschillende muurtorens. 
8-11 - ' 9 7 . Stuwdamproject van 
de Jangtsekiang. 
50 f. Tweemaal, doorloper. Omlei
dingskanaal en stuw. 
11-11 - ' 9 7 . Monumenten (tem
pels en vuurtoren) in Macau. 
50,100,150,200 f. Resp.'Ma-
Kok', 'Lin-Fong', basiliek van Söo 
Paulo, vuurtoren van Guia. 
2 5 - 1 1 - ' 9 7 . Stijging Chinese 
stoolproductie boven de 100 mil
joen ton in 1996. 
50,150 f. Resp. metaalverwer
king in het oude China, staalfa
briek met converter en hoogoven. 
10-12- '97 . Telecommunicatie in 
China. 
50,150 f. Beide tweemaal. Resp. 
digitale overbrenginq, computer
gestuurde centrale, digitale com
municatie, mobiele communicatie. 
2 2 - 1 2 - ' 9 7 . Klassieke Chinese li
teratuur; 'de wettenlozen uit het 
moeras', V. 
40,50 (tweemaal), 150 f.; blok 
van 800 f. Afbeeldingen ontleend 
aan de roman. 
5-1 - ' 98 . Jaar van de tijger. 
50,150 f. Resp. tijger van stof, 
Chinees karakter voor tijger. 
18-1 - ' 9 8 . Lingnon-tuin in pro
vincie Guangdong. 
50 (tweemaal), 100,200 f. Resp. 
Keyuan-tuin in Guangdona, Liang-
yuan-tuin in Fusbon, Qingnui-tuin 
in Huagaili, Yuyin-villa in Nancun. 
19-2- '98 . Eerste sterfdag van 
Deng Xiaoping; portretten. 

50 (driemaal), 100,150,200 f. 
Resp. elfde nationale congres com
munistische partij (1979), burger
oorlog (1948), met Mao Zedong 
(ca. 1950), als voorzitter militaire 
commissie centroal comité (1981), 
tijdens rede vijfendertigste ver
jaardag van de volksrepubliek 
(1984), tijdens reis door Zuid-
China(1992). 
2 8 - 2 - ' 9 8 . Chinese volkspolitie. 
40,50{tweemaal), 100,150, 
200 f. Resp. wapens en politie, 
snel ingrijpen, samenwerking tus
sen bevolking en politie, verkeers
politie, branaweer, grenswachten. 
5-3 - '98 . Honderdste geboorte
dag van politicus Zhou Eniai 
(1898-1976); portretten. 
50,150 f. Beide tweemaal. Resp. 
als strateeg (te paard), als minis
ter-president, als diplomaat, als 
dienaar van het volk 
5-3 - '98 . Eerste zitting negende 
nationale volkscongres. 
50 f. Staatswapen, getal 9. 
2 6 - 3 - ' 9 8 . Cultuur- en natuurerf
goed van de mensheid; dol 
'Jiuzhai-gou' (dal van de negen 
dorpen). 
50,150 f. Beide tweemaal; blok 
van 800 f. Resp. Fongcao-meer, 
Wfuhua-meer. Shusheng-woterval, 
Nuorilang-woterval; Chong-meer. 
12-4-'98.Architecteurvande 
Doi. 
50,150 F. Beide tweemaal. Resp. 
paalwoning in Xiomenglun, bron, 
jingzhen-poviljoen, Yunyan-pago-
de. 

COOKEILANDEN 
18 -9 - '98 . Frankeerzegels; vlin
ders en flora. 
S7.-, lO.-.Resp.Resp.Hybloeo 
sanguineo, Vanesso atalanta met 
inheemse flora op achtergrond. 

CUBA 
8 -8 - ' 98 . 'Maracaibo 98'; acht
tiende Centraal-Amerikaanse en 
Corailiische spelen. 
15 c. Honkbal. 
10-9 - '98 , Dertig jaar nationale 
botanische tuin; orcnideeën. 
10,15 c. (tweemaal), 65 c. (twee
maal). 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
6 -8 - '98 . Stod Donto Domingo 
500 jaar. 
$2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 10.-. Resp. 
zonneklok, kerk en ziekenhuis 
van San Lózaro, kathedraal 'Santo 
Maria de la Encornación', 'El Alca
zar', verdedigingstoren, kerk en 
hospitaal van San Nicolas de Bari. 
14 -8 - ' 98 . Vijfentwintig jaar na
tionaal theater. 
S10.-. Theatergebouw. 
2 6 - 8 - ' 9 8 . 'Union Latino'. 
$ 10.-. Latijnse tekst over Romeins 
burger Alex Geraldinus, vermel
ding 'Republica Dominicona, aedes 
unionis Lotinae' (Dominicaanse re
publiek, zetel Latijnse unie). 
3-9 - '98 . Vijfentwintig jaar ICCO 
(internationale cocoo organisatie). 
$ 10.-. Cacaobonen, logo, vermel
ding'1502 verscheping cacao 
Amerika-Europa'. 

EGYPTE 
12 -9 - '98 . Viering inundatie Nijl. 
20 P. Bruid van de Nijl (zeemeer
min in faraostijl) met lotusbloe
men en vogel. 
Oktober ' 9 8 . Honderd jaar 'Sur
vey Authority'. 
20 P. Muurtekening uit de tijd der 
farao's, beeldmerk. 

GUINEE 
3 0 - 6 - ' 9 8 . Vissen. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Xiphopho-
rus helleri, Borbodes miolepis, 
Toxotes chatoreus, Brochis britskii, 
Aphyosemion australe, Betta 
splendens; Plerophyllum scalore 
scolore. 
10-8 - '98 . Fauna; open. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Cercopi-
thecus neglectus, Miopithecus talo-
poin, Macoca innus, Cercopithecus 
oethiops, Cercopithecus diana, 
Cercopithecus cephus; Macaco mu-
lato. 
8 -10- '98 . Schelpen. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok von 1.000 F. 

HONDURAS 
3-12- '97 . Vissen. 
1.40,2.-,3.-,5.40LResp.Cichla-
soma dovii, Cichlosomo spilurum. 

Cichlasomo spilurum, Astyonox 
fosciotus. 
12 -3 - ' 98 . Vijftig jaar notuurbe-
schermingsorganisotie Boncabsa; 
onderwoterleven bij koraalrif van 
Bahio. 
Vel met twintig zegels van 2.50 L. 
met doorlopend beeld. Resp. Bolis-
tes vetula, Haemulon plumieri, Po-
moconthus paru, Pomoconthus or-
cuotus, Holacanthus cilioris, Pseu-
do-Opterogorgio, idem, Dendrogy-
ro cylindrus, Holocentrus odscen-
sionis, Dendrogyro cylindrus, Ste-
gostes fuscus, Gorgonio morioe, 
koraal, Pomaconthus orcuotus, 
Holocentrus odscensionis, Eusmilio 
fostigiato, Scorus coelestinus, ko
raal, Lachnoloimus maximus. 
l -6- '98.Upaep* 1997; de post
bode. 
5.40 L. Tweemaal. Postbode op 
motorfiets, postkantoor. 

HONGKONG 
5 -7 - ' 98 . Sluiting luchthaven Koi 
Tok en opening 'Hong Kong Inter
national Airport'. 
S 1.30,1.50,2.50,2.60,3.10, 
5.-; blok van $ 5.-. 
2 6 - 7 - ' 9 8 . Scouting. 
$1.30,2.50,3.10,5.-. Resp. 
'grasshopper' en welpen, scouts, 
venture scouts, roverscouts; alle 
afbeeldingen mettouwknoop en 
motto 'o kindness a day' (OIKO dog 
een goede daad). 
2 0 - 9 - ' 9 8 . Hongkong 'designs'. 
$1.30,2.50,3.10,5.-. Resp. gra
fische kunst, producten (klokken), 
interieur, mode. 

JEMEN 
2 6 - 9 - ' 9 8 . Vogels, II. 
15,15,35,65,75 R.; vel met alle 
woorden. Resp. Ardeotis arobs. 
Neophron percnopterus, Coracios 
abyssinicus, Cinnyricinclus leuco-
goster, Melierax metabotes. 
10 -12 - '98 . Vijftig jaar verkla
ring universele rechten von de 
mens. 
15,35,1 OOR.; vel met olie waar
den. Drie verschillende symboli
sche voorstellingen met getal 50 
en handen. 

KIRIBATI 
15 -9 - '98 . Millennium. 
$ 1 . - . 
l-10-'98.VI/alvissen en dolfij
nen. 
25,60,75 c., S I . - . Alle tweemaal 
in samenhang. Resp. Souso chi-
nensis en Tursiops truncatus, Ste-
nello clymene en Stenello coeru-
leoolbo, Stenello coeruleoaiba en 
Balaenoptera borealis, Bolae-
noptera pbysolis en Balaenoptera 
acutorostrata. 

KOREA ZUID 
Afbeelding melding 11/825. 

MACAU 
9 - 1 0 - ' 9 8 . Tempel'Kun lom 
Tong'. 
Blok met viermaal 3.50 P. met 
doorlopend beeld; blok van 10.- P. 
Tempelcomplex. 

MALAWI 
6 -10 - '97 . Rotary International; 
vijftigste sterfdag van oprichter 
Paul Harris. 
601., 33,4.40,5 K. Resp. land
kaart Malawi, Holiaeëtus vocifer 
(vogel), Panthern pardus, logo. 
31 -10 - ' 97 . Unicef*. 
601., 3,4.40,5 K. Resp. moeder 
en kind, opvoeding, milieu, ge
zondheidszorg. 
15 -12- '97 , Kerstmis 1997; 
schilderijen. 
601., 3,4.40,5 K. Resp. Madonna 
met Kind, Madonna met Kind in 
stol, drie koningen. Heilige Fami
lie. 

MARSHALLEILANDEN 
8 -1 - ' 98 . Elvis Presley, III. 
Strook met driemaal 32 c. Ver
schillende portretten. 
13-2 - '98 . Mosselen en schelpen. 
Strook met viermaal 32 c. Resp. 
Chicoreus brunneus, Cypraeo ou-
rontium, Lombis chirogro, Tridac-
na squamosa. 

MAYOnE 
18-8 - '97 . Frankeerzegels met 
opdruk 'Moyotte', type 'Marian
ne'. 
2.70, standaardtarief, 3.80 F. 
5-10- '98 . Maria Salim. 
2.70 F. Portret. 
9 - 1 1 - ' 9 8 . Inheemse visserij. 
2.- F. Mannen met netten in het 
water. 
9-l l - '98.Vis( 'poissonempe-
reur') van de lagune. 
3.- F. Geen afbeelding. 
2 9 - 1 1 - ' 9 7 . Twintig jaar lucht-
verbinding Mayotte-Réunion. 
5 F. 
2 9 - 1 1 - ' 9 7 . Onderwaterflora en 
-fauna. 
3 F. Koralen, waterplanten, vissen. 

MEXICO 
9-10-'97.Wereldpostdag. 
$ 3.40. Postduif, wereldbol. 
9-10- '97.UPU*; honderdste 
sterfdag van Heinrich von Stephan 
(1831-1897) 
$ 3.40. Portret, brieven. 
14-10- '97 . Honderdste geboor
tedag van jurist en politicus M. Go
mez Morin. 
$ 2.30. Portret. 
14-10 - '97 . Vijfenzeventig jaar 
BMA (vereniging van advocaten). 
$ 2.30. Logo. 
19 -11 - ' 97 . Kerstmis 1997; kin
dertekeningen. 
$ 2.30. Tweemaal. Resp.'kinderen 
met kerststerren' (Ana Rosa Botel-
lo Hernandez, 8 jaar), 'kinderen 
met sterrenwerpers en kerstster
ren' (Adrian Loris Cosas, 10 jaar). 
5 - 1 2 - ' 9 7 . Honderd jaar centraal 
universiteitsziekenhuis van Chi
huahua. 
$ 2.30. Beeldmerk en voorgevel, 
landkaart Chihuahua. 
5 -12 - ' 97 . Mario José Molina 
Henriquez (geboren in 1943, No
belprijswinnaar schei- en natuur
kunde 1995). 
$ 3.40. Portret, handtekening. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Aanvulling melding 11/825 'vis-



Testapparatuur 
I f f l Signoscope T l en T2 
de e e r s t e opt ische e lec t r ische w a t e r m e r k z o e k e r 
+ tes tappara tuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope, het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat. 

Naast watermerken, kunt u papier-
onregelmat igheden, reparaties, 
dunne plekken en dergeli jke 
ontdekken 
Signoscope T1 9886 385 ,— 
adapter T l 9887 29,50 
Signoscope T2 9875 155,— 
adapter T2 9876 22,50 

g j P^WFOtronic ^u NOQ S%(.^^^ 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeitanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronische weg 

een absoluut zeker meetresultaat. 
Voor de postzegels zonder één 
enkel gevaar, daar de zegel door 
het apparaat slechts optisch 
wordt bekeken. 

PERFOTRONIC 
nr. 9850 4 5 9 , -

Foldermateriaal en bovenstaande testapparatuur verkrijgbaar 
bij uw vakhandelaar 
of bij: SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt. 

Botersloot 20, 3011 HG ROTTERDAIW 
Tel. 010-4143077 Fax 010-4149499 

[ ^PACIFIC I$UNDS.NIEIWZEELIND.AII$TRALIË.WERELD^ 

Gratis verkoopli|sten (in Hollandse guldens] verkrijgbaar op 
aanvraag 
500 verschillend NZ gestempeld voor ƒ 20,00 franco. 
NZ mancoli|sten welkom 

• PHILÄ NZ • 
P.O. Box 39-014 Howick - Auckland, New Zealand, fax. 0064-9-579-8228. 

Coi 
DDR Pnfzen in HFL 

Jaar 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

• • 
55,00 

898,00 
776,00 
776,00 

1188,00 
138,00 

© 
64,00 

594,00 
355,00 
668,00 
988,00 
102,00 

nplete Jaargangen volgens U 
DDR Prijzen m HFL 

Jaar 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

• • 
357,00 
128,00 
64,00 

152,00 
87,00 
78,00 

® 
322,00 
108,00 
36,00 

207,00 
52,00 
64,00 

chel 1 
DDR Pnizen in HFL | 

Jaar 
1961 
1962 
1963 
1964 

«• 
90,00 

108,00 
77,00 

212,00 

® 1 
92,00 

213,00 
103,00 
195,00 1 

1965 t/m 1989" , ieder voor 1 
slechts 34,00/@ = 36,001 | 

Edith van der Linden, Postfach 185515, 45205 Essen, Germany Fax 0049 2054971886 1 
BIJ vooruitbetaling op Postbank-rekening (NL), 6846173 Korting = 5% + Hfl 8,00 (porto) 
Benodigdheden, literatuur en mancoliist-service Oost & West-Europa Pnisliisten gratis | 

Zojuist verschenen! NIEUWE MICHEL EDITIES 
Michel Junior 1999 in Ideur ƒ 23,50 
IVlidden-en Oost Azië 1999 
(Overzee 9) met o.a. China ƒ 104,00 
Rolzegels Duitsiand 1999 ƒ 44,00 
Rundscliau jaarabonnement 1999, 
12 nrs. port betaald ƒ 69,50 
Michel Soft compleet pakket Duitsland, 

bestaande uit programma versie 4.1,4 diskettes en 
2 CD's, alsmede een Duitsland catalogus 1998/99* ƒ 124,00 
* alleen in december 

auf der heide Oude Woudenbe rgse Z a n d w e g 4 
3707 A N Zeist, tel 030-6924800 
fax 030 -6933011 . postbank nr 1700 

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

PRIJSLIJST VOOR KWALITEITS KILOWAREN 
BEVATTEN OE MEEST RECENTE ZEGELS i 

WEST EUROPESE U N D E N QRFZEGELS 

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

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

lOOgr 250 gr 500 gr 
2 4 -
2 6 , -
3 5 , -
2 0 , -
3 5 , -
5 5 , -
1 2 , -

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

4 0 , - 75 
4 0 , - 75 

4 0 , -
7 5 , -

1 2 5 , -
22,50 40 

9 0 , - 160 
2 5 , -
5 5 , - -

3 5 - 70 

6 0 , - 110 
4 0 , - 75 

6 0 -
4 5 , -
6 0 , - 110 

-

SCANDINAVISCHE LANDEN 
Denemarken 18,— 30,— 55,-
Noonwegen 27,— 50,— 
IJsland 6 0 , - 1 3 0 , -
Zweden 12,— 22,50 
Scandinavien 22,— 45,— 85,-

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

BUITEN EUROPA-LANDEN GRFZEGELS 

Amenka 
Australië 
Japan 
Nw Zeeland 
Taiwan 
Dier/Bloemen 
PAC/Oceanie 
Singapore 

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

Misslekllo's 
Amerika 
Australië 
Japan 
Engeland 
Holland 
Frankri|k 
Noonwegen 
Finland 
Luxembourg 
Scandinavian 
W -Europa 
New Zeeland 
Wereldmixture 
Duitsland 

lOOgr 250 gr 500 gr 
22,50 
1 7 , -
2 5 , -
2 7 , -
3 5 , -
2 5 , -
2 5 , -
2 0 , -

40 
60 
60 
85 
60 

45 

- m, 

- 85, 

1 kg 500 gr 
8 5 , - - , -
95,-
0 0 , -
8 5 , -

1kg 
4 0 , -
7 0 -
4 0 , -
3 0 , -
2 5 , -
7 0 -
6 0 , -
4 5 , -
5 0 , -
5 0 , -
6 0 , -
6 5 , -
6 5 , -
4 5 , -

4 5 , -

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

NETTO PRIJS 
18 kg Bundmissie ƒ 585,— 

18 kg Amerika Missie ƒ 475,— 

18 kg Wereldmixture ƒ 750,— 

18 kg Japan Missie ƒ 500,— 

Leverings- en betalingscondities 

Levering alleen bij vooruitbetaling 

op postgiro 1644981 

op ING bank 696413434/ of Rabobank 118702815 

Prijzen zijn in Hol! guldens en incl portokosten 

Orders onder de ƒ 50,— worden mat aangenomen 

Korting 10% bij afname van 10 verscfiillende items 

^ ' i * M l i T ^ ^ ^ " ' 

Veiling nr. 57 
wordt gehouden op 

zaterdag 
6 FEBRUARI 1999 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 



E500 verschillende prijslijsten op internet of per posti 
sgelwinlcel PostBeeld heeft een gigantische voorraad postzegels Alles is terug te vinden in prijslijsten We hebben lijsten van vrijwel leder land en zo n 200 motieven 

We hebben lijsten met verkoop of inruiipnjzen 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 verkoop of inruiipnjzen wilt 

S t B e e l d Kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel 02^5272136, fax 0235272753, email info@postbeeldnlWWW.pOStbeGld.nl 

lenhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 

nail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 

KIENHORST 
Turfsingei 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
■3x0503131316 
■mail: 
. jnhorst@hotmail.com 

Internet: come.to/kienhorst 

IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar 

en modeltreinen 
en in DEN HAAG: 

Grote voorraad kilowaar 

ienhorsfl 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

POSTZEGELGROOTHANDEL SMITS PHILATELY 
1 0 % kerstkortmg op alle aankopen uit onze pri|sli|st 

(alleen geldig in de maand december) ^Ê^ 

In de maand december zi|n wi| ook op zaterdag 
geopend van 10 00  15 00 uur 

V r a a g onze pri(sli|st aan of breng een bezoek aan 

^ 1 ^ Openingstijden ^'^^ 
donderdag en vrijdag van 
11 00 uur tot 16 30 uur 
en volgens afspraak 
[ mail smitphiKöworldonJine nl 

Smits Philately 
Socratcsstraat 192 7323 PI Apeldoorn 
lel 055 3602604 Fax 055 3602304 
Mobiel 0655710735 
Internet www fiiatehe net 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog mogelijke bieding vast te stellen 

WIJ Zijn geïnteresseerd in alle landen 

Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

alles' 

Een niet te slechte prijs kost u slechts 

een telefoontje 

Bel ons even vrijblijvend 

WIJ bezoeken door heel Nederland 

(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 

bezoek aan huis 

Postzegelhandel 

Lodewi jk 

Tel 0346 550618 
b g g 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

1 1 s t e K L A S K I L O \ A f A A R veelal met 1998 uitgaven 1 
GROOTFORMAATZECELS 

1 WEST EUROPA prachtiqe mix met HWs 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekjeszegels zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HWs 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer schaars dus reserveren 50qri 

10 ENGELAND met nieuw en HWs 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
10B ENGELAND REGIONALS qrote variatie 
11 IERLAND zeer mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zeqels 
14 LUXEMBURG met HWs en qroot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND mettoeslaq 
17 DUITSLAND zonder loeslaq veel nieuw 
18 NEDERLAND mettoeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HWs 
20 OOSTENRIJK mooie sortennq met HWs 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HWs 
22 MALTA moeili|kverkriiqbaar 
23 AUSTRALIË nieuwen met HWs 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
25 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
26 JAPAN werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 
f — 
f 
f 1 5 

f 1 6 

ƒ 2 0 -
f 14 
ƒ120 -
f 6 5 -
f 7 5 -
f 1 0 -
ƒ 2 5 -
f — 
f 2 0 -
f 2 5 -
ƒ 18 
f 3 5 -
f 5 0 -
f 1 5 -
f 1 2 -
f 12 
f 2 0 -
ƒ 3 6 -
ƒ 8 5 -
f 1 7 -
i 1 6 -
ƒ 2 0 -
f 1 8 -
ƒ 2 5 -

250 GR 
f 4 5 -
f 5 5 -
f 3 6 -
f 38 
f 48 
f 3 0 -
f — 
f150 
f — 
f 2 2 -
f 6 0 -
f 15 
f 4 8 -
ƒ 5 5 -
f 4 2 -
f — 
f 120 
f 3 5 -
f 2 8 -
ƒ 28 
f 4 8 -
f 8 5 -
f — 
f 4 0 -
f 3 8 -
f 4 8 -
f — 
ƒ 6 0 -

1KG 
ƒ170 -
f -
f 1 4 0 -
ƒ150-
f 1 8 5 -
ƒ120-
ƒ — 
f 5 8 5 -
f - -
ƒ 85 
ƒ 230-
f — 
f 185-
f 
ƒ165-
ƒ - -
f 4 5 0 -
f 1 3 5 -
ƒ110 
ƒ110 -
ƒ185-
ƒ325-
ƒ — 
ƒ155-
ƒ150-
ƒ185-
ƒ -
ƒ 2 3 0 -

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml DENEMARKEN met hoqer Kr waarden 
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HWs 
M3 ENGELAND met buitenland en HWs 
M4 IERLAND prachtiq assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M6 USA onuilqezochtopcoilnummers 
M7 AUSTRALIË zeer nieuw veel qroottormaat 
M8 NEDERLAND mettoeslaq 
M9 WERELD enorme verscheidenheid 

500 GR 
f 4 0 -
f 4 5 -
f 20 
f 4 0 -
f 2 5 -
f 2 0 -
f 40 
f 2 0 -
ƒ 3 5 -

1KG 
f 7 5 -
f 8 0 -
ƒ 35 
f 7 5 -
ƒ 5 0 -
f 3 5 -
f 7 5 -
f 4 0 -
ƒ — 

5 KG 
f 3 2 5 -
ƒ375-
ƒ135,-
ƒ325-
f 2 3 5 -
ƒ155,-
ƒ325-
ƒ175-
ƒ - , -

I Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl | 

| D € C € A A B € R - A A H B i € D i H 6 1 
I 18 kg baal ENGELAND MISSIE voor ƒ 275,- 1 
I I ideale ontspanning voor de lange winteravonden | | 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogel i jk na te lefonische afspraak Levering ui ts lui tend onder 
rembours of voorui tbetal ing o p gironr 3752594 of bank 93 2 8 1 3 720 
Prijzen incl por to , excl rembours - wi jz ig ingen voorbehouden 
BIJ aankoop van minimaal 3 soor ten 5 % kort ing bij aankoop boven ƒ 150 -
en 1 0 % boven ƒ 400 - Deze regeling geldt met voor aanbiedingen 
Geen bestel l ing onder ƒ 7 5 , - — 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard ^ j ^ 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) ^ 1 

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

mailto:info@postbeeldnlWWW.pOStbeGld.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:jnhorst@hotmail.com
mailto:j.haarlem@wxs.nl


sen/zoogdieren': wetenschappelij
ke namen resp. Isurus oxyrinchus, 
Monta birostris. 
8-10- '98 . Vijfde NVPH*-Postze-
gelshow, Den Haag 1998; zegel 
op zegel. 
225,500 c; blok van 500 c. Resp. 
catalogusnummer 217(5 cent cij-
ferserie), nr. 222 (koningin Julia-
no); nr. 59 (koningin Wilnelmino). 
28 -10 - ' 98 . Voor het kind 1998; 
toeslagzegels. 
40+15,75-H25,110-^45, 
225-fl00 c. Thema 'universele 
rechten van het kind'. 

NIEUW-CALEDONIË 
5-10- '98 . Landschappen. 
100 F. Tweemaal. 
21 -10 - ' 98 . Bescherming fauna, 
vogels; WWF*. 
5,10,15,70 F. Vier verschillende 
afbeeldingen van Rhynochetos ju-
batus, beeldmerk. 
5-11-'98. Oude gravure'Vue du 
pénitencier de I'Me Nou'. 
155 F. 
5-11 - ' 9 8 . Vijftig jaar universele 
verklaring reenten van de mens. 
70 F. 
28-11 - '98 . Veertig jaar DPT 
(Office des Pastes et Telecommuni
cations). 
70 F. Tweemaal met verbindend 
vignet. Resp. de post vroeger, de 
post nu; vignet met beeldmerk en 
tekst 'cap sur l'avenir' (koers voor 
de toekomst). 
Zonder datum. Vosco da Gama. 
Vel met vijfmaal vier zegels; blok 
van 210 F. 

NIEUW-ZEEIAND 
7-10- '98 . Onderwaterwereld; 
vissen " . 
Blokje met viermaal 40 c, blokje 
met viermaal 80 c. Doorlopend 
beeld. Resp. Lampris guttotus, Isu
rus oxyrinchus, Ttiunnus olboca-
res. Genus architeuthis; Allomycte-
rus jaculiferus, Tetrapturus audox, 
Myliobatis tenuicaudatus, Coris 
sondageri. 

PENRHYN 
30-9-'98.Dienstzegel;waar-
deopdruk en 'OHMS*' op frankeer-
zegels onderwaterleven uit 1993. 
S2.-. 

l-10-'98.Dienstzegel;idem 
$10.-. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 11/825/826. 
5-10-'98.Popeete honderdvijf
tig jaar geleden; herfstsalon in Pa
rijs;. 
Blok met tweemaal 250 F. 
28-10-'98.Wereldvoetbalbeker 
1998; opdruk op melding 6/470. 
85 F. Jongetje met voetbal en T-
shirt met tekst 'France, champion-
ne du monde'; zegel in kleuren 
Franse vlag. 
10-12- '98 . Dagelijks leven in 
Polynesië. 
70,100,102,110 F. Resp. vrouw 
met mand groenten en vruchten, 
vis drogen, vrouwen met hoedjes, 
afduwen roeiboot. 
Zonder datum. Herdruk dienst-
zegels. 
0.10,0.20,1.10 F. 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding en aanvulling melding 
11/826 'twintig jaar onafhanke
lijkheid': blok met zegel van $ 4.-. 
Zegel met nieuwe nationale parle
mentsgebouw, blokrand met 
hooggerecbtsgebouw, wapen met 
spreuk 'to lead is to serve', logo 
twintig jaar onafhankelijkheid met 
spreuk 'iumi nao fo tumoro'. 
Afbeelding en aanvulling melding 
11/826'Singpex 98': weten
schappelijke naam zwoardvis Is-
tiopborus plotypterus. 

SOMALIË 
30 -8 - ' 98 . Fauna; eenden. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. Anser anser, Molocorhyn-
chus membranaceus, Anos cya-
noptero, Nettopus auritus, Mergel-
lus obellus, Dendrocygna eytoni; 
Cygnus olor. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
5-10- '98 . Nieuwe uitgifteda
tum, afbeelding en aanvulling 
melding 11/826'La France en 
Amérique du Nord'. 
3.- F. Landkaart met Canada, 
Verenigde Staten en 'Terre-
Neuve', vlag van St. Pierre-et-
Miquelon. 

5-10-'98. 'Pointe Plate: Ie Cap 
bleu'; natuurerfgoed. 
15.50+3.-F. 
26-10- '98 . Frankrijk winnaar 
wereldvoetbalbekerl998. 
3.-F. 
16-11- '98 . Publiek aebouw; 
monument voor de doden. 
3.80 F. 
23-11- '98 . Kerstmis 1998. 
3.- F. Kerstman brengt cadeaus, 
slee met hond. 

SUDAN 
15-10- '97. Vijfentwintig jaar 
veiligheidsconferentie en politie-
strijdkrocht. 
25,35,50 dinars. Beeldmerk, na
tionale vlag. 

SURINAME 
8-10-'98.Upaep*; belangrijke 
vrouwen. 
S/. 400,1000. Portretten. Resp. 
Sophie Redmond (1907-1955), 
Grace Ruth Schneider-Howard 
(1869-1968). 
8 -10- '98 . Vijfde NVPH*-Postze-
gelshow, Den Haag; zegel op ze
gel. 
S/. 400,800. Resp. catalogus
nummer 287 (koningin Juliana), 
nr. 261 (koningin WÜhelmino). 

TONGA 
27-8 - '97 . Tweehonderdste ge
boortedag van koning George 
Tupou I; komst eerste missionaris
sen op Tonga 200 jaar geleden, II. 
1 Os. Viermaal. Zeilschip'Duff'. 
8-9- '97 . Paddestoelen. 
10 (zesmaal), 20 (tweemaal), 60 
(tweemaal), 2 Po (tweemaal). 
Twee stroken. Resp. Lenzites ele-
gans, Morasmiellus semiustus, 
Aseroe rubra, Podoscyfa involuta, 
Microporus xanthopus, Lentinus 
tuberregium. 

VENEZUELA 
Afbeelding melding 11/827. 
10-8- '98 . Vijfhonderd jaar Ve
nezuela. 
140 (tweemaal), 150 (tweemaal), 
200 (viermaal), 350 (tweemaal) 
Bs. O.a. mensen, voorwerpen, wo
ningen (op polen en wolkenkrab
bers), detail van kaart van Jodo-
cusHondius(1599). 

VERENIGDE NATIES 
27-10- '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
US$0.333,0.55; Zw.Fr. 0.90, 
1.80;, O.Sh. 4.50,7.-. Symboli
sche voorstellingen met gestileer
de figuren. 
4-12- '98 . Werelderfgoed, Unes
co; kasteel Schönbrunn. 
US$0.33,0.60; Zw.Fr. 0.70, 
1.10; O.Sh. 3.50,7.-; postzegel
boekjes. 

WALLIS EN FUTUNA 
27-10-'98.Honderdvijftigste 
geboortedag van schilder Paul 
Gauguin (1848-1903). 
700 F. Portret, landschap. 
5-11 - ' 9 8 . Tweeënvijftigste fila-
telistische herfstsalon. 
175 F. Bootje met eilanden op 
zeil, koralen, vissen, inheemse 
woning. 
17- l l - '98. 'Le iard indubon-
heur'. 
460 F. Schilderij van Gauguinf?] 
(met paartje in tuin, musicerende 
mon). 
l-12-'98.Wereldaidsdag. 
62 F. Vier puzzelstukjes met let
ters s, i, d en o*, vermelding 'pre
vention information', education'. 
15-12-'98.Dans. 
250 F. Polynesische danseres. 

ZIMBABWE 
20-10- '98 . Vogels. 
31.20,4.10,4.70,5.60,7.40, 
9.90. Resp. Nectorinio venusta, 
Lomprotornis chloropterus, Hal
cyon leucocephola, Parus grisei-
ventris, Apolis chirindenisis, Sv»yn-
nertonio sv^nnertonl. 

ZUID-AFRIKA 
4-9 - '98 . Inheemse bomen. 
Vier zegels 'standard postage'. 
Resp. Boscio olbitrunca, Rhus lan-
ceo, Adansonia digitota. Acacia 
tortilis; alle zegels met boom, 
bloeiwijze en vrucht/bes. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
Oktober ' 98 . Veertig jaar geo
fysisch jaar. 
5.20 F. Geofysisch onderzoek. 
Januori ' 99 . Uitgiftedatum van 
de volgende emissies. 
1.-F. Mineraal'épidote'. 

2.70 F. 'Manchet a juguloire' (pin
guïn). 
3.- F. 'Manchotière de Crozet'. 
3.-F. Portret Pierre Sicaud (1911-
1998). 
4.- F. Jocques-André Martin 
(1911-1949) met filmapparatuur. 
5.20 F. Vis ('raie d'Eoton': rog). 
5.20 F. Schip 'Floréol', munt met 
'Frégote Floréol' (vrouw met an
ker). 
8.- F. Programma 'Pop Chat', Ker-
guelen. 
16.- F. Kunstmatige nesten voor 
de albatros, lie d'Amsterdom. 
24.- F. Flora; Festuco controcta. 
29.20 F. Progromma Geoleto (bo
demonderzoek). 
24.-+3.- F. Vijftig jaar bases Ker-
guelen-Amsterdam. 

Verklaring vermelding ^'i 
Zie ook Thematisch panorama. 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIJP Association Internationale 

des Journalistes Philoté-
liques 

ASCAT Association Internationole 
des Editeurs de Catoloques 
de timbres-poste et publi
cations philatéliques 

FIP Federation Internationale 
de Philatelie 

IFSDA International Federation 
of Stomp Dealers' Associa
tion 

NVPH Nederlondsche Vereeni-
ging von Postzegelhande
laren 

OHMS On Her Majesty's 
Service 

Sida Syndrome d'lmmuno-Dé-
pression Acquise (aids) 

Unesco United Nations Education
al Scientific and Cultural 
Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emergen
cy Fund 

Upoep Union Postal de los Ameri
cas y Espaho y Portugal 

UPU Universal Postal Union 
WADP World Association for the 

Development of Philately 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for Na
ture) 



Het Filatelieboek België 199^ & de Jaarmap: 
de ideale eindejaarsgeschenken ! 

De directie Postzegels & 
Filatelie stelt een prachtig 
album voor waarin alle spe

ciale postzegels van het jaar 
1998 worden voorgesteld 

Door deskundigen opge

stelde teksten "vertellen" de 
geschiedenis van de zegel 
en zijn onderwerp. 

Het album wordt verkocht 
met de speciale postzegels van 1998 in 
enveloppes, samen met de nodige kristallen om ze 
op de overeenkomstige pagina te bevestigen. 
Het werk bevat op de eerste bladzijde een exlibris 
van De Post in zwartwit met een diepdrukstempel. 

Elk jaar seeft de Directie Postzegels & 
Filatelie "De Jaarmap" uit. 

De jaarmap bevat alle speciale en gev/one 
postzegels van het afgelopen jaar, postfris en 
geclasseerd in mapjes. 

Sinds 1995 vindt u in deze jaarmap ook de 
zegel van het land van de gemeenschap

pelijke uitgifte en als exclusiviteit een zv/art

wit druk van een zegel met de droogstempel 
van De Post. 

Het geheel 
wordt aange

boden In een 
attractieve map. 

■ 

We're on the net: http://www.philately.post.be 
Belgische Post  Directie Filatelie  Muntcentum  BIOOO BnisselTel.: +32 (2) 226 27 20 

DE VALK PHILATELIE 4 
DENEMARKEN 

1 VLG. YVERT POSTFRIS 

378/80 
381 
385 
386/88 
391 
392 
393 
394 
415 
426A 
428 
431 
441A 
443 
452/54 
462 
476 
479 
481/84 
485 
486/87 
490 
492 
494 
495 
497/98 
513 
514 
525/28 
529 
531 
532 
536 
538 
539 
540 
549 
550 
554/55 
556 

1,95 
1,30 
0,25 
1,00 
0,45 
0,35 
0.80 
1.00 
0.35 
0 40 
1.35 
1.00 
0.50 • 
0,65 
3,85 
0,45 
0,70 
0,35 
1,35 
0,25 
2,75 
1,10 
0,45 
0,55 
0 35 
1,80 
0,90 
0,45 
2,20 
0,45 
0,90 
0,35 
0.55 
0.80 
0.35 
1.00 
0.45 
0,35 
2,20 
0,80 

557 
558 
585/85 
584/87 
590 
591 
592/94 
595/97 
598/00 
601/03 
604/07 
612 
613/16 
617/18 
629 
630 
631 
632/35 
636/37 
638 
639 
640/41 
642/45 
646/48 
649/53 
654/55 
661/62 
665/68 
669/72 
673 
674/75 
676 
677 
678/79 
689/90 
691//94 
696/97 
698 
699 
700/01 

1,00 
0.90 
1.25 
1.00 
0.45 
1,10 
3,30 
2,45 
2,20 
3,85 
2.00 
0.55 
4,95 
1,55 
0,70 
1,45 
0,45 
2,20 
2,20 
0,45 
0,80 
4,10 
3,10 
1,75 
3,85 
1,90 
1.10 
2.45 
2.45 
0.80 
1,80 
0,45 
0,80 
1,10 
1,00 
3,30 
1 10 
0,45 
0,70 
1,35 

LUXEMBURG 
VLG. YVERT POSTFRIS 

494 1.40 
511/13 57,75 
526/27 3,90 
540 0,25 
541 0,25 
542/44 1.25 
548A/50 1.00 
551/52 0.80 
553/58 7.00 
559/61 2,00 
562/63 0,50 
564/66 1,20 
567/68 1,10 
569 1.95 
570/75 7.80 
576/77 0.60 
578 0.40 
579 1,00 
580 1,80 
580A/86A 13,00 
587/88 0,80 
589/94 10,50 
595/98 2,00 
599/00 1,00 
601/02 0,40 
603/08 6,50 
609/10 0,60 
611 0,50 
612/13 0,40 
614/19 6,00 
620 0.25 
621/24 0.60 
625/31 2.50 
632 0.25 
633 0.25 
634/35 0,50 
636 0,30 
637 0,25 
638/43 3,50 
644/46 0,70 

647 
648/490 
650 
651 
652/53 
654/59 
660/67 
668 
669 
670/71 
672/77 
678 
679 
680/83 
684/85 
686/87 
688/90 
691/96 
697/98 
699 
700/01 
702/03 
704/05 
706 
707 
708/09 
710/15 
716/21 
722 
723 
724/25 
726/27 
728 
729/34 
735/37 
738/39 
740 
741/42 
743 
744 

0,30 
0.40 
0.25 
0.25 
0.70 
3.00 
2,00 
0 25 
0,30 
0,60 
2,20 
0,25 
0,25 
0,70 
0,60 
0,60 
0,90 
2,00 
0,50 
0.25 
0.60 
0.60 
0.40 
0,25 
0,25 
0,80 
2,20 
1,30 
0,30 
0,30 
0,50 
0,70 
0,30 
2,20 
3,60 
0,60 
0,30 
0,90 
0,30 
0,40 
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1226/27 
1309/10 
1358/59 
1368 
1382/86 
1388 
1389 
M17A 
1432 
1447 
1449 
1450 
1463 
1466/67 
1495/97 
1498 
1516 
1520 
1530/31 
1532 
1540/41 
1542 
1543/47 
1548 
1549 
1550/53 
1554 
1556/57 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1567 
1571 
1572 
1573 

4,10 
0,50 
0,50 
0,25 
1,80 
0,25 
0,25 
1.95 
0 25 
0.60 
0.35 
0,35 
0,35 
0,60 
1,20 
0,75 
0.25 
0.35 
1,00 
0,25 
1,00 
0,25 
2,40 
0,25 
0,25 
1,00 
0,35 
1,25 
0,25 
0,75 
0,35 
0,50 
0,60 
0.25 
0.25 
0.60 
1.20 
0,25 
0,25 
0,50 

1574 
1575 
1576 
1577/79 
1580/81 
1589 
1590/95 
1600 
1603/08 
1609 
1610 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616/18 
1619/20 
1623/28 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637/38 
1639 
1640/41 
1642 
1644/47 
1648 
1649 
1650 
1651 
1655/57 
1658 
1659 
1660 
1661/62 

& 

0,35 
0,25 
0,25 
1,35 
0.75 
0.25 
3,25 
0,35 
8,40 
0,50 
0,50 
0,60 
1.00 
0.50 
0.35 
1.60 
1.00 
2,90 
0,50 
0,35 
0.60 
0,35 
0.35 
0.35 
0.75 
0,25 
0,85 
0,85 
1,10 
0,25 
4.80 
0.50 
0.50 
0.50 
1.45 
2,30 
0,50 
0.50 
0.35 
1.25 
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NIEUWE TRENDS 
De privatisering van veel 
postadministraties brengt 
de veranderingen in 
aord en omvang van hun 
emissiebeleid in een 
stroomversnelling. Steeds 
meer wordt er marktge
richt gedacht. De nood
zaak om winst te maken 
speelt een grote rol. 

Velletjes 
Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de velletjes. 
United States Postal Ser
vice 'grossiert' in deze 
uitgiften. De verzame
laar moet vaker een keu
ze maken omdat hij niet 
alles kan kopen. Een vel
letje met tien verschillen
de treinen levert niet zo
veel problemen op, 
maar lastiger zijn velle
tjes met verschillende ze
gels, zoals de millennium-
uitgiften. Ook PTT Post 
sluit bij deze trend aan; 
op 7 september 1999 
komt er een velletje ge
wijd aan de twintigste 
eeuw. 

Zelfklevers en hologram
men 
Een ander marktgericht 
fenomeen is de uitgifte 
van zelfklevende zegels. 
Zakelijke gebruikers 
doen hier nun voordeel 
mee, maar verzamelaars 
zijn er minder blij mee. 
Gelukkig zijn niet alle 
trends zo lastig. Zo heb
ben de meeste zegels 
met hologrammen een 
normaal rormaat en zijn 
ze gemakkelijk in te pas
sen. Deze trend is ecnter 
over zijn hoogtepunt 
heen. Alleen Litouwen 
gaf op 9 oktober nog 
een velletje uit met een 
hologramzegel. Met 
deze zeqel van 13 I. met 
het postrioornembleem 
wordt het tachtigjarig 
bestaan van de Litouwse 
posterijen gemarkeerd. 
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Souvenirblokjes en twee
lingemissies 
Net als andere commer
ciële bedrijven trachten 
de postbedrijven hun 
marktaandeel te veraro-
ten. Er wordt een uitdij
end assortiment postale 
en non-postale produc
ten op de filatelistische 
consument losgelaten. 
Zo zijn er de zogenoem
de souvenirblokjes: ge
wone series die ook in 
een blokje worden ver
werkt. Voorbeelden zijn 
de Nederlandse blokjes 
'Natuur en Milieu' en de 
stripzegels. Deze blokjes 
kunnen thematisch ge
zien hoog scoren, maar 
nemen relatief veel ruim
te in. Toch zullen veel 
verzamelaars maar 
moeilijk kunnen afzien 
van het Finse uilenvelletje 
(zie november), het Slo
waakse vissenvelletje en 
het Deense fossielenvelle-
tie. 
Ändere voorbeelden van 
filatelistische commercie 
zijn de gezamenlijke uit
giften, zoals de tweeling
emissie van China en 
Zwitserland van 25 no
vember. En zo kwam 
Deutsche Post met voor
gefrankeerde envelop
pen; de beurs in Sindel-
fingen kreeg de premiè-

Populaire thema's 
Een andere methode om 
de omzet te vergroten is 
het aanboren van nieu
we afzetmarkten. De 
postbedrijven kiezen va
ker voor populaire the
ma's die ook niet-verza-
melaars aanspreken: kijk 
naar de Nederlandse 
stripzegels. Nieuw-Zee
land probeert met popu
laire thema's zoals gekke 
brievenbussen of opmer
kelijke stadssymbofen 
een breed koperspubliek 
te trekken. Ook de vorm
geving wordt aangepast. 
Sportzegels krijgen een 
'blits' karakter, zoals bij 
Duitsland en Zwitserland. 
De sporters op de serie 
die Venezuela op 4 au

gustus uitgaf ter gelegen-
rieid van de achttiende 
spelen van Centraal-
Amerika en het Caraï-
bisch gebied, lijken op 
zombies uit een futuristi
sche film, zoals uit het af-

edrukte voorbeeld 
lijkt. 

De Finse PTT kondigde in 
september al aan dat het 
dierenpostzegelboekje 
voor Valentijnsdag vol
gend jaar een opmerke
lijke vormgeving zal heb
ben: geen complete af-
beelcJingen van dieren, 
maar de staarten op de 
zegels en de punten van 
de oren op het kaft van 
het postzegelboekje. 

Aandacht voor de jeugd 
In een poging tot behoud 
van het marktaandeel 
krijgt vooral de jeugd 
aandacht. Zo speelde de 
Spaanse postadministra-
tie in op de belangstel
ling die jongeren hebben 
voor automatisering: ze 
gaf op 25 september 
maar liefst twee vellen 
van twaalf zegels van 

PRO JUVENTUTE1998 
Op 25 november kwa
men de laatste zegels 
van de Zwitserse serie 'in 
of aan het water levende 
dieren' uit. Zwitserland 
sloot daarmee een Pro 
Juventute-reeks van vier 

20 e. uit om het schrijven 
van brieven te stimule
ren. Het Spaanse mini-
nisterie van educatie en 
cultuur werkte aan deze 
emissie voor de school
gaande jeugd mee. De 
vierentwintig zegels zijn 
gewijd aan Don Qui
chotte. 

Hoewel in de toekomst 
ook de meest serieuze 
landen dergelijke com
merciële Produkten zul
len uitgeven, hoeft dat 
voor de verzamelaar 
geen bezwaar te zijn. 
Laat u het hoofd niet op 
hol brengen. In de the-

I r-i I-
matiscne nlatehe zi|n 
evenwichtigheid en 
spreiding belangrijke za
ken. Bovenal geldt: vrij
heid, blijheid. 

jaar af. Drie van de vier 
zeqels in de serie 'me-
ren'hebben écht te ma-
ken met dat thema; de 
vierde (70-1-35 r.) is een 
kerstzegel. Op de twee
de zegel van 70+35 r. is 
de grote posthoren 
[Planorbis corneus), een 
weekdier, afgebeeld. 

Op de zegel van 
90-h45 r. is de kop van 
een fuut {Podiceps crista-
tus] te zien in een wel 
zeer opvallende kleur-
stelling. Op de zegel van 
110-1-55 r. staat opnieuw 
alleen een kop; de kop 
van de snoek [Esox 
lucius). 

BEDREIGDE VOGELS 
De vijftigste reeks Für die 
Wohifanrtsplege toont 
vijf vogels die op de zo
genoemde Rode Lijst van 
bedreigde dieren staan. 
De serie, die 9.30 mark 
kost, werd uitgegeven op 
8 oktober. 
De grote trap {Otis 
tarda] leeft op de steppe. 
In Brandenburg komt 
deze zware loopvogel 
slechts hier en daar nog 
voor. V^aarschijnlijk is 
de vogel kort na de 
eeuvi^visseling in Duits
land uitgestorven. 
Zo'n lot dreigt ook voor 
de waterrietzanger 
[Acrocephalus paludico-
\a]. Deze vogels komen 
in Polen en vooral in 
Wit-Rusland nog in rede
lijke aantallen voor, 
maar hun leefgebied 
daar wordt door ontwa-
teringsmaatregelen be
dreigd. 

Op de derde zegel is de 
witoogeend [Aythya ny-
roca] tweemaal afge
beeld. Deze eend oor
spronkelijk afkomstig uit 
Oost-Europa (Bulgarije, 
Hongarije, Roemenië en 
Oekraïne) trok later ook 
naar het noordwesten. In 
Duitsland zijn de wit-
oogeenden echter vrijwel 
verdwenen; ze hebben 
de twijfelachtige eer tot 
de meest bedreigde vo
gelsoorten van Europa te 
behoren. 
De blauwe kiekendief 
[Circus cyaneus) be
waakt op de zegel van 
1 OO-t-50 p. een nest met 
drie jongen. Deze vogel 



komt nog mondiesmoat 
in NoordDuitsland voor. 
Op de zegel met de 
hoogste waarde 
(220+80 p.) is de rood
Kopklouwier (Lanus sena
tor) afgebeeld. 

VEERTIEN VISSEN IN ÉÉN 
UITGIFTE 
In de Slowaakse reeks 
natuurbescheming ver
scheen op 7 september 
een velletje met vissen. 
Hoewel in het velletje 
maar drie zegels zijn op
qenomen, zijn er (samen 
metdeeerstedagenve
lop) veertien vissen te on
derscheiden  dat tikt 
aan. Het complete recht
hoekige beeld is gevuld 
met efr soorten vissen die 
in hun natuurlijke omge
ving zijn afgebeeld. Op 
de zegel van 4 s. staat 
een hondsvis [Umbra 
krameri); op die van 
11 s. de baarzensoort 
zingel [Zingel zingel). 
Een karper ICyprinus 
carpio) vult net beeld 
van de zegel van 16 s. 
Het aanhangsel links 
van de zegel van 4 s. is 
bijna geheel gevuld met 
een meerval [Silurus 
glanis). 

de Siberische rivierdon
derpad (Cottus poecilo
pus), de snoek [Esox luci
us) en de Europese pa
ling (Anguilla anguilla) 
te vinden. 
Op de drie eerstedagen
veloppen zijn de Donau
zalm [Hucho hucho), de 
snoek [Esox lucius) en de 
sterlet [Acipenser ruthe
nus) te zien. 

VOGELBESCHERMING 
ALOM 
PTT Post blijft niet bij 
Duitsland achter als het 
om het thema vogelbe
scherming gaat. Op 2 fe
bruari 1999 worden 
twee zegels uitgegeven 
met de thema's' 100 jaar 

zegels. Links zien we de 
vogel steeds in rust op 
een tak of rots, terwijl hij 
op de rechterzegel in vol
le vlucht wordt getoond. 
Afgebeeld zijn de Ne
palkuifarend [Spizaetus 
nipalensis), de gewone 
bacha (Spilornis cheela), 
de Maleise zwarte kuif
arend {Ictinacfus malay
ensis) en de zwarte 
wouw {Milvus migrans). 

HISTORISCHE FOSSIELEN 
Denemarken verraste ons 
op 5 november met een 
serie van vier zegels met 
historische fossielen die 
opvallen door hun uit
voerige thematische in
formatie. 
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Ook in het bovenste deel 
van het velletje zijn vis
sen afgebeeld, te weten 
de alver [Alburnus albur
nus), de grote modder
kruiper {Misgurnus fossi

lis), de sabefbliek (Pele
cus culfrafus) en de 
snoekbaars of zander 
{Stizostedion luciperca). 
In het onderste deel zijn 

vogelbescherming' en 
'Bescherming trekkende 
watervogels'. 
China (Taiwan) gaf op 
30 oktober een serie ge
wijd aan de vogelbe
scherming uit. 

Op de acht zegels zijn 
vier roofvogels afgebeeld 
in vier paren van twee 

Op de zegel van 3.75 k. 
is een ammoniet afge
beeld, die zo'n 75 mil
joen jaar oud is. De af
beelding is ontleend aan 
een beschrijving in Mu
seum Wormianum, een 
boek uit 1655 van Ole 
Worm (15881654). 
Op de zegel van 4.50 k. 
zien we een haaientand 
uit Malta. De tand werd 
onderzocht door de we
tenschapper Niels Sten
sen (16381686). 
Een andere geleerde, Sö

ren Abildgaard (1718
1791), bestudeerde het 
fossiel van de zeeëgel 
(klasse Ecbinoidea) die 
op de zegel van 5.50 k. 
staat. De vondst van dit 
64 miljoen jaar oude fos
siel werd uitvoerig vastge
legd in het boek Stevens 
/Cl/ntuit 1759 (op Stevens 
Klif werd het fossiel aan
getroffen). 

Het fossiel van de slak op 
de zegel van 15 k. werd 
ontdekt in Fakse. Erich 
Pontoppidan(1698
1764) beschreef dit fos
siel in den Danske Atlas 
uit 1763. 
Er is ook een briefkaart 
met ingedrukte zegel van 
3.75 k. uitgegeven. 
Daarop is de zegel ver
groot afgedrukt met een 
afbeelding van Ole 
Worm's kabinet van die
ren en planten. 
Op het postzegelboekje 
met tien zegels van 
3 75 k. staan twee af
beeldingen van het fos
siel van de ammoniet. De 
twee eerstedagenvelop

pen zijn minder interres
sant, maar daar zullen 
de meeste verzamelaars 
geen problemen mee 
hebben... 

THEMATISCH FRANKEER
STEMPELKWARTET 
Ook dit keer zetten we 
weer vier interessante 
frankeerstempels in de 
schijnwerpers. 
Het stempel van de Rijks
werf in Den Helder 
(FM500221 verwijst naar 
de nationale vlootdagen 
van 3 tot en met 6 juli 
1997. 
Het jubileumstempel van 
het Centrum voor Biblio
theekondersteuning 
(CBD) in Friesland uit 
1996 (FR55056) gaat 
over de veranderingen in 
de informatievoorzie
ning, zoals blijkt uit de 
tekst 1961 35 jaar CBD 
1996 Van kaartenbak tot 
internet. 
In het stempel van het Na
tionaal Schoolmuseum in 
Rotterdam (RN5236) uit 
1997 staat Is niet ieder
een op school geweest?. 

1961 35|aarCBD 1996 LEEUWARDEN NFDERLAN^ 

O l i 15 9 Sb 00070; 
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Is niet iedereen 
op school geweest'; 
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Een zowel opmerkelijk 
als creatief stempel 
(FMl 5017) is afkomstig 
uit het 'stijve' Friesland. 
Jammer genoeg is door 
bewuste vervorming van 
de letters de herkenbaar
heid in het gedrang ge
komen. De tekst Ortho

dontists will give you a 
great looking smile vormt 
een mond. Afgezien van 
de Symptomen van de 
'Engelse ziekte' is het 
een juweeltje voor een 
dentaalthematische ver
zameling. 
De Deutsche Briefmar
kenZeitung lanceerde 
overigens onlangs  en 
dat dan naar aanleiding 
van een artikel over 'het 
gebit'  een wedstrijd 
voor opmerkelijke the
ma's. 



KERKEN 
De Scandinavische lan
den houden ei^an om 
zowel oude als nieuwe 
kerken op hun zegels af 
te beelden. 
Op 14 september gaf 
Faeröer twee zegels met 
afbeeldingen van de 
Frederikskerk in het lan
delijke gebied Nes uit. 
Deze kerk werd in 1994 
in gebruik genomen. De 
bouw ervan was nodig 
omdat de bestaande 
kerk te klein was gewor
den om het sterk ge
groeide aantal kerkgan
gers te herbergen. De 
eerste kerk werd hier al 
tussen 1679 en 1691 
gebouwd. 
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Eén zeqel toont de plek 
waar de nieuwe kerk is 
gebouwd, de andere 
laat een deel van het 
strakke interieur zien. 

NIEUWZEELANDSE 
SYMBOLEN 
New Zealand Post gaf 
vorig jaar een serie met 
tien knotsgekke brieven
bussen uit. Dit jaar, op 7 
oktober, was het onder
werp 'stadssymbolen'. 
Hoewel er afbeeldingen 
bij zijn met een typisch 
NieuwZeelands tintje, 
zitten er ook meer alge
mene onderwerpen bij 
die thematisch goed te 
gebruiken zijn. Zo kan 
de zegel met de beekfo
rel {Saimo trutta) uit 
Gore een leuke 'twee
ling' vormen met een ze
gelmet een 'gewone' af
beelding van deze vis en 
kan de zwartwitte koe 
Big Cow) uit Hawera 
eel bruikbaar zijn in 

een koeienverzameling. 
De overige acht stads
symbolen zijn een kiwi 
uit Te Puke {Kiwifruit Ca
pital of the World), een 
negen meter hoge wortel 
uit Ohakune. de zeven 
meter lange kreeft uit 
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Kaikoura ('eet kreeft') op 
de gevel van het Suntrap 
restaurant and Take
aways, een bronzen bor
der collie op de uitkijk in 
Lake Tekapo, een paua 
schelpdier uit Riverton, 
de zeven meter hoge fles 
Lemon & Paeroa bron
water van de Paeroa Na
tural Mineral Water 
Company uit Paeroa, de 
zes meter hoge schaap
scheerder uit Te Kuiti [The 
Shearinq Capital of New 
Zealand] en het beeld 
van Panic of the Reef uit 
Napier, geïnspireerd op 
een Maorilegende. 

DE WERELD ONDER 
WATER 
Oktober is in Nieuw
Zeeland postzegel
maand. En daarbij hoort 
een thema en een emis
sie. Het werd dit jaar 'de 
wereld onderwater', een 
thema ontleend aan het 
Internationaal Jaar van 
de Oceaan. De serie be
staat uit acht zegels die 
verdeeld zijn over tv/ee 
blokken van vier. 
Op het blok met de ze
gels van 80 c. loopt de 
plantengroei door over 
drie van de vier zegels, 
maar de zegels kunnen 
toch afzonderlijk in een 
verzameling worden op
genomen. 

Op het blok met de ze
gels van 40 c. zijn vier 
vissen te zien. Linksbo
ven is dat de koningsvis 
(Lampris guttatus). Deze 
opvallend ronde vis met 
een diameter van soms 
wel anderhalve meter 
staat steeds vaker op het 
menu van restaurants in 
NieuwZeeland, Austra
lië en Hawaii'. Rechtsbo
ven is de makreelhaai 
[Isurus oxyrinchus) afge
beeld, één van de snelste 
haaien ter wereld. De 
dieren kunnen veertig ki
lometer per uur zwem
men. Het beeld linkson

der wordt gevuld door de 
geelvintonijn iThunnus al
bacares). Rechtsonder 
zien we de Giant squid 
(geslacht Archifeuthis), 
een opvallende verschij
ning in de diepten van de 
oceaan die wel achttien 
meter lang kan worden. 
Op het blok met de ze
gels van 80 c. is linksbo
ven de gestreepte mar
lijn [Tetrapterus audax) 
afgebeeld. Sportvissers 
hebben aan deze mar
lijn een stevige klus. Hun 
'topsnelheid' ligt op 
tachtig kilometer per 
uur. Rechtsboven zien 
we de gewone egelvis 
[Allomycterus 
jaculiferus), een vis die 
we maar beter met rust 
kunnen laten Ze verde
digen zich met het gif 
TTX [tetradotoxin), dat 
ook voor mensen dode
lijk kan zijn. Linksonder 
komt de adelaarsrog 
{Myliobatis tenuicauda
tus) in beeld, één van de 
eenentwintig soorten 
roggen in de Nieuw
Zeefandse wateren. 

Rechtsonder tenslotte 
maken we kennis met 
een lipvissoort, Coris 
sandageri. 

IN KORT BESTEK 
In het oktobernummer 
meldde ik de Ameri
kaanse Celebrate the 
Centruryvelletjes en 
noemde als adviesprijs 
twintig gulden. Een lezer 
wijst erop dat het goed
koper kan: PTT Post biedt 
ze aan voor f 11.95. 
De Amerikaanse Earth's 
Physical Features Study 
Unit heeft een meteorolo
gische checklist uitgege
ven, samengesteld door 
Harry Reynolds. De ze
gels worden zowel per 
land als per onderdeel 
opgesomd. Zoals gebrui
kelijk is hiervoor gebruik 
gemaakt van de num
mers van de Scottcatalo
gus. Bestellers buiten 
Amerika betalen er 
$ 1 3  voor. Informatie: 
Fred Klein, 515 Magda
lena Av., Los Altos CA 
94024, Verenigde Sta
ten. 

Ei^NevwXgË!S£Li/VewZeateË£'I^New^^2Ë:/fewZeate^gli 

RESERVERINGSBON VOOR KLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
De rubriek Kleine annonces is alleen voor abonnees van het maandblad 'Philatelie' Voor een advertentie van drie regels betaalt u f 10  Elke 
regel meer kost f 5  Vermelding van naam+adres of noam+telefoonnummer is verplicht Plaatsing onder nummer kost f 8  extra 

rubriel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Vulde 

c 

— 

Lic 

— 

ang 
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bon in en schriif een betaalcheque of Vermeld hiernaast uw naam een adres Naam 

fio 
f l 5 
f20 
f25 
f30 
f35 

girobetaalkaart uit (ABN/Amrobonk, reke
ningnummer 401303632, t g v Brouwer Adres 
Media] Stuur bon en cheque aan 
Brouwer Media Postcode 
Postbus 345 
3740 AH Ba arn 

■ ^ _ _ . ̂  ^ ^ ^ ^ ■ ̂  ^ ■ ■« ^ ^ ^ ■ . ^ ^ ^ ^ , ̂  ^ ■ ^ 
p laat 5 
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A N N O N C E S 
SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES GEEN HANDELSADVERTENTIES DE VERMELDING VAN NAAM 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FUR ABONNENTEN KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET ANGABE NAME 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
700 /egels W Europa \eel grf 
H W en Kpl series / 10 per giro 
SSS0084 Boetzkes B iroriiehol 
100 Helmond 

Australië per kg ƒ 70 met de 
laatste nieime lOOgest grt Austra 
he ƒ 10 idem 200 grf ƒ 20 idem 
300 grf ƒ 3 5 Autrahe 250 gram 
grf alleen 98 ƒ 40 postgiro 
342366 P Antonisse Runmolcn 
16 5404 KT Uden Tel 0413 
268333 

Ned grfm + toesl ig ƒ 04 p kg 20 
kg Kltm ƒ100 D de Wilde 
Mooidie<ht Tel 0182 374001 

Aangeb 1 kg afgeweekt wereld 
met grf 20000 zegels voor ƒ 65 1 
Kg telefoonkaarten wereldmix uit 
30 landen ƒ 99 Z Saing postbus 
o3087 Den Haag 2505 AB Tel 
070-3972999 

Stort / 50 op rek 110884051 en 
ontvang 500 W Duitsland of Enge 
Und T Mirtens 0493-317216 

Poststukken bne \en van vele lan 
den eflecten rekeningen papier 
noodgeld ansichtkaarten Mw 
A N Briggeman v d Schelde Kan 
telenweg 70 3233 RD Oostvoorne 
Tel /fax 0181485036 

Nederland voordehg postfr gest 
FD( iiitombi comb m ixi en kin 
d t i b t d i k r t J L a m m Tiip 0499 
474163 

T k a Davo Standalb Austrahe 
6 6 / 9 T Bldn 20/101 Ant 2 / 8 
blkn 2 /17 m 5 blkii Ruim 800 
zgls w o cpl senes Ook Davo Lx 
Nieuw Zeel 67/95 bldn 28/106 
Ruim 700 7gls veel cpl sers bijbeh 
Blokbldn m 10 blkn Kesp ƒ 7 5 
en ƒ100 M Rustenhoven Bre 
d 1 Tt 1 076-5652699 

Rusland collectie 1974/78 cw 
1300 DM Vr pr ƒ275 1981/ 91 
vr pr ƒ 350 tevens postf risse col 
lecUesva 1943 20% MichelC v 
Bcveren Tel 010-4229820 

Plaatfouten nieuwe catologus met 
189 mtuwe pi f op NederI zegels 
ƒ 19 50 op giro 1914033 van Mast 
Balsa 165 3315 NK tt Dmdrecht 
Tel 6169939 

^9 Ingebonden jaargangen Phila 
teüe (1970-1998) vraagprijs ƒ 625 
Tel 040 2814406 A G H Plasman 

Nederland 1945/ 65 m kl pi 
1966/ 98 p fr in 3 safe alb m kl 
SU catw ƒ5000 pr ƒ1250 D 
/e i le Berkenl 339 7204 EM 
/ u t p h e n Tel 0i75-514090 

Nieuwe uitgifte gemist Probeer 
ons et ns Rob J uissen Haringvliet 
1 5751 SH Dt uni t vraag nu o n / t 
folder aan 

300 Kerstmis ƒ 60 300 Engeland 
ƒ 1 7 oOO Polen ƒ 2 2 50 500 
^ r a n k n J k ƒ 4 2 300 Auto s ƒ 35 
200 Europa ƒ 7 400 Muziek 
J 48 Jdc van Welsenis Colonias 
tra « 57 3024 TA Rotterdam Giro 
nummer 6513i51 

Plaatnununers Nederland v a nr 
1294 tot nu Vraag prijshjst/stuur 
mancolijst A Snoep A Jacobserf 
46 3315 EE Dordrecht 

100 Gest aanbieding veel grf 
Amerika ƒ1 ' ) Australië ƒ 1 5 N 
Zeeland ƒ 15 Giro 2300785 RSD 
I mdelaan 23 1775 GK Midden 
m t t r Ook voor uw mancolijsteil 
Europese landen 

Israel Palestijns gezag en alle we 
1 (ld Nieuwe uitgiften tegen nomi 
nale waarde Ongelofelijke aanbie 
ding kostbaar geschenk beste 
voorwaarden prijslijst gratis Eilat 
Philatelic Club postbus 542/32 Ei 
lal Israel 

100 Versch telefoonkaarten ƒ 50 
t iio lo37084 H (,arrelds Hen 

^ 
Polen Joegoslavië Roemenie Al 
b lil ie Hongarije Bulgarije Tsje 
choslowakije PZH Robert Wiktor 
Hodgesstr IS 6IS5 CS SitUrd 
Te l / f ax 046-4-} 12751 Ook ran te i 
ten ' 

Diverse partijen, c oUecties en res 
tauten P/h Centro filatelico Ha 
\enstr 43 Woerden Tel 0^48-
42^885 Ook losse \crkoop 

Gratis pnjshjst voor kleine kavels 
ett I Stnenstra B-iiietgeel 21 
2718 BI Zoet t in i ter Tel 079 
%10229 

Nederland en Ver Europa''*'' O 
v a No 1 Stuur uw no s ontvang 
mijn prijs F Ghyben Zonegge 
1916 6903 GV Zevenaar Te l / f ax 
0316-529241 

Ierland hebt u ucnseii \ooi Ier 
land dan mancoliji.t naar Henry 
Kuipers Beethovenlaan 15 7604 
C.( Almelo Tel 0546-532155 

Poststukken nibt Uw thema 
Zicht/ending tegen portoverg 
Zonder koopplicht H Mennes Pa 
relhoendreef 13 7391 EC Twello 
Tel /fax 0571 276081 Het vragen 
waard' 

Duitsland 45 versch jan 97 tot he 
den voor ƒ 10 500 versch jan 86 
heden ƒ 9 5 Prijsl Bank 
304810398 Giro 5312882 Ver 
seveld Boschman De Olmen 80 
6903 BP Zevenaar 

Greenland 100 diff o / "̂ "̂  ^^^ 
d i f F o / 1 2 0 Free O and XX price 
hst Jespersen Postbox i04 Dk 
7800 Skive 

USA uitgebreide stock in xxx t.n o 
Ook groot assortiment xxx blok 
ken van 4 met p laa tnummtr Uw 
mancolijst is welkom J Van Keu 
len Deijlerweg 65 2241ABWasse 

USSR** shtedcts of 16 Michel 
4686/91 4788/91 4810/13 
4872/77 4927/28 4940/41 
4949/54 Complete with 30 sheet 
Iets Michel DM 12 880 price DM 
1000 or US $ 530 cash J Galmi 
nas Lt 5461 Agluona Akmenes ra 
Jonas Lithuania 

DDR 25% Nederland + Geb 
Bund Berlin Reich France 35% pf 
+ gest J Romkens Tel 045-
3462894 

GEVRAAGD 
Alle soorten Pergamijn zakjes et n 
kant gebruikt ^ t en be/waar Prijs 
en aantal aan G ƒ van Soest Burg 
Haeflcensstr 44 3991 DC Houten 
Tel 030-6371815 

Rondstempels op NI311 NL 
1ND238 CLR139 SUR188 Brie 
\en onder ni PH 1 bur bl 

T k g Füisafe/Unie blanco al 
bums e n / o f Fihsafebladen J Al 
mas] Tel 0348-415851 

Gtvraagd gtbruikte Michel catalo
gi overzee Bernard tel 0172 
477705 

Brazihe overig Zuid Amerika tot 
1950 Yvtrt/Michel B Van Tus 
senbroek Rua Dragao do Mar 
353 62800 Ai ic iti CE Bra/iht 
Te koop of tt ruil gevraagd partij 
en fraiikeerstempels A W Mole 
naar tel 0546868274 

Indonesië gestemptld IDC en 
bnefk larteii J Blommaert Seriii 
genht>f72 1741 WG Schagen Tel 
0224-214491 

Poststukken van allt Waddeneilan 
den Wiermgen Dtn H t l d t r en 
Koegris N Huijsman Duvker 
dam 39 1791 TA Den Burg Texel 
Tel 0222 310601 

GB type 1891 Railway Letter 
Stamps @2d** Aanb aan B 
Kriek tel 0294-414301 

Verzamelaar zoekt Hrmaperfora 
ties Koopof ruil los o fop stuk M 
Silkens Kortenaerlaan 18 121o 
NH Hilversum Tel 0 3 T 6234423 

Firmaperforaties gezocht Vtrza 
meiaar koopt of ruilt WJ Mans 
sen U a n der V N 31 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341-417980 

Gevr bneven aangetekend Ned R 
stiüok V m Mobiel n jd tnd veldpost 
NAPO Bijenkorf V en D Gerzon 
T Molenaar Rohofstr 66 7605 
AW Almelo Tel 0546-815959 

Collectie China en of losse senes 
en blokken tevens te koop ge 
vTaagd Siam Thailand Macao M 
Prins Tel 020-6960165 

Amerika frankeergeldig f I 25/$ 
Canada ƒ O 70/S Engeland/ 
Guernsey ƒ 2 30 /£ Man ƒ 1 80/£ 
Jersey ƒ 1 25 /£ Brouwer Kolum 
Tel 0511453726 

Postfrisst frankeergt Idige zegels 
Nederland PJ Rotgtrs tel 010-
4205276 fax 010-4312991 

DIVERSEN 
Vaticaan veizamelaar gestempeld 
vanaf 1990 zoekt contact met dito 
verzamelaar ter uitwisseling van 
mancolijsten volgens PHII EX of 
MK HEI catalogus Jacques Fier 
kens Sweelinckstraat 35 1431 XS 
Aalsmeer Tel 0297 342365 

Zend mij 150 zegels Het/elfde 
aantal retour I H \ erweij Binnen 
koppel 12 4116 DW Buren 

wwM' filaoft nl de mooiste en meest 
verrassende website van Rene v 
Dijk Pb9519 Amsteidim 

Fil vtr Zuidehjk Afnka Bijeen 
komsten veilingen rondzendver 

keer eigen blad en bibliotheek 
Î VZA Pb 33223 3005 EE Rotter 
dam 

Suidiegroep Brituinia de verza 
melaars van Engeland en Eng 
geb organiseren 4 keer per jaar 
etil bijeenkomst in Nieuwegein 
Roiidzending veilingen en eigen 
thibblad L van Dijk Lek 54 1703 
KJ Heerhugowaard Tel 072 
D71 1935 http / / h u i z e n nhka 
naai n l /bn tann i 

Studiegroep Zwitserland komt bij 
( t n o p 7 / 3 13/6 1 9 / 9 e n 12/12 
Wilt u komen^ U bent van harte 
welkom Secretaris W Jacobi 
postbus 95 3970 AB Driebergen 

Israel postfrisse /egels met tab te 
koop en verzorging van abonne 
meuten Inl A Bouwense Tel 
0113 212762 

Ierland word hd van de speciaal 
ver FAl een internationale ver 
met leden in 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 keuringdienst voor 
Ierland Inlichtingen bij Claus 
Stange Wittekindsweg 59a D 
49191 BelmVehrte of Henry Kui 
pers Beethovenlaan 15 7604 GC 
Almelo Tel 0546-5321oo 

Zend mij 150 gr f W Europa Zelf 
de aantal 2 mnk retour M Ver 
meulen Goudestein 7 5653 NS 
Eindhoven 

Ntderlandse verzamelaar Neder 
land en Overzeese gebiedsdelen 
gtstempeld en dito postfns zoekt 
conttict met dito verzamelaars ter 
uitwisseling van manco-hjsten ge 
nummerd volgens NVPH catalo 
gus Ernst Matray Can Vermeil 
08415 Biguesi Riells Spanje 

Israel gratis pnjslijst en verzor 
gmg van abonnementen Inl A 
Bouwense Tel 0113 212762 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 

'Kleine annonces' Een advertentie in deze rubriek kost tien 
gulden voor de eerste drie regels en vi|f gulden voor elke 

volgende regel 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 
(spaties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook mee') 
Vermelding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is ver

plicht 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of girobetaalkaart aan 

ABN AMRO bank 
rek. nr. 401 30 3632 
t.n.v. Brouwer Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

(i Postzegels 
W. van der Bijl i) 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 

tel. 31 (0)30-2342040 
fax 31 (0)30-2317077 

917 
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f^ I l i 11'.^/PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E V 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam» The Netherlands 
Tel. (020) 622 25 30 • Fax (020) 622 24 54 
Postbank nr. 2351546 • ABN-AMRO nr. 40.88.12.443 

INDONESIË HÉT VLRZAMELGEBIED ! 
Net vers van de pers ! 

De nieuwe Katalog Prangko 
Indonesia (KPI). Deze keer een 
junior uitvoering met prijzen 
in US $, een 'must' voor iedere 
verzamelaar! 

ƒ15,00 

Zoals u wellicht weet heeft Theo Peters Numismatiek 8̂  
Filatelie B.V. de activiteiten van Matthijs jostmeyer 
(Interaction B.V.) overgenomen. Naast de verzorging van de 
meest uitgebreide abonnementen op dit gebied, hebben wij 
een enorme voorraad zegels van zowel Nederlands Indië als 
de Republiek Indonesië. Bovendien zetten wij het door 
Matthijs Jostmeyer gestartte programma 'fbutdrukken' voort. 

Het normale zegel ziet er zo uit: 

1967 
'Dag van het Toerisme' 
Prangkonr. 583 
Zonnebloemnr. 585 

AFWIJKENDE KLEUR 
(veel donkerder) 
bestelnr. 98-09/01 

39,50 
Blok van 4 
bestelnr. 98-09/0la 

170,00 
ALLEEN GELE DRUKGANG ! 
(slechts 14x voorradig) 
bestelnummer 98-09/06 

95,00 

Blok nr. ss 7 
ONGESNEDEN 
VERTICAAL PAAR VAN 
2 BLOKKEN 
Uiterst schaarse variant wordt 
slechts zeer zelden aangeboden! 
Is dit het collector's item waar u 
al jaren naar heeft gezocht ? 
Bestelnummer 98-09/07 

350,00 

De normale serie ziet er zo uit: 

1 9 6 7 'NATIONAL DISASTER FUND' 
Prankonrs. 591/594 - Zonnebloemnrs. 595/598 

1,25+0,10 Rp 
AFWIJKENDE KLEUR + 
VERSCHOVEN OPDRUK 

Bestelnr. 98-11/01 29,50 
Blok van 4 zegels met velrand 
Bestelnr. 98-11 /02 1 34,50 

1,25+0,10 Rp 
MET UITSLUITEND EEN 
GEWIJZIGDE LICHTE ONDERKLEUR 
(beperkt voorradig) Bestelnr 98-11/03 

39,50 

1,25+0,10 Rp 
MET UITSLUITEND EEN 
GEWIJZIGDE DONKERE 
ONDERKLEUR 
(zéér beperkt voorradig) 
Bestelnr. 98-11 /04 49,50 

4,-+0,40 Rp 
MISDRUK MET ALLÉÉN 
BRUIN/ORANJE 
ONDERDRUK 
(zéér beperkt voorradig) 
bestelnr. 98-11 /07 4 9 , 5 0 

5,-+0,50 Rp ONGETAND + WEG
GEVALLEN ZWARTDRUK 
Één van de aardigste foutdrukken, 
zowel een drukvariant, nl. de oranje 
onderdruk zonder zwartopdruk, als 
een ongetande versie. 
Bestelnr. 98-11 /08 39,50 

Alsvoren in blok van 4 
Bestelnr. 98-11/09 169,00 



4,-+0,40 Rp 
MISPERFORATIE + 
VERSCHOVEN OPDRUK 
IN 5 FASEN 

Unieke strook van bovenaan tot onderaan 
het vel. De rode kleur loopt van bijna volle
dig naar zeer beperkt aanwezig. Bovendien 
is er sprake van een dubbele opdruk van de 
tekst 'Republiek Indonesië'. U zult zelden 
een stripje zegels tegenkomen waar zoveel 
fout is gegaan tijdens het drukproces. 
Slechts 2 vellen (dus 20 strips van 5 voorra
dig. Elke strip kan iets anders van kleuraf-
wijking zijn!). 
Bestelnr. 98-11/05 

169,00 
Alsvoren, maar dan een strip van 5 met vel-
rand ! (slechts 4 voorradig) 
Bestelnr. 98-11/06 

199,00 

M 

De normale serie ziet er zo uit: 1968 
'Borobudur' 

MISPERFORATIE + 
AANZIENLIfKE 
KLEUR-AFWIJKING + 
WEGGEVALLEN TEKST 
BLOK 'BRUGPAAR' 
2 sets aan elkaar 
bestelnr. 98-10/02 

145,00 

Prangko nrs 
598/599 
Zonnebloemnrs. 

immmS' 603/604 

VOLLEDIG VERSCHOVEN OPDRUK 
BOROBUDUR MONUMENT + 
WAARDEAANDUIDING STRIP VAN 3 

Bestelnr. 98-10/03 

59,50 
BLOK 'BRUGPAAR' 
2 sets aan elkaar 
bestelnr. 98-10/04 

135,00 

7,50+0,75 Rp 
WEGGEVALLEN ROODDRUK 
bestelnr. 98-12/01 

idem blok van 4 
bestelnr. 98-12/02 

29,50 

139,00 

7,50+0,75 Rp 
WEGGEVALLEN R O O D D R U K + 
KLEURAFWIJKING ZEGEL LICHT
GROEN i .p .v . DONKERGROEN 
Alleraardigste foutdruk, de combinatie van 
een afwijkende kleur en een ontbrekende 
rode drukgang 
Bestelnr. 98-12/03 3 9 , 5 0 

Idem blok van 4 
Bestelnr. 98-12/04 169,00 

7,50+0,75 Rp 
KLEURAFWIJKING ZEGEL LICHT
GROEN i.p.v. DONKERGROEN, 
WÉL DE RODE KLEUR 
(slechts 18x voorradig) 
bestelnr. 98-12/05 

59,50 

Bestelbon zenden aan Theo Peters Numismatiek 8̂  Filatelie b.v. Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 

stuurt u mij de 
volgende artikelen: 

..X Katalog 
Indonesia 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

..X Bestelnr. 

Prangko 

98-09/01 
98-09/0 la 
98-09/06 
98-09/07 
98-11/01 
98-11/02 
98-11/03 
98-11/04 
98-11/05 
98-11/06 
98-11/07 
98-11/08 
98-11/09 

ƒ 15,00 
ƒ 39,50 
ƒ 170,00 
ƒ 95,00 
ƒ 350,00 
ƒ 29,50 
ƒ 134,50 
ƒ 39,50 
ƒ 49,50 
ƒ 169,00 
ƒ 199,00 
ƒ 49,50 
ƒ 39,50 
ƒ 169,00 

..X Bestelnr. 98-10/02 

..X Bestelnr. 98-10/03 

..X Bestelnr. 98-10/04 

..X Bestelnr. 98-12/01 

..X Bestelnr. 98-12/02 

..X Bestelnr. 98-12/03 

..X Bestelnr. 98-12/04 

..X Bestelnr. 98-12/05 

Subtotaal 

Kosten (onder f 200,-) 

Totaal 

O Graag ontvang ik uw 
Indonesië filatelie. 

ƒ 145,00 
ƒ 59,50 
ƒ 135,00 
ƒ 29,50 
ƒ 139,00 
ƒ 39,50 
ƒ 169,00 
ƒ 59,50 

ƒ 3,50 

nieuwsbrief m.b.t. 

of bestel per telefoon 
fax 

Handtekening: 

(020) 622 25 30 
(020) 622 24 54 

naam 
adres 
postcode 
woonplaats 

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

□ ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/contanten 
O ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt 



V e i l i n g 5 7 2 wordt gehouden van i s januari tot en met 22 januari 1999 
met onder andere opgenomen de tentoonstellingscollectie Emissie "Hangend Haar" van de 
heer L.W.F. Witpen te Malden. Zie onze annonces in dit magazine van september en oktober j.1. 

Voorts uitgebreid klassiek materiaal van Amerika (U.S.A.), Argentinië, Frankrijk, 
Italië, Polen, Spanje, Spaanse Kolonien en Zwitserland. 

Tevens uitgebreid vooroorlogs postfris Nederland en Koloniën w.o. proeven, variëteiten, blokken 
van 4 ex. enz., met als hoogtepunt: 

Cour Internationale de Justice 1934 
in postfrisse blokken van 4 ex.! Mogelijk uniek! 
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Cat. f 70.000,. Met certificaten N. V.P.H.! 
De catalogus, welke weer een naslagwerk wordt voor de toekomst, wordt omstreeks half 
december verzonden, na ontvangst van ƒ 15,— op onze giro: 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 - 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 
Een begrip in de Nederlandse filatelie 




