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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

De T. Vrijdag Collectie 
Japanse bezetting Sumatra De meest indrukwekkende collectie van dit 

fascinerende gebied ooit onder de hamer gebracht, (eerste deel) 

Bestelhuis Aloerbili op de 10 et met Atjeh ster op brief 

Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 020-6242380 
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e. vele ferden 
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'Moeder aller Wonderdozen' 'i;5,= 
onderlijke V Wonderdoo: 
Categorie Wonderdoos: "Authentieke Wonderdoos, die voldoet aan de allerstrengste f i latelistische normen! 

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

Philapost mag een unieke nalatenschap rigoureus opdelen 
in buitengewoon avontuurlijke filatelistische dozen. 

w
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 'WonderlijkeZolderWonderdoos' beslaat vooral WestEuropese landen en voormalige 
koloniën, maar o.a. ook Amerika, Israël, Australië en Nederland. Vooral de voormalige Nederlandse Koloniën, 

waarbij ook postzegeJ^uan Nederlands lndië^ziii;^|^u|g|^("''^^ordigd. 

lijkeDecemberTIp 
ToefZolder)Nonderdoos /99.= 

tp k S ^ Ö ^ ^ proberen 

^'^^P°^^^^fe^ ^®^̂  aanbieding te kunnen doen en wenst u alvast veel verzamelplezier! 
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! 

Bestellingen worden aangetekend verzonden. U betaalt hiervoor geen extra verzendkosten 

FTHH 0105115099 
* ^ ■ ^ ^ ^ ^ Van 9 00 uur to t 17 00 uur ma vr 

[ T m 0105118321 
r_*_^^^ 24 uur per dag 7 dagen in de week 

LEVERINGSVOOKWAARDEN 

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs BEZOEK 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Ranonkelweg 4, 2651 
Berkel en Rodenrijs 

MX I 

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

vrijdag 8 en zaterdag 9 januari van 10 00 17 00 uur 

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 BLIJVEN 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 
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GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541 520302 
Email: kienhorst« 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076  5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 
kienhorst@hotmail.con. 
Internet: come.to/kienhorst 

IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar 

en modeltreinen 
en in DEN HAAG: 

Grote voorraad kilowaar 

iehhorscl 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

Willem Tieman 
Nieuwezijdsvoorburgwal 300 

1012 RT Amsterdam 
telefoon: 0206263243 Fax: 0206273801 

REEDS MEER DAN 35 JAAR ben ik inkoper van 
postzegels, ansichtkaarten, papiergeld en zoek 

doorlopend materiaal te koop. 

Gratis vrijblijvende taxatie. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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

Luk Vanduffel bvba 
19DE INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 30 JANUARI 1999 

OM 1 3 UUR IN HET QuEENS HoTEL TE ANTWERPEN 

■̂ ^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: van 
mooi klassiek tot modern met zelden aangeboden 
stukken (**  *  0) en vele betere brieven. 

'^^ Nederland (o.a. klassiek)  Duitsland  Frankrijk 
 Zwitserland en China zijn goed vertegenwoordigd 
in het gedeelte buitenland. 

^^ Vele voordelige verzamelingen en restanten. 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

 Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op Internet. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffei bvba Openbare Vellingen 
SIntKatelijnevest 34  B2000 Antwerpen (België) 

(3) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffel.be  Email: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

mailto:kienhorst@hotmail.con
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
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Veiling nr. 57 
wordt gehouden 

op zaterdag 
6 FEBRUARI 

1999 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 

is anders... 

• De veiling voor de verzamelaar 
• Zorgvuldig uitgekavelde losse nummers en 

diverse kleine partijen met avontuur 
• Complete jaargangen en PTT-sets 
• Alle landen en verzamelgebieden 
• Verenigd Europa, een verzamelgebied met 

groeiende belangstelling, is met vele losse 
nummers en albums bij ons iedere veiling 
rijk vertegenwoordigd 

• Voor de beurs wederkopers: Leuke partijen 
en verzamelingen 

• Naast postzegels en munten ook andere 
verzamelobjecten, zoals sigarenbandjes, 
ansichtkaarten, speldjes, lucifermerken en 
stripboeken 

• Taxaties voor verzekeringen en 
veiligopbrengsten 

• Gratis parkeren bij veiling en 
kij kgelegenheden 

kijk en vergelijk... 

• Veilingkosten betaald u overal, bij ons 
kunt u zien wat en hoe; geen camouflage 
in vaste prijzen 

• Onze inzetprijzen zijn reëel en een goede 
leidraad voor de bieder 

• We zijn een onafhankelijke veiling, geen 
binding met verenigingen of handelshuizen 

• Gratis duidelijke catalogus met de 
opbrengsten van de vorige veiling 

voor uw inzendingen... 
• Wij kavelen uw inzending zeer 

gedetailleerd uit, waardoor de opbrengst 
vaak vele malen hoger is dan bij verkoop 
als totale partij 

• Ook kleine inzendingen zijn welkom en 
worden met zorg behandeld 

• Opgave vooraf en inzetgaranties mogelijk 
• Op aanvraag bezoeken wij ook thuis 

Gratis catalogus op aanvraag. 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 



POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 
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Ugchelseweg 50, 7339 CK Ugchelen 

 Davo Luxe 
Lidner T 

Telefoon 055  541 61 08, Fax 055  534 03 75, BGG 0570642574 
EUROPA 

AOOl 
A()02 
AOOl 
A004 
AOOi 
A0()6 
A007 
A0O8 
A(XI9 
AOin 
Aon 
A012 
Aon 
AOH 
A015 
A0I6 
A017 
A018 
A019 
A020 
A021 
A022 
AÜ23 
A024 
A02S 
A026 
A027 
A028 
A029 
A030 
A031 
A032 
A033 
A014 
A03S 
A036 
A037 
A038 
A039 
A040 
A041 
A042 
A043 
AM4 
A045 
A(M6 
A047 
A048 
A049 
A050 
A051 
A052 
A053 
A054 
A0S5 
A056 
AOS? 
A0S8 
A059 
A060 
A061 
AOfiZ 
A(I63 
/M*'» 

AI AND *** 1984/97 cpl incl boekjes nom 'i'̂ O m 
AI DFRNFY • • • 1983/97 cpl liw frs 2000 m DL 
BEI ü l b • • ♦ 1960/70 incl blokken katw fri 3700 in Dl 
BFLtïIE • • • 1970/84 cpl in Dl nom 6800 Bfr 
BFI GIF • • • 198S/91 ?gii cpl m DL nom 5200 BIr 
BEI GIE • • • 1992/97 zga cpl m DL nom 7600 Bfr 
BUND *** 1989/96 zga cpl nom dm 600 in Dl 
C\ PRUS \er7 •*♦ 7ga cpl 1972 97 katw dm 8S0 
r H ' K U . S / C . K l H K S "  198697 
Ĉ  PRUS/URF KS/TI iRK.S**»198 ' i92inScl i 
C\ PRUS/TURkS *♦* 1974 97 zga cpl kvvdm 1000 
CVPRUS/TURKS l985 9 6 m K a b e 
O PRUS/TURKS • • ♦ 1986/96 in I T 
DDR ♦** tets ♦♦ l/m 64 k\v dm 10400 in DL 
DDR • ♦ • 196';/74 in Dl cpl katw dm 1750 
DDR **• 1975/79 cpl in DL katw 650 dm 
DDR ♦♦• 1980/85 cpl in Dl katw dm 950 
DDR *** 1986/90 cpl m Dl katw 560 dm 
D F N F M \ R K F N " * 1990/97 cpl in Dl nom 1140

FAROER *** 1975/97 zga cpl nom 1450 kr 
FINI AND ♦♦'*** iets o t/m 79 in Dl 15500 + ingemn land 
FINLAND **♦ 1980/97 zga cpl nom 12411 m 
FRANKRIIK *** 1951 69 cpl incl luchtpost poit etc kw fn 17400 
FRANKRlIk ♦•♦ 1970/83 cpl nom frs lOOO t katw Irs 1000 
FRANKRIIK ♦ • • 1984/90 zga cpl nom 2400 frs in Dl 
FRANKRlIk ♦♦* 1994/97 nom 1050 frs 
GUFRNSE'I • • • 1969/97 cpl in DL katw Irs 9000 
GRIFKFNLAND • • • 1961 67 katw dm 65 
GRIEKFNLAND • • • 1968/80 katw dm 180 
GRIFKFNI AND • • ♦ 1981 92 nom 30800 Dr 
GRIFKENI AND ♦•♦ 1993 97 nom 31000 Dr 
GROFNI AND • • • 1980/97 cpl m DL katw frs 4600 
lERl AND *** nom 56 m L 
IFRI AND*** 1982/97 cpl nom 230 
IFRI AND • • • 1985/97 cpl in I 1 nom 200 
IFRI AND ♦ • • 1986/97 nom 181) 
ISl F OF MAN • • • 1973/97 cpl kw frs 7500 m DL 
ISLFOFMAN \e l lenkatw frs 2100 
HAI lE**/***/Ot/m 69 in Dl katwfrslOOOO 
1 FAl IE • ♦ * 1970/90 zga cpl in Dl nom 364 000 lire 
ITAI IF ♦** 1991/97 zga cpl in Dl nom 336 900 lire 
fhRSFV ♦♦* 1969 97 zgacpl mcl tax kwfr 30(H) nom 20t) in DL 
LIFCIITFNSI FIN \n l***1959/7Swi 356/8 kw frs 14001 nom 170 
I I F C H I F N S I E I N » * * 1979/97 zga cpl m Dl nom 540 fr 
M A I I A * * * 1960/97 zga cpl kW dm 180OmDL 
MONACO *♦/*** iets 0 t/m 69 goed lp kw frs 7200 in DL 
MONACO •** 1970/79 zga cpl kw frs 7250 in DL 
MONACO*** 1980/88 in Dl nom 1750 frs 1 85. Ir katw 
MONACO •••1989/97 zga cpl in DL nom 3100 fr 
NOORWEGEN • • • iets •♦ 1945/66 zga cpl kw Irs 76(K) 
NOORWEGEN • • • 1970/89 zga cpl nom 1130 kr 
NOORWEGEN • • • 1990/97 zga cpl nom 1400 kr 
SAN MARINO ♦ • • 1990/97 cpl nom 272 000 
TURKIJE •♦•/•♦/O 1921/60kw dm 3 300 
TURKIIE incpl 1970/92 m Kabe 
TURKIJE • • • 1945/80 kal» dm 2950 
TURKIIE •** 1960/69 
TURKIIE **• 1980 97 m i l 
TURKIJE *** 1986/97 katw dm 1150 
VATICAAN **/*** iets 0 t/m 69 in DL katw frs 3200 
VATICAAN ♦♦• 1969/97 zga cpl nom 559 000 
IlSLAND " ♦ 1961/97 cpl in Dl katw 7600 frs 
ZWEDEN »*• 1990/94 zga cpl nom 2600 kr 
ZWEDEN " ' * 1995 97 IIKI bu^k,»,^ zga ^j.I iioiii l̂ HO k, il. DL 

BUITEN EUROPA 

A065 
A066 
A067 
A068 
A069 
A070 
A071 
A072 
A073 
A074 
A075 
An76 
A077 
A078 
A079 
A080 
A081 
A082 
A083 
A084 
An85 
A086 
A087 
A0S8 
An89 
AII90 
A091 
A092 
A091 
A094 
Am, 
A096 
A097 
A098 
A099 
AIOO 
AlOl 
A102 
A103 
A104 

Dit 

ARUBA • • • 1986/97 nom 1 55 
BOPIfUTSHAT'iWANA 1977/94 m LT 
CANADA • • • 1970/85 zga cpl in Dl nom $160 
CANADA *** 1986/97 cpl nom $307 in Dl 
CISKFI«^^ 1981/94 
ENG KOI ONIEN falkland south gcorgie br antarlica 90er lm $132 
INDONESIË • • / • • * iets (0) 1949/69 zga cpl katw 3fK)0 zonneb 
INDONFSIE • • • 1970/87 mcl bloks cpl zonnebl 6500 
INDONESIË*** 199()/97Mi|Wel cpl katw 1350 zonnebloem 
MARSIIAI L/MICRONESlE *** tot 1992 m Kabe 
MARSHALL • • • 1984/93 m 1 1 
MARSHALL • • • 1991/95 katw dm 800 
NLiyiSHALL I 9 9 3 / 9 7 m I T 
MICRONESIË * • • 1984/95 cpl in L 
MICRONESIË 1996 97 in LL 
NAMIBIA »♦♦ 1 9 9 0 / 9 7 m L r 
NIELAVCAl EDONIFN*** I994 /97mDl nom 11 100 fr 
NIEUW ZEEI AND *** 1960/66 kw dm 750 in Dl 
NIEUWZEEI ANl:) ♦** 1967/85 cpl mcl bloks ross katw 1900 
NIEUW ZEFLAND »♦♦ 1986/97 zga cpl nom 700 mcl ross 
OVERZEFSE OFBIFDSDFLFN leeg Dl album 
PALAU ♦ • • 1983/95 katw dm 1350 
PALAU *** 1983/92 katw dm 1500 in LI 
PALAU 1983/91 m LL 
PAl AU * • • 1993/96 
P A L A U * " 1997 nom $ 5 7 
R S A \ e r z * * * 1997 cpl nom 91 ■ 
SURINAME ••♦1975/88 aardig cpl katw 1700 zonnebl in DL 
SURINAME *** 1989/97 katw 2950 zonnebloem in Dl 
TRANSKl 976/94 
USA ♦ • • 1985/96 nom $430 
USA • * • 1986/90 nom $25 in LL 
USA*** 1991/93 nom $260 
USA*** 1994/95 nom $310 
USA \ c r z * • • 1996/97 incI boekies/bloks nom $137 
VENDA + iets SWA *** tot 1995 in Lindner 
Z AFRIKA rep lot 1984 m I L 
Z AFRIKA rep 1985/96 in I T 
Z AFRIKA tstatcn 1990/96 katw dm 1070 
Z WEST AFRIKA 1961/84 in 1 katw dm 1400 

Fl 

200 
200 
525 
350 
300 
425 
600 
250 
2^0 
250 
275 
350 
200 

2000 
375 
175 
300 
200 
300 
350 
800 
375 

1000 
375 
700 
400 
625 
75 

125 
260 
275 
325 
200 
725 
650 
575 
525 
200 
525 
400 
450 
750 
270 
600 
500 
450 
475 
575 

1000 
425 
325 
400 
325 
450 
275 
625 
250 
400 
375 
250 
550 
525 
650 
475 

225 
250 
250 
375 
200 
200 
600 

1700 
500 
425 
350 
200 
300 
400 
175 
225 
300 
225 
475 
750 

50 
300 
350 
225 
350 
100 
225 
350 
875 
230 
850 
100 
550 
650 
300 
300 
250 
275 
350 
325 

IS een deel van onze voorraad, voor totaaloverzicht 
vraag vrijblijvend onze voorraadlijst aan 

^ 28 N.V.P.H. k 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte v\felkonn 

op de 

IFFILATELIE

BEURS "99 
LOOSDRECHT 

DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 29 januan 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 speciaalstempel 

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' 

file:///ellenkatw


SMITS PHILATELY 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

LID N. V.P.H. 

Socratesstraat 192 Internet: www.filatelie.net 
7323 PL Apeldoorn E-mail: smitphil@worldonIine.nl 
Tel: 055-3602604 Rabobank nr. 38.16.81.378 
Fax: 055-3602304 Girorekening nr. 7227081 
Bestellijn(24 uurs): 055-3602608 

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur en volgens afspraak 

EEN KLEINE GREEP UIT ONZE NIEUWE PRIJSLIJST: 

Baltische Staten. Engrospartij oud materiaal, in zakjes 
gesorteerd, vaak zeer grote aantallen, in 3 doosjes 

Prijs fl 1000,00 

Zweden 1855-1971. Meest gebruikte gespecialiseerde 
topverzameling met o.a. Yvert 1 met keur, 3, 5 met 
keur, ll(4x), 13, 14(2x), 17B, 25A, 37*, 76/86, 87/96, 
96**, 163A/177, 178/192, Service 4B*, Service Int. 1, 
2 etc. in overwegend zeer mooie kwaliteit, in album. 
Enorm hoge cat. waarde en zeer mooi object. 

Prijs n 10.000,00 

Italië 1945-1965. Complete postfrisse collectie, meest 
luxe postfris met alle topzegels en series, (geen lOOL 
1945 en 205L 1961), in album. Michel Dm 10.000+ 

Prijs fl 2750,00 

Nederland 1997. Velletje 10 van 80ct Jongeren met 
variëteit 'diagonaal geperforeerd' Zeer zeldzaam, ons 
slechts 3 ex. bekend 

Prijs fl 1500,00 

Tsjechoslowakije 1918-1980. Superbe **/*/0 
gespecialiseerde collectie, de verzamelaar heeft met 
veel liefde en kundigheid verzameld, met veel 
topnummers, proeven en variëteiten, opgezet in 4 dikke 
albums. Prachtkoop met een gigantische cat. waarde. 
Kwaliteitsverzameling!! 

Prijs fl 8000,00 

D.D.R. 1949-1986. Postfrisse collectie, vanaf 1953 
compleet, in 4 Lindner albums, cat.w. Dm 11.000+ 

Prils fl 1800,00 

Portugese koloniën 1868-1915. Uitgebreide 
ongebruikte/gebruikte collectie met ook veel typen 
opdrukken, veel betere zegels, aardig compleet (geen 
Macao en Timor), in Yvert album. Zelden aangeboden. 

Prijs fl 5000,00 

Nederlands Indië stempels. Voorraad langebalk- trein
en bestelhuisstempels, zeer grote verscheidenheid en 
meest duidelijke afdrukken, ook veel zeldzamer 
materiaal, in 4 insteekboeken. 

Prijs fl 3000,00 

Engelse koloniën. Ongebruikte/gebruikte verzameling 
met ook mooi klassiek deel, veelal ongebruikt met 
kleumuances etc. tot circa 1980 verzameld, in 4 banden 

Prijs fl 4000,00 

Polen 1860-1988. Postfrisse/ongebruikte verzameling, 
vrijwel compleet (nr. 1 gebruikt) + veel gebieden etc. 
in 3 Schaubek albums. Zeer hoge cat. waarde 

Prijs fl 5000,00 

Midden Oosten. Mooie ongebruikte/gebruikte 
collectie, met veel betere series, vaak moeilijk te 
krijgen, van o.a. Saudi Arabic, Libanon, Syria en Irak, 
met ook ongetand en proeven, opgezet in 2 blanco 
albums. 

Prijs fl 1500,00 

Oost Europa. Enorme meest gebruikte engrospartij 
vellen van de diverse landen, ook veel motief + 
postfrisse vellen, Yvert geschat frs 500.000 

Prijs fl 4700,00 

NIEUWE PRIJSLIJST AAN !!! !!! VRAAG VANDAAG NOG DE 

http://www.filatelie.net
mailto:smitphil@worldonIine.nl


.NI 
KINDERVELLETJES 
jaar 

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

nummer postfns gestempeld 

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 
510 
510 
510 
510 
510 
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,-

POSTZEGELIMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar Aantal pri)s 

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

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 

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

100,-
90,-
89,-

105,-

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
181 S tuks /1050 , -

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 
15 — 

210 — 
65 — 
65 — 
12 — 
5 25 
7 50 

6fQ 85-
7 50 
7 50 

7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF105 — 
9a 33 75 
9b 245 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 60 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 
14b 

19 — 
19 — 

15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

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

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 

32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 11 25 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 25 
46 13 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,-

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

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

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

KOLLEKTIE 
11 stuks 225 , -

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49,25 
22,25 
3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , -

GRATIS Prijsli jsten van 
Neder land en I n d o n e s i ë 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM ^ , - ^ 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAG VAN 9-17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 
JAARGANGEN 

1997** 
ALAND 
AMERIKA 
ANDORRA-Fr 
ANDORRA-Sp 
AUSTRALIË 
AZOREN 
CANADA 
CHINA 
CYPRUS-Gr 
CYPRUS-Tu 
DENEMARKEN 
ESTLAND 
F I N U N D 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
l E R U N D 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHSTENST 
LITAUEN 
MADEIRA 
MALTA 
MONACO 
NW ZEEU\ND 
NOORWEGEN 
PORTUGAL 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ld BOEKJES 

54, -
139,-

32 , -
7,-

205,-
19,-

107,-
7 1 , -
20 , -
34 , -
98 , -
34 , -

134,-
120,-
103,-
238,-

68, -
38, -

104,-
30 , -
19,-
45 , -

215,-
260,-
112,-
179,-
125,-

59, -
27 , -
9 1 , -
49 , -

108,-
169,-
214,-

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

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 
Dubbele schutbladen 
Prijs per stuk pst 5-9x +10x 
Witte bladz. 29,50 28,- 27,-
Zwartebladz. 39,50 38,- 37,-
GROTERE AANTALLEN LAGERE PRIJZEN' 

NIEUW Ons e-mailadres: phil@hollands-glorie.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 b lokken met afbeeld ingen van VOGELS met het logo van het Congresgebouw 
in Den Haag en de teks t "Groeten ui t Indonesië" . Het b lok van RP. 5000, - heeft 
een normale op lage, het andere blok, van RP. 35000, - een genummerde op lage 

van s lechts 50.0001! 

KOMPLETE SET VAN 2 blokken 19,50 
B R A N D K A S T E N 

e n K L U I Z E N 
VRAAG DOCUIVIENTATIE 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren alle n ieuwe uitgi f ten van de 

landen en mot ieven die U verzamelt 
Vraag inl icht ingen 

BESTELPIiEMIE bij bestelling van tenminste ƒ 6 0 -
WATERMERKZOEKER van ƒ 69 - voor ƒ 49 ,50 

OOST-EUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren wi| 
van de Oosteuropese landen alle nieuvrtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

6 4 -
74-
78-
90-
84-
81 -
aa
gt -
84-
78-

© 
5 4 -
61 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 8 -
5 0 -
7 3 -
6 9 -
81 -

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 

6 7 -
224-

91 -
79-
79-
4 9 -
93-

51 -
224-

91 -
79-
79-
49-
93-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1997 
postfns 2200,-

gestempeld 1875,-

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

47-
29-
28-
46-
99-

0 
18-
15-
12-
19-
79-

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

4 3 -
4 7 -
7 4 -
4 7 -
4 9 -
3 5 -
8 0 -
71 -
6 4 -
4 2 -

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

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

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

109-

19-
2 6 -
3 9 -
52 -
2 9 -
3 7 -
51 -
45 -

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfns 1360,-

gestempeld 725,-

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

65-
75-

102-
75-
72-

217-
82-

128-
317-
166-

© 
35-
32-
55-
54-
49-

195-
47-
94-

274-
132-

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

2 1 1 -
132-
205-
130-
193-
149-
285-
107-
220-

39-

181-
102-
149-

9 9 -
164-
124-
256-

9 2 -
210-

3 2 -
80/89 1625,- 1375.-
1990 
1991 
1992 

29-
29-
34-

23-
19-
24-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfns 2950,-

gestempeld 2350,-

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

• * 
71 -

149-
149-
129-
90-

0 
36-
49-
84-
74-
51 -

75/79 580,- 290,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 -
74-
71 -
81 -
95-
8 4 -
6 3 -
69-

109-
9 8 -

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

80/89 849,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

100-
36-
97-
93-
45-
89-

149-
152-

47-
35-
65-
50-
39-
89-

149-
152-

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfris 2175,-

gestempeld 1420,-

mailto:phil@hollands-glorie.demon.nl


KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% ''JSÜ^gfSSäS.^IS^rJi^li^'SlSiTZ 
e/e luchtpostzegels, echter zonder zegels uit blokken, port en dienstzegels. Deze kunt U extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook 
losse waarden en series tegen gunstige prijzen. Wilt u hiervoor de gewenste catalogusnummer opgeven? Van de jaren vóór 1970 
hebben wij van de meeste landen veel in voorraad. U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen. 

■«3 
Vt I I I 

' s 
Gat. 

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

OVERZEE 
I I J ^ 

oc — 
l U 1 — 

U J ^ 

NVPH 
• • 

9,
10,
10,
49,
14,

16,
13,
47,
22,

41,

228,

49,
56,
99,
80,

108,

79,
64,
79,
70,
94,

770,

80,
107,

99,
77,

109,

75,
107,
133,

779,

1760,

U J 

■ < 

oc 

CO 
U J 

o 

Zonnebloem 
• • 
14,
17,
13,
16,
15,

152,
82,
50,
41,
38,

430,

76,

99,
105,
107,
110,

183,
98,

118,
131,
108,

1125,

109,
122,
122,
180,
186,

182,
172,
194,

1255,

2775,

• • 
211,
283,
165,
146,
274,

127,
213,
288,
103,
104,

1895,

336,
311,
937,
323,
371,

66,
57,

108,
554,
557,

3585,

162,
102,
134,
136,
118,

118,
267,
137,

1160,

6575,

EUROPA 

oc 

oc 
u

Yvert 
* • 
62, 
56,

60, 
68, 
58, 

60, 
57,
75,
92, 
73,

650,

95,
133,
225,

93,
130,

257,
222,
150,
179,
214,

1680,

161 , 
170,
183,
265,
280,

242, 
150,
237,

1670,

3950,

=UJ 

U J 

m 
Yvert 

• * 
62
50,
33,
60,
4 1 , 

59,
66,
44,
40,
66,

515,

69, 
107,
102,

77,
123,

107,
130,

8 1 , 
118,
104,

1000,

247,
123,
131 , 
112,
162,

148,
149,
162,

1220,

2675,

o 
oc 
CQ 
E 
U J 
X 
= > 
—I 

Yvert 
• • 
11,
21,
23,
24,
39,

49,
31,
37,
31,
41,

300,

35,
42,
34,
51,
83,

91,
74,
80,
83,
52,

615,

76,
74,
71,
73,
73,

78,
79,
78,

595,

1495,

U J 

o 
U J 

Yvert 
• • 
48,
73,

40,
47,
32,

46,
24,
93,
39,
57,

495,

74,
86,

130,
167,
164,

136,
128,
124,
299,
251,

1545,

260,
207,
186,
199,
163,

136,

169,

211,

1515,

3525,

oc 
U J 
1 
c/> 
o 
o 

Michel 
• • 
19,
18,
18,
21,
24,

30,
28,
30,
28,
30,

245,

36,
35,
37,
37,
39,

41,
43,
43,
46,
45,

395,

46,
50,
44,
48,
52,

54,
58,
76,

385,

1015,

U J 

U J 

o 
U J 

Michel 
* • 

19,
22, 
25,
27, 
32, 

34,
38, 
28, 
37, 
47, 

300,

30, 
35,
34,
38, 
4 1 , 

43, 
39,
40,
48, 
43,

385,

57,
52,
5 1 , 
66,
62,

64,
70,

104,

520,

1190,

o 
« t 
oc 
U J 
co 
1 

IN I 

Michel 
• • 
19,
22,
22,

30,
44,

147,
21,
49,
37,
31,

435,

35,
37,
45,
44,
51,

40,
54,
58,
48,
54,

460,

55,
47,
58,
65,
61,

73,
66,
93,

510,

1390,

>
U J 
co 

oc 
U I 

Yvert 
• • 

135,
87,
31,
18,
16,

24,
19,
12,
15,
18,

370,

49,
79,
33,
36,
54,

76,
75,
80,
83,
82,

640,

67,
87,

158,
90,

102,

110,
96,
95,

795,

1775,

BESTELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 530007 
Hoogewerf straat 18 of 0252 524352 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

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

VERZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel risico. 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2 % korting, bi] de bestelling girobetaalkaart of 

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

1 handtekening. 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

>-
U J 
z 
oc 
U J 

Yvert 
• • 

14,-
75,-

108,-
38,-
63,-

19,-
310,-

13,-
28,-
14,-
13,-
23,-
36,-
27,-
43, -

195,-
495,-

>-
U J 

co 
oc 
U J 

Yvert 
• • 
82,-

130,-
59,-
18,-
16,-
18,-
33,-
28,-
17,-
20,-

415,-
24,-
54,-
53,-
69,-
64,-
66,-
71,-
76,-
80,-
90,-

640,-
81,-
85,-
79,-
90,-

118,-
139,-
125,-
170,-
875,-

1910,-

Yvert 
• • 

39,-
30,-
17,-
45,-
8,-

39,-
16,-

190,-
35,-
46,-
34,-
58,-
59,-
93,-
77,-
83,-
83,-
91,-

650,-
113,-
116,-
114,-
85,-

149,-
121,-
148,-
118,-
950,-

1775,-

oc 
>UJ 

o 
oc 
■ < 

u. 

Yvert 
• • 

37,
11,
28,
18,
23,

115,

15,
22,
19,
68,

105,

89,
98,

103,
95,
75,

680,

74,
70,
75,
69,
76,

72,

85,

81,

595,

1375,

IA R U B A 1 
postfris 

1986 42,— 
1987 28,— 
1988 38,— 
1989 36,— 
1990 38,— 
1991 37,— 
1992 32,— 
1993 30,— 
1994 3 1 , — 
1995 35,— 
1996 36,— 
1997 49,— 

Kompleet 425,— 

F.D.C. 

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

495,— 

O 

1— 
■ < 

Yvert 
• * 

7,

1 1 , 
20, 

6,
12,

1 1 , 
2 1 , 

9, 
26,
19,

130,

43, 
29, 
39,
78,

103,

69,
134,
203,
131 , 
119,

935,

135,
1 1 5 , 
128,

99,
99,

90,
101 , 

93,

850,

1895,

VERENIGDE NATIES 

oc 
o 
>

U J 

Yvert 
• • 
8,

7

9,

6,

9.

9,
21,
10,
11,
13,

100,

20,
22,
24,
30,
46,

52,
52,
38,
50,
39,

370,

34,
39,
32,
32,
22,

40,
29,
45,

270,

730,

U J 

U J 

U I 

Yvert 
• • 

10,
15,
11,
12,

19,
19,
16,
14,
16,

130,

16,
11,
13,
16,
19,

23,
40,
26,
34,
25,

220,

51,
44,
46,
49,
37,

43,
40,
39,

345,

690,

U J 

U J 

Yvert 
• • 

5,

5,

16,
10,
8,

16,
19,

24,
31,
24,
28,
20,

195,

45,
44,
49,
49,
41,

49,
35,
43,

350,

545,

: U J 

OC 

co 

Zon.bl. 
• • 
41,
39,
54,
47,
12,

14,
20,
28,
30,
23,

305,

40,
44,
72,

105,
88,

129,
143,
144,
124,
188,

1065,

135,
135,
133,
127,
108,

103,
98,

130,

955,

2300,

DUITSLAND 
CAT. 

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

BUNDESPOST 

MICHEL 
• • ® 

28, 31 , 
23, 20,
10, 15,
13, 18,
34, 45,

9, 12,
54, 25,

9, 12,
19, 26,
28, 20,

225, 220,

45, 28,
86, 49,
72, 50,
60, 40,
51 ,  33,

72, 36,
52, 31 , 
73, 4 1 , 
79, 46,
66, 43,

650, 390,

65, 37,
63, 3 1 , 

133, 67,
87, 40,
89, 51 , 

96, 52,
99, 49,

101, 54,
126, 68,
151, 84,

1000, 525,

156, 106,
260, 166,
246, 165,
185, 119,
164, 125,

145, 117,
148, 129,
195, 166,

1485, 1080,

3325, 2195,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

R U I M U W RESTANTEN O P 
Prijs op basis van f rankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ 0,65 p gulden ENGELAND / 1 , 8 5 p £ 
BELGIË ƒ 3,00 p 100 Fr VERSTATEN / 1 , 1 5 p $ 
FRANKRIJK / 0 , 1 4 p Franc ARUBA / 0 , 6 0 p g l d 
BUND ƒ 0,80 p Mark ZWITSERL ƒ 0,80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

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

BERLIJN 

MICHEL 
• • ® 

6,- 12,-
22,- 44,-

9,- 11 , -
1 , - 1 , -

20,- 22,-
11, - 13,-
42,- 42,-
11, - 14,-
8,- 11 , -

25,- 25,-
150,- 190,-

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

495,- 450,-
46,- 4 1 , -
44,- 38,-

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

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

DDR 

MICHEL 
• • ® 

81 , - 67,-
95,- 95,-
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e-mail 
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VOORLOPERS VER. EUROPA 1 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 HAUE 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 

61 FRANKRIJK 
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62/64 BELGIË 
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69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

• * 

165,

45,

9,

13,

245,

41 , 

65,

18,

95,

9,

® 

110

6,

8,

8,

18,

35,

55,

3,

45,

9,

Nr 1/86 kompleet 4395, 2625 | 
ALLES LEVERBAAR VOLGENS 

ZONNEBLOEMMICHELEUROCAT. 

http://phiMhollands-giorie.demon.nl


> 

1 

1999 
ACS Colour (Catalogue 

lEWZEALAN] 
STAMPS 

Matakauri slays tbe Giant of Wakatipu 

A o r FARO A S - i .cn 
NINX /.lALAND 1 ^ " 

3 

E 

22nd EDITION 

NEW !!! 
1999 COLOUR CATALOGUE (80 PAG 

Send NLG 20 to: Auckland City Stamf 
P.O. Box 3496 Auckland New Zealam 
(Cash/Personal Cheque/Visa/Mastercard accepted 

Specialist NZ, Australia, Pacific Islanc 
Please ask for lists. 

ES) 
)S 

1 
) 
Is 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen ais specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: ^ 1 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneve ld^^ 

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

Onze 175ste veiling 
zal worden gehouden op 
4 en 5 juni a.s. 

Deze veiling bevat o.a. een prachtige, 
gespecialiseerde, vele malen bekroonde 
tentoonstellingscollectie Nederland Emissie 
1891 "Hangend Haar". 

Voorts, geheel intact gelaten, 
landencoUecties alsmede vele betere 
nummers van Nederland en OR. 

Kwalitatief goed materiaal kan nog worden 
toegevoegd tot plm. eind 
maart a.s. 

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

Kantoor: St. Annaplein 7 
Postbus 3106 5003 DC Tilburg 
Tel. (013)580 04 34 www.hoes.demon.nl 
Fax: (013) 580 04 35 e-mail: info@hoes.demon.nl 

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

Onze 78e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 20 februari a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 78e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
79e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veiling in februari a.s.. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

18 febr. van 13.00-18.00 
19febr.van 13.00-21.00 
20 febr. van 08.00-12.00 

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

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

http://-i.cn
http://www.hoes.demon.nl
mailto:info@hoes.demon.nl
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Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onafhanke 
lijke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad zi|n - buiten verantwoordelijk 
held van de redactie - de officiële mededelingen 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het midden van 
de maand uitgezonderd in augustus 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 52 40 926 
E mail philatelie@tip nl 
Website http //www philatelic demon nl 

Advertentieverkoop 
Brouwer IVIedia bv 
Postbus 345 
3740 AH Baarn 
Jeanine de Troye 
Telefoon 035 54 88 771 
Telefax 035 54 32 777 

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

Adreswi|zigingen 
Adreswijzigingen opgeven aan de secretaris 
van de vereniging of afdeling waan/an 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//ecr/e/aöonne/nenrvoor 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 binnen Nederiand 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 of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
ber zijn slechts mogelijk m 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 
november bi\ 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 
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Begrip 'drukrichting' bestaat 25 jaar 
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Is het einde van de papieren postzegel en veihngcatalogi in 
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een enkele veiling gebruik van de zegeningen van 'de computer' 

ze zetten hun gegevens op het zilverkleurige schi|f|e dat C D / R O M 

heet Een snelle blik op een aantal ervan leert ons dat deze wi |ze 
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Auckland City Slumps 10 
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Biegel 59 
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Weetjes 20 
Ziet een goudvis 
ultraviolet lichtS En 
v\/aarom v '̂ilt u dat 
v/eten2 Gewoon, 
omdat ook nutteloze 
kennis interessant kan 
zi|n Speciaal voor 
de liefhebbers van 
trivialiteiten de 
rubriek Phtlatnvia 

Een 'iiegrip' 22 

Filatelie en druktecfiniek ze hebben veel 
met elkaar te maken Waarom is de 

belangstelling voor die laatste discipline 
dan zo gering? Onze medev/erker R C 

Bakhuizen van den Brink gaat daar op m 
en wel naar aanleiding van een lubileum 

vi|fentwintig |aar drukrichting 

l%eirsfl|iiest 4 4 
Zo goed als heet van de naald (zeker 
voor een blad als 'Philatelie', dat een 
productieti|d van enkele weken heeft) 
bericht Frans Hermse over de wiize 

waarop PTT Post de kerstdrukte het noofd 
bood Dat gebeurde letterlqk 'ouderwets' 
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WETTEREN 1999: 
ORNIFILA 

Op 20 en 21 februari 
wordt in Wetteren (Bel-
qië) voor de zestiende 
Keer de thematische ten
toonstelling Themafila 
Wetteren gehouden. De 
expositie staat ditmaal in 
het teken van de vogels, 
en meer in het bijzonder 
van de uilen; dat ver
klaart ook de titel van de 
tentoonstelling, Ornifila. 
De op Ornifila tentoon
gestelde collecties zullen 
worden ondergebracht 
in de tentoonstellings

klassen thematische fila
telie, maximafilie, Open 
Klasse, eenkaderinzen-
dingen en jeugd. 
Meer informatie wordt 
verstrekt door Koenraad 
Bracke, Baerdonckstraat 
83, B-9230 Wetteren 
(België) 

PTT PAST TARIEVEN 
DEELS AAN 

Op 1 januari is een aan
tal PTT-tarieven aange
past. De tarieven voor 
binnenlandse briefpost 
bleven grotendeels onge
wijzigd Pakketten wer
den duurder' tot 1 kilo 
wordt f 9 - in rekening 
gebracht (was f 8 50) 
Pakketten tussen 1 en 5 
kilo kosten f 10 50 (was 
f 10.-), terwijl dozen van 
5 tot 10 kilo met f 13.50 
gefrankeerd (was f 13 -) 
moeten worden. In de ta-
rievenlijst voor pakketten 
staat duidelijk vermeld 
dat frankering met post
zegel n/e/mogelijk is. 
Een forse verhoging is 

doorgevoerd bij de ex
pres-stukken: verzending 
in elk van de hiervoor 
genoemde klassen kost 
een rijksdaalder meer, te 
weten f 17 50, f 22.50 
en f 27 50. 
Standaardverzending 
binnen Europa is hier en 
daar wat duurder ge
worden In de klasse van 
100 tot 250 gram ging 
het tarief van f 3.40 naar 
f3 .50 , tussen 250 en 
500 gram werd het oude 
tarief van f 5 85 met vijf
tien cent verhoogd, ter
wijl er de oude tarieven 
voor de klassen 500 
gram tot 1 kilo (f 9.20) 
en 1 tot 2 kilo (f 12.50) 
respectievelijk met dertig 
cent en een gulden wer-
den opgeschroefd. 

ZUIDPOOLONDERZOEKER RONALD NAAR WAS EERSTE 
GEBRUIKER VAN PTT POST'S KORTINGZEGELS VAN 1998 

Wie was de eerste ge
bruiker van de kortingze
gels van 1998? Volgens 
PTT Post was dat Ronald 
Naar Zelfs als dat niet 
waar mocht zijn (maar 
wie zijn wij om de ge
loofwaardigheid van PTT 
Post ter discussie te stel
len?) dan kan Ronald 
zich toch nog op een ón
der record beroepen: hij 
is ook de 'meest zuidelij
ke' gebruiker van de kor
tingzegels. Tijdens zijn 
drie maanden durende 
Trans-Antarctica Expedi
tion op de Zuidpool 
schreef Naar kerst- en 
nieuwjaarsbrieven aan 
zijn familie en vrienden. 
Naar PTT Post beweert 
gebruikte de door TNT 

Ronald Naar trok op de Zuidpool zi|n handschoenen uit om zi|n voor 
Nederland bestemde kerst en nieuw|aarspost te kunnen schriiven 

(foto TNT Post Group, Hoofddorp) 

Post Group gesponsorde 
Zuidpoolreiziger voor de 
verzending van zijn post 

TENTOONSTELLING HERDENKT ANGLO-
BOERENOORLOG VAN 1899 

Het is dit jaar een eeuw 
geleden dat de tweede 
Anglo-Boerenoorlog 
(1899-1902) u i tbra l 
Dat feit wordt herdacht 
met een grote expositie, 
ABOPbir99. die van 11 
tot en met 17 oktober in 
Bloemfontein wordt ge
houden Op de tentoon
stelling, die onderdak zal 
krijgen in de 'glaskas' 
van het gemeentehuis 

van Bloemfontein, wor
den 150 a 200 kaders 
opgesteld. Te zien zijn 
zegels die werden uitge
geven tijdens de bewuste 
oorlog, poststukken, mili
taire en tijdelijke stem
pels, brieven van en 
naar krijgsgevangenen, 
brieven van het Rode 
Kruis, postzegels uitge
geven tijdens net beieg 
van Mafeking enzovoort. 

de Nederlandse korting
zegels van 1998. 

De tentoonstelling wordt 
georganiseerd door de 
Oranje Vrijstaat Filatelis
ten Vereniging (opge
richt in 1901, dus tijdens 
de tweede Anqlo-Boer 
War), de Anglo-Boer 
War Philatelic Society en 
de Filatelie Federasie van 
Suider-Afrika 
Meer inlichtingen kunnen 
worden verstrekt door de 
heer L M.A Grandel, 
Seinestraat 18, 1966 VG 
Heemskerk, telefoon 
0251-234676. 

VEEL BELANGSTELLING VOOR NATIONALE 
TENTOONSTELLING VEENDAMPHILA 4 

Op 6, 7 en 8 november 
1998 werd in Veendam 
de nationale postzegel
tentoonstelling Veen-
damphila 4 gehouden. 
De expositie werd geor
ganiseerd ter gelegen
heid van het 45-jarig be-

^ staan van de Filatelisten-
^ vereniging Veendam en 
— Omstreken 
<t In 825 kaders met ca. 
S tienduizend albumbla-
:^ den werden 130 inzen-
Ï ; dingen door 21 juryle-
^ den beoordeeld. 
2 De publieke belangstel-
X ling was groot, zodat de 

organisatoren van een 
in geslaagde manifestatie 
" *• mogen spreken Ook het 

bezoek aan de stands 
van de handelaren en de 
ruilbeurs was goed. 
Aan de ingezonden ver

zamelingen werden de 
volgende bekroningen 
toegekend goud 14, 
groot verguld zilver 20, 
verguld zilver 30, groot 
zilver 30, zilver 29, ver
zilverd brons 4 en brons 
1 
In het nu volgende over
zicht zijn de bekroningen 
tot en met verguld zilver 
voor volwassenen, jeugd 
en éénkaderinzendingen 
ondergebracht. 

Bekroningen 
Goud S Bangma ('Sneeuwen 
lts, de natuur onder nul'}, J 
Borgman ('De geschiedenis van 
het nummerstempel Nederland 
1869 1893'1,JC vanden 
Bosch ('Jubileumzegels 1923 
Nederland'), H Buitenkamp 
('Slovenië, Kroatië, Bosnië en 
Herzegov/ma 1918-192T) , J 
Dehe t^Post uit en naar Water 
land'), H G van Di|k ('Ons ge 
bit, een eeuwige zorg'), J G 

Fidder ('Het Zuidpoolgebied iis 
koud en toch hartverwarmend ), 
A P de Goede ('Takiesstem-
pel'), J F Mascini ('Tlie 1900 
Overprints'), R Onstwedder 
( ' 1 8 9 M 899 Posttarieven prin 
ses V^^ithelmma'), G J TSchroots 
('De fiets en de post'), M Ver
meer ('De emissie Cerès van 
Frankriik'), D van der Wateren 
('Nepal, Postal Stationery 1887 
1 9 5 9 ' ) e n C J Witmond( 'De 
postgeschiedenis van Amster
dam tot 1815') 
Groot verguld zilver P van Al 
teren ('Puntstempels van Neder
land 1869 93 ' ] , SJ Bakker 
('Opdrukzegels BC Of Japan 
1 9 4 6 ' ) , W J vanBaveICThe 
Salvation Army'), G Fresocher 
('Das Postwesen der Steiermark 
Wahrend der G Ausgabe'), H 
ten Have ('Postwoardestukken 
koninqin Victoria 1839-1901'), 
P Heck ('Niederlande Stennpel 
bis 1850'), H T Hospers ('Een 
proef met gummistempels in 
1925'), O Janssen ('Verwen
dung der Germania-ousgoben 
des Deutschen Reiches auf 
Brief), A P P von Loor ('De ont 
wikkeling van de postdienst m 
de Nederlanden 1588-1850' ] , 
F B Lei|nse ('Texel 200 |aar 
postmerken'], H M P Muller 
['Postale historie Alkmaar e o 
tot 1870' l , A L H M Simons 
('Portvn|dom tiidens de Eerste 
Wereldoorlog'), P Struik ('Moe 

der Aarde een en al dyna
miek'), H J Trip (Posttarieven op 
de emissie Bontkraag 1899-
1935'),J Veraart ('Postwoarde
stukken met zegelindruk 2V^ 
cent 1876-94'), M Vermeer 
l'De postzegels van het groot
hertogdom Boden 1851 1868' ] , 
J C Vermeulen ('Baden voorhla-
telie tot 1811'), J C Vermeulen 
('Postmerken en filotelistische 
stempels van Baden'), H W van 
der Vlist ('Frankri|k naheffing'] 
en M Wagner-Heck ('Die ABU -
von Loxodonto ofricana, Ele-
phas maximus und ihren ausge
storbenen Verwandten') 
Verguld zilver H E Aitink ('De 
Noord Atlantisehe luchtpostver
binding 1939 1945' ] , C F de 
Baar (Tje geschiedenis van 
Groenlano 1, G C Bakker Bak 
ker ('De volkstuin, mi|n lust en 
leven'), G R Beereboom-Lubben 
('Tarieven m de emissie Juliana 
Regina'), E Berger ('Nederland, 
Border Crossing Mai l , 19th Cen
tury'), M J M Blonk ('De Britse 
telegraafzegels'), A H M H van 
BrinK ('De postgeschiedenis van 
de Loge Landen tot 1815'), 
P Daverschot ('The Golden Age 
of Avation'l, G J Dijkermon 
('De ontwikkeling van het post
vervoer op de KLM lndie-li|n'), 
C Dongstra ('Freistoot Bayern 
auf Germania'), P Donker ('De 
handmatige ontwaarding van 
zegels op poststukken van de 

Verenigde Staten'], R Fneke 
('Moderne tuinbouw vak, be-
dri|f en bedri|fsleven') P J W 
van Gestel-van het Schip ('Een 
eeuwenlange route - de geschie 
denis van de cartografie^, F 
van den Heuvel ('Expressepost 
1870-1970'], R van den Heuvel 
('Postwoardestukken met de 
beeltenis van koning Willem III'), 
G Hof ('Ungarn Turulmarken 
1908 19091,G Hof ('Ungarn 
Turulmarken 1900'), AE de 
Jong ('Birds of Pre/ ) , J H W 
Kaiser ('Electnciteit als bliksem 
zo gevaarli|k'), G van der 
Koore ('De rolzegelproductie 
van de Verenigde Stoten'), M 
van Leusen ('Vijurtorens'), J L 
Meiiering ('Poststempelcollectie 
1852-1072 koning Willem III'), 
R Onstwedder ('G|ferzegels 
1876 1894 in drukwerktarief') 
J F Rodenburg ('De Nederland
se posteriien in de Franse tiid 
1795 1813'], B Schuring ('Pos
tale mogeli|kheden ti|dens het 
Nederlandse nummerstempel 
tiidvak 1869 1893'], E B Stuut 
('Postvervoer uit Suriname'), F 
Tingo ('Postzegels maken'], 
H H C TSchroots Boer ('Lucht
post Nedertand/Zuid-Ameriko 
1930 1941'), H W van der 
Vlist ('Frankriik type-Sage 
1 8 7 6 - 1 9 0 0 ' ) e n F H H Willems 
('Kamppostvan en naar Neder
land ti|aens de Tweede Wereld 
oorlog') 



ILSAPEX 98: MOOIE 
VERZAMELINGEN 

Op llsapex 98 (Zuid-
Afrika, 20 tot en met 25 
oktober) waren prachti
ge verzamelingen te 
zien. Het bezoekeraantal 
viel v/at tegen, moor ge
lukkig kv/am een groot 
aantal schoolklassen 
kennis maken met de fi
latelie. Eén van de favo
riete inzendingen van de 
jeugd was de autoverza-
meiïng van Pim van den 
Bold, die zelf tijdens een 
van de rondleidingen 
deskundig commentaar 
leverde. In de Erehof wa

ren delen uit de collectie 
van koningin Elizabeth II 
en van het PTT Museum 
te zien. L.M.A. GRANDEL 

Bekroningen llsapex 
Goud: W E.J. van den Bold ('My 
name is automobile')*, Groot 
verguld zilver: D. Speksniider 
('Columbus') en M. Vermeer 
('France, Ceres 1871/75 ' ) . Ver
guld zilver. L.M.A. Crandel 
l̂ ^Postcards Orange Free State'). 
Groot zilver: F. Jacobs ('The 
Currency Reform in Germany'); 
J. Stolk (^'Postcards of SWA') en 
Gregor TSchroots {'Monkeys')^. 
Zilver: Yuri de Boer ('Focus on 
Macfiin')^; G. Jonkers/W. Quik 
('Postal Stationery of Soutfi Afri
ca')^; Christaan Kleingeld ('Hey, 
Amsterdam')-* en J.G E. Petersen 
('Postal History of Hilversum')^. 
Brons J. TSchroots/J Groene-
veld ('Van brievenbus tot W a -
termerk')^ 
J=jeugd ^=literatuur *=ereprijs 

STUDIEGROEP ZWITSERLAND VIERDE 
DERTIGJARIG BESTAAN IN PTT MUSEUM 

Ter herdenking van het 
dertigjarig bestaan van 
de Studiegroep Zwitser
land werd op 14 en 15 
november een propa-
gandatentoonstelling ge-
riouden. De studiegroep 
kreeg een gastvrij onder
dak in het PTT Museum te 
Den Haag. 
De Zwitserse ambassa
deur in Nederland open
de de jubileumexpositie 
van de Studiegroep Zwit
serland. In ongeveer zes
tig kaders toonden de 
leden van de studiegroep 

NOVIOPOST NIJMEGEN EN DE GLOBE 
BEGRAVEN DE STRIJDBIJL 

Niets menselijks is filate
listen vreemd. Daarom 
wordt er in postzegel-
land wel eens ruzie ge
maakt. Dat gebeurde bij
voorbeeld vijftien jaar 
geleden, toen de onaf-
riankelijke filatelistenver
eniging Nov/oposf Nij
megen werd opgericht. 
Die gebeurtenis leidde 
ertoe dat de diplomatie
ke betrekkingen tussen 
de Novioposters van het 
eerste uur en de landelij
ke vereniging De Globe 
verstoorcTraakten. 
Maar zoals gezegd: 
niets menselijks is filate
listen vreemd. Daarom 
wordt in postzegelland 
ook nog wel eens een ru
zie bijgelegd. En dat was 
het geval op 2 oktober 

van het vorig jaar, toen 
de strijdbijl werd 'begra
ven' in een legerkist met 
postzegels. In Noviopos-
ta, het blad van Novio-
posf wordt er verslag van 
gedaan, mèt foto. 

De 'teraardebestelling' 
had plaats op de bijeen
komst waarop het vijf
tienjarig bestaan van 
Nov/opostwerd gevierd. 
'We kunnen nu weer 
goede betrekkingen 
gaan onderhouden met 
de afdelingen van De 
Globe,' zo schrijft de re
dactie. 

Noviopostvoorzitter Toussaint begi 
heer Oskam, lid hoofdbestuur D e ' 

.rooft de striidbijl, naast hem de 
Globe (foto: J.A Rozie, Nijmegen) 

- samen met leden van 
de Duitse ArGe Zwitser
land - hoeveel onderwer
pen geschikt zijn voor 
het gespecialiseerd ver
zamelen van Zwitser
land. 
Bovendien liet het Zwit
serse Museum für Kom
munikation uit Bern zien 
welke zeldzaamheden 
het zoal in huis heeft. 
Om wat voorbeelden te 
noemen: een veldeel van 

de bekende Winteiihur, 
hele en halve Geneve's 
op brief, Fournier- en 
Sperativervalsingen van 
kantonale zegels van Zü
rich en kleurproeven van 
de luchtpostzegels van 
1923/24. 
Wie eens iets anders wil 
dan Nederland in een 
voordrukalbum en een 
abonnement bij De Ver-
zomelservice: de Neder
landse gespecialiseerde 
verenigingen staan voor 
u klaar, óók als u nog 
niet tot de gevorderden 
behoort! FL. 

UITSLAG VAN ONZE MUZIKALE PUZZEL 
UIT HET OKTOBERNUMMER 1998 

In het oktobernummer 
van 'Philatelie' presen
teerde de heer A.T.M. 
Poos uit Nijmegen een fi-
latelistische puzzel die 
was opgebouwd rond 
een aantal vrouwelijke 
componisten. U hebt de 
uitslag van deze puzzel 
nog van ons tegoed. 
De juiste oplossing was: 

l=a 
2=c 
3=e 
4=p 
5=r 6=1 
7=q 

8=b 
9=k 

10=m 
l l = q 
12=ij 
13=h 
14=t 

15=s 22=j 
16=v 23=0 
17=f 25=d 
18=u 26=z 
19=i 
20=w 
21 =n 

De vijf eerste prijzen (CD 
Saints, ter beschikking 
gesteld door BMG Clas
sics uit Hilversum en een 
exemplaar van Filatelie 
van A tot 2) gingen naar 
J.L.A. Franken, Maas

sluis; W.C. van der Wal-
Aafjes, Apeldoorn; A. 
Majoor, Soest; A. Doorn, 
Zoetermeer en R.A. Riet
bergen, Den Haag. 
De tien troostprijzen (een 
exemplaar van Filatelie 
van A totZ) gaan naar 
A.J. Raaymakers, Ede; 
A.H.M, de Jong, Haar
lem; J. Becker, Wolfhe-
ze; J.Th. Jansen, Vorden; 
R. Wolff, Zeewolde; 
G.M. Rademaker, Bel-
lingwolde; S. Bosmee, 
Lemmer; fH.J. Ruiter. 
Hoogeveen; T. Merkies, 
Zeewolde en A. Vink, 
Uden. 
Alle prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd en 
onze dank aan de heer 
Poos, die er weer in is 
geslaagd een puzzel sa
men te stellen die door 
honderden lezers is op
gelost! Red. 

BELGIË BRENGT 'S WERELDS EERSTE ZEGEL 
MET EURO-WAARDEAANDUIDING UIT 

Op 1 oktober jl. versche
nen in België drie spoor
wegzegels. Volgens het 
Duitse postzegelbedrijf 
Hermann E. Sieger uit 
Lorch gaat het om de 
eerste postzegels ter we
reld die zijn voorzien 
van een aan
duiding in Eu
ro's. Als een 
soort voor
loper gaf de 
Franse PTT 
alweer gerui
me tijd gele
den een Ma-
rianne-zegel 
uit waarop 
behalve een 
waarde in 
Franse francs 
ook een opdruk met een 
waarde in ECU was aan 
gebracht. 

De nieuwe Belgische 
spoorwegzegels luiden 
naar verwacht wordt een 
trend in die in de komen
de tijd waarschijnlijk aan 
kracht zal winnen: postze
gels met waarde-aandui
dingen in Euro's, zij het 

: - - - « . - - - j 
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Een van de drie Belgische spoorwegzegels 
met Euro-oonduiding 

dan voorlopig samen met 
een waarde-aanduiding 
in de oude muntsoort. 

VERHUIZING PTT 
POST FILATELIE 

Het is al eerder in 'Phila
telie' gemeld: PTT Post Fi
latelie in Haarlem maakt 
sinds enige tijd deel uit 
van een businessline 
waarin onder meer alle 
activiteiten zijn samenge
voegd die betrekking 
hebben op particuliere 
klanten. 
Een uitvloeisel van deze 
organisatorische wijzi
ging is dat PTT Post Fila
telie inmiddels is ver
huisd van Haarlem naar 
Hoofddorp. 
Het nieuwe adres van de 
PTT Post Filatelie luidt 
Postbus 1992, 2130 GC 
Hoofddorp. 
PTT Post Filatelie De Ver-
zamelservice is overigens 
nog steeds op het oude 
adres, in Groningen, te 
vinden. 

BREPOST NEEMT PRINCIPIEEL BESLUIT EN 
WEERT PTT-ADVERTENTIES 

Het lijkt een beetje op de 
strijd tussen Goliath en 
David: de redactie van 
Brepost, het orgaan van 
de postzegelvereniging 
Breda, heeft PTT Post Fi
latelie de wacht aange
zegd. Het blad heeft de 
PTT laten weten dat het 
geen zin meer heeft ad
vertenties in ßreposf te 
plaatsen. In het nummer 
van november/decem
ber 1998 licht het blad 
het besluit toe: '...omdat 
de redactie duidelijk stel
ling neemt tegen het be
leid van PTT Post Filatelie 
en dan dus tegenstrijdig 
handelt door het plaat
sen van PPF adverten
ties'. Als stenen des aan
stoots noemt Brepost on
der andere het ter ziele 
gaan van Stempelnieuws 

Een belangrijk punt 
voor de volgende 
ledenvergadering. 

r^ 
Deze advertentie zullen de le
zers van Brepost niet langer in 
hun blad tegenkomen 

en Pro-fil. 'We vragen 
ons af hoe in de nabije 
toekomst nog meer af
breuk kan worden ge
daan aan de relatie tus
sen PTT en de filatelie,' 
voegt de redactie van 
Brepost er enigszins cy
nisch aan toe. 
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POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

AANVULLINGSZEGEL VAN 25 CENT IN DE 
STIJL VAN DE KORTINGZEGELS 1998 

Om de overqebleven 
kortingzegels van 55 
cent gemakkelijk te kun
nen 'wegfrankeren' gaf 
PTT Post op 5 januari 
1999 een zegel van 25 
cent uit. De zegel is ge
heel in de stijl van de 
kortinqzeqels van 1998 

T l " I I 
Uitgevoerd; rii| v/erd dan 
ook ontworpen door de 
ontwerper van die kor
tingzegels, Willem Henri 
Lucas uit Amsterdam. Af
gebeeld is een wereldbol 
met huis en boom. 
In de tabel op deze pagi
na zijn de belangrijkste 
druktechnische gegevens 
van 'het kwartje' (zoals 
PTT Post de zegel in de 
wandeling noemt) weer
gegeven. In aanvulling 
op die informatie kan 
nog het volgende wor

den meegedeeld. 
Op het modelvel in het 
PTT Museum in Den 
Haag staan paskruizen 
links van de zegels 1 en 
91 (linkervel) en rechts 
van de zegels 10 en 100 
van het rechtervel. Ver 
links tusen de rijen 3 en 
4 van het linkervel zien 
we enkele krabbels [JyG] 
en ver rechts naast de rij
en 3 en 4 van het rech
tervel staat een horizon
tale streep. 
Op de ondervelrand is 
één Brunner-balk aange
bracht Deze balk is op 
de loketvellen niet meer 
te zien. Onder de Brun
ner-balk zijn halverwe
ge, kopstaand van rechts 
naar links, de woorden 
Mogenta, Zwari en Geei 
aangebracht. Die woor

den zijn gedrukt in de 
kleuren rood (Magenta 
en Gee/) en zwart 
[Zwart). 
Ten aanzien van de in de 
tabel vermelde perfora-

tiegegevens (perforatie
maat, aantal tanden ho
rizontaal/verticaal) moet 
ik enig voorbehoud ma
ken. Omdat het materi
aal in het PTT Museum 

ongeperforeerd is, kan 
het zijn dat de genoem
de perforatiemaat en het 
aantal tanden in werke
lijkheid anders blijkt te 
zijn uitgevallen. 
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Het kwartje 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichling 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -hoek 

05-01-1999 

'Aanvullingszegel' van 25 cent 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
O(nder) 

1. zwart 
2 rood 

1 R120/ongerasterd 
2. R120/75° 
(alleen zichtbaar langs de contouren) 

Velrandbljzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Zegels per loketvel 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papienchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzi|de 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gom 
Gomfabnkant 

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

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

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
10-1 (zwart) 
990111 
91-92 
5 i a n u a n 1 9 9 9 
94-96 
L i l R i l 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
l l lq 
-45/45 
]a 
ia 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

25.0 X 36 0 mm 
kamperforaat 
123/4 13 
15/22(7) 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
6 oktober 1998 
3774 

©1999Philatelie/R C Bakhuizen van den Brink 

ZEGEL VAN 80 CENT TER GELEGENHEID 
VAN DE INVOERING VAN DE EURO 

Ter gelegenheid van de 
invoering op 1 januari jl. 
van de Euro als reken
eenheid werd op 5 janu
ari 1999 een zegel van 
80 cent uitgegeven. 
Deze zegeFin liggend 
formaat werd ontworpen 
door Frederik de Wal uit 
Utrecht. 
Zoals gebruikelijk zijn de 
belangrijkste druktechni
sche gegevens van deze 
zegefondergebracht in 
de tabel die u op deze 
pagina aantreft. In aan
vulling op die gegevens 

kan de volgende infor
matie worden verstrekt. 
Op het modelvel in het 
PTT Museum in Den 
Haag staan paskruizen 
boven de zegels 1 en 10 
van het bovenvel (rech
tervel) en onder de ze
gels 91 en 100 van het 
ondervel (linkervel). Ver 
boven zegel 9 van het 
bovenvel staan wat krab
bels (Rob) en ver onder 
zegel 99 van het onder-
velzien we een verticale 
streep. 
Op de linkervelrand is 

Eurozegel 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -hoek 

05-01-1999 

Gelegenheidszegei' van 25 cent 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/15° 
3 R120/60° 
4 R120/ongerasterd* 

* uitsluitend waarde-aanduiding, landsnaam en jaartal 

Velrandbljzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Zegels per loketvel 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs. onder 

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

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

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

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
10-1 (zwart) 
990112 
91-92 
5 j a n u a n 1 9 9 9 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
1 (staand) 
l l lq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson 

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

ongeperforeerd 
28 oktober 1998 
3775 

© 1999 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

één Brunner-balk aange
bracht. Op de schoonge-
sneden loketvellen is 
deze balk niet meer te 
zien Links van de Brun
ner-balk, halverwege, 
staan met de basis naar 
rechts de woorden Cyan. 
Magenta, Zwart en Ceel; 
ze zijn in de correspon
derende kleuren gedrukt. 
Op de rechtervelrand, 
halverwege het drukvel, 
zijn nog wat vage res
tanten van de druk (ze-
gelbeelden?, bonnum-
mers?) te zien. 

TWEE EEUWEN 
POSTBEDRIJF 

Ten tijde van de Bataafse 
Republiek zijn diverse 
bestuursmaatregelen ge
nomen die ook in onze 
tijd nog steeds van bete
kenis zijn. Een van die 
maatregelen was de 'na
tionaalverklaring' van 
het Postbedrijf op 15 ja
nuari 1799. De postrech
ten van de verschillende 
gewesten, steden en par
ticuliere postmeesters 
werden ondergebracht 
bij de nationale over
heid. In de afgelopen 
twee eeuwen heeft het 
Postbedrijf zich ontwik
keld tot een zelfstandige, 
internationaal opereren
de onderneming. Om 
dat dubbele-eeuwfeest te 
vieren geeft PTT Post op 
15 januari a.s een zegel 
van 80 cent met tab uit 
Bovendien zal later dit 
jaar, op 15 oktober, de
zelfde zegel nogmaals 
worden uitgegeven, 
maar dan met een ande
re waarde (vijf gulden) 
en met gebruikmaking 
van een andere druk
techniek (plaatdruk). 
De zegel - die een afwij
kend, groot formaat 
heeft - werd ontworpen 
door Piet Schreuders uit 
Amsterdam. Afgebeeld 
is een rode brievenbus 
met links een waarde
aanduiding van 80 cent 
die tegen een beige ach
tergrond is geplaatst. 
Rechts is een typografi
sche guirlande aange-



bracht (een verwijzing 
naar de cijferzegels van 
Van Krimpen) met een 
vertrekpunt in de tweede 
Nvan Nederland. 
Voor een emissie die de 
viering van zo'n belang
rijk jubileum herdenkt is 
de zegel v/el erg sober 
uitgevoerd. Even afge
zien van het grote for
maat, de tob en de guir
lande kon er kennelijk 
niet veel meer af. Er 
werd bijvoorbeeld geen 
afzondedijke drukplaot 
voor het beige gebruikt; 
die kleur is opgebouwd 
uit alle drukkleuren op 
zwart na. Hetzelfde geldt 
voor de donkerpaars-
blauwe kleur: die is uit 
alle drukkleuren opge
bouwd. Het verwerken 
van de getal '200' in het 
artikelnummer (990200) 
is wel héél subtiel. 
De belangrijkste druk-
technische gegevens van 
de zegel vindt u in de ta
bel op deze pagina. Los 
daarvan kan nog de vol
gende informatie worden 
verstrekt. 

Op het modelvel in het 
PTT Museum in Den 
Haag zien we poskrui-
zen iïnks van de zegels 1 
en 20 van het linken/el 
en rechts van de zegels 5 
en 25 van het rechtervel. 
Ver links tussen de rijen 
4 en 5 is een horizontale 
magenta streep en ver 
recrits tussen ae rijen 4 
en 5 kunnen enkele in 
magenta gedrukte krab
bels {Jos) worden ont
waard. 
Op de bovenvelrand 
zien we één Brunner-
bolk. Deze balk zal op 
de vellen die aan het lo
ket komen niet meer te 
zien zijn. Boven de Brun-
ner-balk, halverwege, 
staan de woorden Cyan, 
Magenta, Zwart en Geel; 
ze zijn in de desbe
treffende kleuren ge
drukt. Op de ondervel-
rand, halverwege het 
drukvel, zijn wat vage 
restanten van de druk te 
zien; dit zouden zegel-
beelden of het bonnum-
mer kunnen zijn. 

200 jaar Nationaal Postbedrijf 15-01 -1999 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -hoek 

Gelegenheidszegel van 80 cent 

J ESP/offset 
Roland Favont 363 
B(oven) 

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

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen per drukvel 
Zegels per loketvel 
Telci)fers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papienchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gom 
Gomfabnkant 

Perforatie: 
Formaat zegels 
Formaat tab 
Tandingsoort en -maat 
Tanden hor /ver 
Tanding velranden 

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

2 
25 (5x5) 
1-5 (zwart) 
5-1 (zwart) 
990200 
21 
I S j a n u a n 1 9 9 9 
22-23 
L1111 R1111 
25 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
l l lq 
-45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

48 00 X 31 90 mm 
48 00X 15 95 mm 
kamperforaat, 13V4 13% 

ongepertoreerd 
3 november 1998 
4102 

© 1999 Ptiilatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

ZEGELS VAN 80 CENT 'VOGELBESCHERMING NEDERLAND' EN 
'VERDRAG INTERNATIONALE BESTUDERING WATERVOGELS' 

De oudste natuurbe
schermingsorganisatie in 
ons land. Vogelbescher
ming NedeHand, bestaat 
honderd jaar. Ter gele
genheid daarvan wordt 
op 2 februari a.s. een 
zegel van 80 cent uitge
geven. 
Op dezelfde datum ver
schijnt nog een zegel die 
iets met vogels te maken 
heeft. Deze zegel - even
eens met een waarde 
van 80 cent - is gewijd 
aan het Verdrag voor de 
Internationale Bescher
ming van Watervogels. 
Beide zegels, uitgevoerd 
in een staand formaat, 
werden ontworpen door 
Paul van der Groen uit 
Den Haag. 
In de op deze pagina af-
ledrukte tabel kunt u de 
lelangrijkste druktechni-

sche gegevens van de 
twee zegels vinden. In 
aansluiting daarop kon 
nog het volgende wor

den meegedeeld. 
Op het modelvel in het 
PTT Museum in Den 
Hoog zijn paskruizen te 
zien links van de zegels 
1 en 91 (linkervel), re
spectievelijk rechts van 
de zegels 10 en 100 
(rechtervel). Ver links van 
de rijen 2 en 3 van het 
linkervel staan enkele 
krabbels [FF] en ver 
rechts tussen de rijen 1 
en 2 van het rechtervel 
zijn enkele horizontale 
strepen aangebracht. 
Op de ondervelrand is 
één Brunner-balk afge

drukt. Deze balk zal op 
de loketvellen niet meer 
te zien zijn. Onder de 
Brunner-balk staan hal
verwege, kopstaond van 
rechts naar links, de 
woorden Cyan, 
Magenta, Zwart en Ceel. 
Deze woorden zijn in de 
corresponderende kleu
ren gedrukt. Op de bo
venvelrand, halverwege 
het drukvel, zien we 
vage restanten van de 
druk. Ook in dit geval 
zou het om zegeloeelden 
of bonnummers kunnen 
gaan. 

EEN KALE BOEL 

Het is een beetje een kale boel, deze aflevering 
van Verzamelaebied Nederland. Diverse omstan
digheden - ertToargo's, de verhuizing van PTT Post 
Filatelie - zijn er de oorzaak van dat u het deze 
keer zonder illustraties moet doen. V^e hopen dit 
'gemis aan beeld' volgende keer goed te kunnen 
maken. Redactie Philatelie 

Vogels 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -hoek 

Velrandbljzondertieden: 
Loketvellen per drukvel 
Zegels per loketvel 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs onder 

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

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

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

©1999Philatelie/RC Bakhuizen van 

80 cent 
(Vogelbescherming) 

JESP/offset 
Roland Favont 363 
O(nder) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

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

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
10-1 (zwart) 
990311 
91-92 
2 feb ruan1999 
94-95 
U l l i R i l 11 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
l l lq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson 

25.0 X 36.0 mm. 
kamperforaat 
12%:13V4 
24/16 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
12 oktober 1998 
3776 

den Bnnk 

02-02-1999 

80 cent 
(Vogeiverdrag) 

JESP/offset 
Roland Favont 363 
O(nder) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4. cyaanblauw 

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

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
1-10 (zwart) 
990312 
91-92 
2 februan 1999 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
l l lq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harrison 

25 0 X 36 0 mm. 
kamperforaat 
1 2 % 13V4 
24/16 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
9 oktober 1998 
3776 
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L O C M DEN BODE: EEN KUKJE 
IN EEN WONDERE WEREID 
PostgeschMmisPurrmrend, BmmÈrmDeRijp beschreum 
M.G. NIESSEN, ZUIDOOSTBEEMSTEf 

Onder de titel Loont den 
bode schreef John Dehé een 
stevig boek (346 pagina's) 
over de geschiedenis van de 
post in Purmerend, Beemster 
en De Rijp. Uitgangspunt 
voor Dehé was een oude brief 
uit 1834 die in zijn bezit ge
raakte. De daarop voorko
mende stempels en strepen 
intrigeerden hem zodanig, 
dat hij besloot de betekenis 
daarvan te achterhalen. 

Met dat besluit kwam Dehé 
zoals hij in zijn 'woord vooraf 
zegt  terecht in een wondere 
wereld waarin iemand alleen 
in zeer bijzondere omstandig
heden zelf de verzendkosten 
van zijn brief betaalde en 
waarin expressebestellingen 
per trekschuit werden uitge
voerd. 

BETJE WOLFF 
Die wondere wereld beschrijft 
de auteur in een aantal met 
brieven, foto's en tekeningen 
geïllustreerde hoofdstukken, 
waarin hij poslgeschiedenis 
en streekgeschiedenis combi
neert. De titel Loont den bode 
ontleende hij aan een oud 
postaal gebruik: de ontvanger 
van de brief betaalde de be
zorgkosten. Hij illustreert dat 
met de afbeelding van een 
brief uit de Beemster die in 
1618 naar Amsterdam werd 
gezonden en waarop Loondt 
den bode stond aangegeven. 
Een ander fraai voorbeeld is 
de brief die Betje Wolff uit de 
pastorie in Middenbeemster 
verstuurde aan de heer Gal
landat te Vlissingen. Betje be
taalde de port tot Amsterdam 
{Franco Amsterdam) en de ge
adresseerde moest nog zeven 
stuivers (VII in rood krijt op 
de omslag) betalen aan de 
bode. 
Die bode werd een van de be
langrijkste personen in het 
boek van Dehé, die ons laat 
kennismaken met de werk
zaamheden in de (letterlijke) 
loop der tijden. 

BODE: ZWARE BAAN 
De schippers van de trekschui
ten die brievenzakken ver
voerden, raakten dit werk in 
de Franse tijd kwijt. De steden 

gentiende eeuw komt de 
stoomkracht in beeld. Stoom
boot, tram en trein doen Pur
merend aan. Een nieuwe tijd 
met zijn eigen signatuur. Dat 
die er filatelistisch ook mag 
zijn, blijkt onder ander uit de 
stempels die op de tramtrajec
ten werden gevoerd. In de ba
gagewagen van de tram was 
een postcompartimentje inge
richt; de brieven die in de 
brievenbus van de tram waren 
gedeponeerd, werden voor
zien van een haltestempel (bij
voorbeeld Edam) en van een 

kregen postkantoren; in de 
beginjaren hield de postdirec
teur vaak kantooraanhuis en 
bracht een postloper de post 
rond en leverde de brieven 
die voor andere steden be
stemd waren elders af. Voor 
Purmerend betekende dit bij
voorbeeld dat de postloper 
van die plaats dagelijks naar 
Buiksloot liep, waarbij hij en 
passant in Ilpendam de post 
overdroeg die voor dat dorp 
bestemd was. In Buiksloot le
verde hij zijn portie af en nam 
hij de voor Purmerend be
stemde post mee terug (te 
voet!). Later werd zijn route 
ingekort tot 't Schouw. Daar 
kwam te paard de postiljon uit 
Buiksloot, die doorreed naar 
Oosthuizen en terug. Bij 't 
Schouw konden voetbode en 
postiljon bij een entreposeur 
poststukken uitwisselen. Voor

Afdruk van de drukwerkrolstempel die in 1 912 op het postkantoor van Purmerend i 
gebruik was voor grote partijen of voor grote stukken 

al deze hoofdstukken laten 
zich lezen als een roman; 
schrijnend is het relaas van de 
man die door de dood van 
enige paarden zijn ontslag bij 
de Posterijen moest aanbie
den: Alles wat in mijne magt was 
heb ik opgeofferd om de dienst 
gaande te houden, doch nu is het 
mij onmogelijk, ik kan niet meer; 
wat ik nog bezat en meer heb ik er
aan opgeofferd. 

STOOM 
In de tweede helft van de ne

LOONT DEN BODE 
De geschiedenis 
van de post in 
Purmerend, Beemster 
en De Rijp 

l DEHÉ 

L ^ ' 
^ /■/f' 

« * ' ' ' " ^ « ■ t ^ ; * * ^ « « 

im 

u,, 

kleinrondtrajectstempel (Am
sterdamEdam). Een in het 
boek afgedrukte briefkaart 
die op 19 juli 1890 op die wij
ze werd vervoerd brengt dit in 
beeld. Er staat overigens nóg 
een stempel en wel 'sGraven
hage 19JUL 90. Dezelfde dag! 

EREMEDAILLE IN BRONS 
Maar ook in het stoomtijd
perk bleef de brievenbesteller 
te voet gaan, al kon hij zich nu 
beperken tot Purmerend en 
omstreken. Zo'n besteller was 
Bram van der Meer, de man 
wiens uit de jaren twintig date
rende 'statieportret' de om
slag van het boek siert. Het 
boek vermeldt dat hij bij zijn 
veertigjarig jubileum werd be
noemd tot ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Dit is niet 
juist; de ridderorde was niet 
weggelegd voor brievenbestel
lers, brug en sluiswachters, 
envovoort. Aan hen werd de 
bij de Orde van Oranje Nas
sau behorende eremedaille in 
brons verleend. De kromme 
omschrijving die de Nieuwe 
Noordhollandse Courant hiervan 
gaf (gereproduceerd op pagi
na 205) heeft de auteur waar
schijnlijk op het verkeerde 
been gezet. Mogelijk kan dit 
in een volgende druk (de vier
de is inmiddels verschenen!) 
worden rechtgezet. 

De laatste hoofdstukken van 
dit aardige boek zijn gewijd 
aan de post in de Beemster en 
in De Rijp, die altijd een nau
we postale band met Purme
rend hebben gehad. Ook ko
men in dit deel veel stempels 
en aantekenstroken aan bod. 
Loont den bode kan worden be
steld bij J. Dehé te Zuidoost
beemster en wel door overma
king van veertig gulden op 
zijn girorekening 4632286. 



1919 ^ i e t d i i k 1999 
Wij wensen u een voorspoedig 1999 
nV 1998 BRAKEN WIJ VELE RECORDS ! 

Ovenveegt u uiv collectie 
{g^A^éltéÜjlk} t e verkopen ? 

GA DAN IN 1999 MET ONS OP RECORD JACHT! 

De Grote Voorjaarsveiling ivordt 
eind april gehouden. 

U KUNT NU INZENDEN ! 
Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919 

* Onze 80-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en internationaal 
koperspubliek staan garant voor een maximale opbrengst . 

-k U krijgt te allen tijde een betrouu^bare indicatie van de opbrengst, 
voordat u een bes l i ss ing neemt. 

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

uitgebreide foto-bijlage. 
* 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 80 jaar, voor ü! 

^É^^ i O t d i i k POSTZEGELVEILINGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen M P C ^ 

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

Internet: http://www.tip.nl/rietdijk.auctions 
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Landelijke secretariaten: 
W P N H AVIS, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, ©0229 230192 
Federatie 1V Philateka Zwaard 
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070 3663465 
De Globe J van de Velde, Com 
mandeursweg 40,6721TZ Benne 
kom 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mi|waart, post 
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297 321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, ^ Treure,Plan 
tageweg 39,2951 GN Alblasser 
dam, ©078 6930004 
Alkmoar: 
Nm.ilh Klaver, postbus321, 
1800 AH Alkmaar, ®072 
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546 
861525 
Almere: 
l ' ra; l /mefe,AH de Hoop 
Meiier, Hilversumpad 29,1324 
SL Almere, ©036 5331981 
Alphen aan den Rl n: 
NVPV, P van der Poe, Zonnev^eg 
14,2402 BE Alphen aan den Ri|n, 
©0172 421332 
Altena: 
NVPV,Ï) van Wiigerden, Kenne 
dylnl7,4281KTAndel,©0183 
441655 
Amersfoort: 
PV Amersfoort,: de Graaf, Schel 
tussmgel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033 4752046 
/IPf'De <fe/',M Tolhuizen, Rei 
gerlaon 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033 2580057 
Amstelveen: 
PVAmstelveen; mw A P Hesse 
ling,SVestdi|klaanl5,1187WH 
Amstelveen, ©020 6438534 
Amsterdam: 
« l ' / ' l ' M M K H H a y a van Some 
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020 6405039 
Hollandia; T Bezuyen, Voorburg 
straat 204,1059 VO Amsterdam, 
©020 6142947 (no 19 00 uur) 
yirDe/'/i//o/e//s/',FLMM vd 
Weiden, Velserstroot 45,2023 EA 

o
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Haarlem, ©023 5262028 
4$l'$/ie//ft/o/e//e,JJMSnel, 
Grevelingenmeerl01,1447AN 
Purmerend, ©020 6303913 
PVWA Filatelie, F R Brugman, Dis 
sel39, IHlZMMonnickendam, 
©0299 654163 
FV'Statuut 80',? i vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KSAmster 
dam, ©020 6331789 
AmsterdamNoord: 
PV Amsterdam Noord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020 6366823 
AmsterdamBuitenveldert: 
BPC'Verzamelze'ISVB);nenk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PAAmsterdam, ©020 6623744 
Apeldoorn: 
NVPV, H Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055 
3558256 
FV'De Globe',? Bakker Schut, K 
OnnesstraatlO,7316LSApel 
doorn ©055 5222973 
Appingedam: 
PVAppingedanr, H Kni|p, W v d 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge 
dom, ©0596 629693 
Arcen: 
IV Philateka; (.? Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077 4732628 
Arnhem: 
« l ' P U E Huiskes, Winschoten 
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026 3231678 
/T'De6/oie' ,GA Macrander, 
Sleedoornlaan6,6841 ABArn 
hem 
Assen: 
VVPVAssen, H Gerrits, Speen 
kruidstraat9,9404HAAssen, 
©0592 313698 

Baorn: 
PC «oom, GW Leive,Prof F 
Andreoeloan 93,3741 EK Baorn, 
©035 5415645 
Badhoevedorp: 
IV Philateka, mvi T Ackemo, 
PrPChristiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020 6594481 
Borneveld: 
/T 'De6/o6e' ,mwMMAMem 
ders Schimmel, Oa Costastraat 16, 
3771 ZB Borneveld 
Bergen op Zoom: 
PrOn(/er/;nofontof/',mw JEM 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zi|n de gegevens van uw vereniging on|uist? Zend dan dit formulier 
aan mevr E Braakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaas 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

6ei|er Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164 234576 
FrDe/toOoj/',T vanEsch,Ura 
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164 250041 
Beuningen/Ewijk: 
f r D e e / o i e ' , J W P M Kremers, 
De Verwert 15 62,6605 AM Wi| 
eben 
Beverwijk: 
/rPCßeverM//t;Th Erkamps,Be 
neluxloan 334,1966 WXHeems 
kerk, ©0251 237108 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk', \m MA vd 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt 
hoven, ©030 2290466 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ,AJM Goo 
ren,OpdeSmelen38,5863BN 
Bhtterswiick, ©0478 531992 
Bloembollenstreek: 
IV Philatekcr, Drs W van der Gies 
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252 416247 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koninginne 
weg 158,241IXW Bodegraven, 
©0172 613475 
Borne: 
JVW,HJVeltkamp,Goudenre 
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074 2662880 
Boskoop: 
« W , J H Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172 
213580 
Boxmeer: 
PWßoxmeefeo,HCMAM 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485 
571842 
Boxtel: 
/ r a u A C Schuller,Markt27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775 
Breda 
PV Breda,? \h van Spellen, Modo 
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076 5650278 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle Westvoorne, 
HG TM Overboek, Sluysstroat 
14,3237ATVierpolders,©0181 
415640 
Bruinisse: 
PVBruinisse AA van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel 
doorn, ©055 5421952 
Brummen/Eerbeek: 
f rDe6We',CWStolk,Ruygen 
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313 650802 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar', 0 Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035 6933132 

Costricum: 
PVCastncum,\)C vd Woerd,Tu 
reluur12,1902KMCastricum, 
©0251658235 
Coevorden: 
PVCoevorden e o, E van Paassen, 
Orionstraat27,7782REDeKrim, 
©0524 571889 

SAMENSTELLING MEVR E BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 7 3 ZG WESTMAAS 
E MAIL e b r a a k e n s i e k @ w o r l d o n l i n e nl 

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

Dalfsen: 
IVPhilateka;] Schoemaker, 
Magnolialaan9,7711LXNieuw 
leusen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, Lange 
straat 133,7491 AD Delden, 
©074 3761719 
Delft: 
W De/ft; AP Schouten, De Mei 
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174 295279 
Delfzijl: 
PrDeftve/ ' ,PAM Helwig,Hoef 
smederi|38,9932GSDeifzi|l, 
©0596 626213 
Deventer: 
NVPV, G J von Oleen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570 
591107 
Diemen: 
PV'De Zegelaars', k Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020 6907434 
Dieren: 
FV'De Globe', mvi R vanWi|k, 
Treubstraot 27,6951 AB Dieren, 
©0313 421220 
Dinxperio: 
FV'De Globe', kH Soomers,Beg 
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315 652374 
Doesburg: 
FrDe6/oie ' ,J Wetsteiin,'tAch 
terom6,6986CNAngerlo 
Doetinchem: 
FV'DeGlobe', tik Weerdestei|n, 
Doetinchemseweg 48,7021 6T 
Zelhem,© 0314 622272 
Dordrecht: 
Wl'Dor(/fef/(/;SD Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor 
drecht, ©078 6170884 
DPV'DePostiager',ii Ouwer 
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor 
drecht, ©078 6133975 
Drachten: 
PV Drachten, i Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512 
514695 
Dronten: 
PV Drenten e o, W Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321317027 
Drunen: 
PV 'Philatron', A C G van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416 373144 
Druten: 
PrDe6/o6e', JJ Gubbels, Ri|dt 
36 6631ATHorssen 
Duiven/Westervoort : 
FV'De Globe', kC Di|ke,DeGan 
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026 3115271 

Echt: 
PhilVer Fcht,^ii Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475 483630 
PhVGelreGulick/Fcht,? Coonen, 
Jasmi|nstraat8,6101KXEcht, 
©0475 486144 
Edom/Volendom: 
PI' ' fvopos/',LPC Smits,JM 
Osterlinghstr 34,1135 ED Edam, 
©0299 372017 

Ede: 
FV'De Globe', G Rodstoot, Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde 
Eibergen/Neede: 
Wl'PI', H J Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545 
475217 
Eindhoven: 
Pff ,HJ Hofstede, Van Galen 
straat 17,5694 CD Son en Breu 
gel, ©0499 476414 
Philips PV, R Arts, Heggeronklaon 
15,5643 BP Eindhoven, ©040 
2117972 
Eist: 
FV'De Globe', im Leonen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481 
373783 
Emmeloord: 
IV Philatelien, ii Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514 
561903 
Emmen: 
IVPhilatelien,! Buist,Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591 
301807 
Enkhuizen: 
/CP/i;/o/e/;cfl;mw AWD Zi|lstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228 314801 
Enschede: 
f Pl ' ,WFHBi | l , Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053 
4281221 
Epe: 
«l 'PKmwMLRempt Roebel, 
Burg Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578 627090 

Geleen: 
WPV'DePhilatelist',^m van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©046 4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflttkkee, drs S 
Bongmo, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet,® 
0187 611542 
Goes: 
f I' 'De Bevelanden', J A Grim 
minck,Vogelzangsweg42,4461 
NH Goes, ©0113 227945 
Gooi & Eemlond: 
W/Pli HM van der Spoel, Hon 
dellaan 6,1272 EEHuizen,©035 
5262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, Zwo 
luwstroat 17,7471 HH Goor, 
©0547 272876 
Gorinchem: 
PfGor/nf/iem e 0, JA van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RPGorinchem, ©0183 633163 
Gouda: 
VVPV Gouda; mti EJ Dekker van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182 
518549 
'sGrovenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De Hoogh 
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702 
Philateka Den Haan, A F van Ra 
vestei|n, Heliotrooproan 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070 
3230472 



PC'DetejHH.Arkestei jn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 
S M Te Wem, afd. filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelondt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
WTrei/es/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelim, D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen,®050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/^P/i//ofe//fa; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van legels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhiktelica, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Hallweg-Zwanenburg: 
PZ/S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; VI/.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
/ T D e P/i//ofe//sf'; D. Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van 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. U . 
Folkers, Bloemoertlaan 1), 1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
slng-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
f^DentfetóerLCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsiuis: 
IV Philatelica, G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsiuis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
15,5706 U Helmond, ©0492-
534793. 

Wi^//e/mon(i;j.Neggers,Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
/Jmioc/i/sefl^J.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
f r O e G/o6e'; H. Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
NVPV; B.E. Sauerv/ald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche fV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P I ' ' f f W Penny'; M.L.H. Verha
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: 
/['PMo/efeo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekséewaari, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezand, ©0598-351485, E-
mail; J. Bos @ wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPV Afd. West-Friesland, i.lNi. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelicü Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
;i'P/);7ote//co;J.G.Fidder,Gallé-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsbur^, J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
f/fPl';B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke'; W.i. Koes, 
Scbalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzond: 
/l'P/i//o/e//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Lonaedijk: 
IV Philateliccr, S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr.l9,1723KRNrd-
Scharwoude, ©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voorwaorts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 

©0345-619473. 
Leiden: 
/l'P/i;/o/e//co;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
[WKP.H.J.Frankhuizen,G. 
Kasteinstraat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f. iï.PI'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
« W ; S . Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
VVPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
fV'De G/oie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7)32 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

IVIaassluis: 
VVPV Maassluis, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fax 043-4582727. 
PV luid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/);/ote&o PI'. ; F. Hottinga, Jan 
Steenstroatll4,7944TPMeppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PrM'oter/fln(/';R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend, 
©0299-645788. 
Monster: 
« l ' P p . A . van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70,2681 CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaouw, 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: 
1'.P«.;B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; ].H.lli. 
Ooms, Lijken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/)//ote/;co;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, Eeckelha-
gen 14,8071ZS Nunspeet, 

©0341-254615. 
Nijmegen: 
W P l ^ L I A . Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
PV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, 
E mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

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

Purmerend: 
IVPhilatelic^, H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstroat 195,1442 CK Pur
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Prre/stor'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
PiZ/fflo/re; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
PV'De 6/o6e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
PV'P//vero';P.A.H. Heidens, Dot
terbloemstraat 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
fV'De6/o/)e';M.F.Bijl,Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
PrDe6/oie';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 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaaf, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
Pl̂ P/iZ/o/e/Zco; P.Pors, Clara Wich-
mannstraat 110,2984 XJ Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man, Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatek, J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolbergloan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

Rijssen: 
NVPV,}. Freeke, 
Braokmonsdijk 12,7462 LV Rijs
sen, ©0548-515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pi/Sonfpoof f PfS; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; Secretariaat, 
Post Apart 5000,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Schijndel: 
SVPV, H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
PV5///of(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i;/efto';J. van Schalk, Ada-
mo van Scheltemastroat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Glelen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
;i'PA;7ote//co;E.v.d.Graaf, Dalle-
loan 14,3208 CG SpijkenJsse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hajer, Rosarium-
laan 27,3972 GE Drlebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
PV'//et M'o/ermer/(';A.H. de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV leeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tief, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
y'PPTÏ/Éorg; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: ^ 
IV Philatelica, J.S.P. Drost, Coupe- < 
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, x 
©0297-563646. 

Utrecht: 
/VW;G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
//PAU-van der Meulen, Elbe-
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dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritsban 
55,3454XRDeMeern,®030-
6662998. 

Vools: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSin)-
pelveld. 
Varsseveld: 
fV"Oe6/o6e';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
f l ' Veendam e.o.; W.J. van Bavel, 
Van Ruusbroeclaan 34,9602 BG 
Hoogezand, ©0598-326250. 
Veenendoal: 
PV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus-
laan 4,3904 KX Veenendoal, 
©0318-515062 
Pr f f /mör to ' ; R.J.H. Bekema, 
Zuiderkruis 92,3902X8 Veenen
doal, ©0318-543524. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. von Hat-
turn, De Sitterloon 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
fl''DeG/oie';mv^.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk,Wulpenstr.6,6883ET 
Velp. 
Venio: 
P.|/.'PA//o/en/o';M.J.M.Gielen, 
Fromhoosstroat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vianen: 
f i^ 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
H.deMonstr.6,4132XSVionen. 

Vloardingen: 
«I'Pl'lW.G.L. Pools, L. de Colig-
nyln 96,3136 CS Vloardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse ff, J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen, ©0118-
466665 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Falier, 
8adweg28,5253AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica, E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartoklaan 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WPV 'De Lanastraat'; J.A.M, von 
Best, Mgr.Völkerstroot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
fV 'De Glooe'; J.A. Steenbergen, 
Julionostr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL Kamminga, 
Spinozolaon 101,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PrWouiocA'; E.P. Valept, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelictt V/eert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloan 29,6006 HB 

Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
/l'/'/;;/o/e//fo;J. de Koning, 
Schoonhoutll6,4872MDEtten-
Leur,® 076-5014012. 
Wieringen: 
//P/i;/ote//co;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l'P/)//o/e//cfl;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PVWinsum e.o.; 0. Hof, Roftumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; 8.J. Pompiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburgloon 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
M^PrOnrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
f l/ 'De 6/oÄe';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstr. 11,6602 CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 

FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengaord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
fl'üsje/-«te/fsfree<r;wnd.A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 U Rotter
dam,© 010-4553069. 
IJsselhom: 
Pr/Jsse/Ziom'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinastr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
l^ZPrOe Pos//ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog a/d 
Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Frooij, 
RembrandtstroatlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVIeewolde;G.^. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Slotloon 149 III, 3701GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmastraat 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-

doornstraot 23,6903 ü Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
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Philaötma 
Uil de dierenwereld 
De gewone goudvis is het 
enige dier dat zowel infra
rood als ultraviolet licht 
kan zien. 

Ons licliaani 
Wie aan één oog blind 

raakt verliest slechts een
vijfde van zijn gezichtsver
mogen, maar is wel elk ge

voel van diepte kwijt. 

Oonierkelük 
Het vrijheidsbeeld in New 
York weegt 225 ton. Om 
van de begane grond de 
fakkel te bereiken moet 
een trap van 403 treden 
worden beklommen. 

v> " ; 

WctensdiaD & Techniek 
De iiistallalic dic «oidt ge
bruikt voor de lancering 
rail de vliegtuigen op een 
vliegdekschip is zo krach
tig dat hij een bestelauto 
meer dan een kilometer 
weg zou kunnen schieten. 

•Mli 

Geschiedenis 
Als geharnaste ridders 
langs hun koning para
deerden klapten ze hun vi
zier omhoog om te laten 
zien wie ze waren. Hieruit 
is het huidige salueren 
ontstaan. 

ä^iw» 
ER; 

SOLOMON ISLANDS # " ; 
MMMUMMUH» 

Van overal 
De droogste plaats op aar
de is een plek in de buurt 
van Ross Island op de 
Zuidpool. In de afgelopen 
2 miljoen jaar is daar geen 
druppel regen gevallen. 

Beroemde mensen 
Als het paard van een rui
terstandbeeld zijn beide 
voorbenen in de lucht 
heeft is de ruiter tijdens de 
strijd om het leven geko
men. Heeft het paard een 
been in de lucht dan is de 
ruiter bezweken aan ver
wondingen die hij in de 
slag opliep. Staan alle vier 
de benen op de grond dan 
is de doodsoorzaak van na
tuurlijke aard. 

CUBA 
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□ Een fantastische collectie Nederland en O.G.D., met vrijwel 
alle betere nrs. wb. diverse brieven, welke gedetailleerd zal 
worden aangeboden. 

I □ WestEuropese landen, met een prachtzitting uitsluitend 
betere nrs. en series met belangrijk Frankrijk  Engeland 
en Scandinavië, o.a. zeer goed Finland. 

□ Overig buitenland met o.a. Israël (incl. 1/9 postfris full tab 
met certificaat), Volksrepubliek China en Japan. 

□ De bekende zaterdagmiddagzitting met vele geheel intact 
gelaten verzamelingen en zeer veie interessante partijen in 
omslagen, insteekboeken en dozen. 
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tEN KWART EEUW'DRUKRICH^NG' IN 
HEI FIIATEUSHSCH ONDERZOEK 
Aandoet voorpmducäe vméuifl mar dk voorgebrwk 
R.C. BAKHUIZEN VAN OEN BRINK, LEIDEN 

ten van ae Degrippen aie mei vasie regeimaai m ae ruorieK 

Verzamelgebied Nederland opAvikm is 'drukrichting'. In de 

nu volgende bijdrage legt de auteur van de genoemde rubriek 

uit wat het begrip inhoudt en maakt hij duidelijk waarom zo'n 

op het oog nogal technisch aspect belangrijk is voor 

filatelisten. 

Tot ver in de jaren '60 van 
deze eeuw was in de filatelie 
de kennis van moderne druk
technieken nagenoeg nihil. 
De gespecialiseerde filatelist 
werd geacht alles te weten 
over de negentiendeeeuwse 
druktechnieken zoals boek
druk, steendruk of plaatdruk 
 vaak beperkte het zich tot al
leen boekdruk  maar kennis 
van offsetdruk of rasterdiep
druk werd niet echt belangrijk 
geacht. Op de als 'druktoeval
ligheden' beschouwde, syste
matisch voorkomende fly 
specks bij rasterdiepdruk werd 
nogal neergekeken, wat tot 
uitdrukking kwam in de bena
ming 'vliegenpoepjes'. 

VLOEKEN IN DE KERK 
Dat deze fly specks net zo be
langrijk zijn als de wel erken
de 'plaatfouten' of 'plaatken
merken' bij boekdruk of 
plaatdruk wordt helaas in veel 
gevallen nog altijd glashard 

tegengesproken. In alle geval
len gaat het om het reconstru
eren van een drukvorm aan de 
hand van losse zegels of velde
len. Het 'platen' van de Ne
derlandse Luchtvaartfondsze
gel (1935) of van de Neder
landsIndische zegel 'Vierhon
derdste geboortedag van Wil
lem r (1933) is filatelistisch 
gezien net zo waardevol als het 
'platen' van de eerste emissie 
van Nederland (1852). 

Deze constatering zal velen als 
'vloeken in de kerk' in de 
oren klinken; dat zij zo. In de 
jaren 1962/1963 werd de au
teur van de artikelenreeks 
over NederlandsIndië, G.J. 
Scheepmaker, als 'plater' van 
de genoemde NederlandsIn
dische zegel ronduit verket
terd. Het pleit voor het toen
malige bestuur van het 
maandblad 'Philatelie' dat die 
artikelen het daglicht zagen 
en dat aan Scheepmaker in 

1963 de Leon de Raaymedail
le werd verleend. Het toenma
lige Postmuseum bleek in 
1963 overigens heel verguld 
met de schenking van het eer
ste gereconstrueerde vel van 
de bewuste zegel. 

ONUITWISBARE INDRUK 
Hoewel ik Scheepmaker nooit 
persoonlijk heb ontmoet en 
hoewel er zoveel jaren later 
best kritiek te formuleren valt 
op zijn aanpak, was zijn in
vloed op mij  ik was destijds 
een vijftienjarige postzegelver
zamelaar  onuitwisbaar. De 
basis voor mijn belangstelling 
voor druktechnieken was 
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daarmee gelegd. Het bijzon
der intensieve contact dat ik 
vanaf 1965 had met de all
round filatelist Jan Dekker 
heeft die belangstelling alleen 
nog maar versterkt. Ook al 
verzamelde ik omstreeks 1970 
geen Nederland, voor Dekker 
stond toen al vast wie de vol
gende rubriekredacteur Ne
derland moest worden. 

Dekkers overzichtsartikel in 
de UphikxcaXaXogus van 1966 
onder de titel 25 jaar raster
diepdruk aan de rol was de eer
ste belangrijke bijdrage waar
in de moderne druktechniek 
een hoofdrol speelde, en zijn 

artikelen in 'Philatelie' onder 
de noemer 'de kamperforeer
machines van Joh. Enschedé 
in de twintigste eeuw' vorm
den een logisch vervolg daar
op. 

DRUKTECHNISCHE 
ONTWIKKELING 
Zulke artikelen hadden na
tuurlijk nooit geschreven kun
nen worden als in diezelfde 
periode niet ook de druktech
nische ontwikkeling met 
sprongen vooruit was gegaan. 
Druktechnieken zoals boek
druk en steendruk raakten ge
heel in onbruik en het ge
bruik van rasterdiepdruk en 

vooral  offsetdruk nam een 
enorme vlucht. 
Het gebruik van Arabische 
gom liep drastisch terug en di
verse soorten synthetische 
gom kwamen er voor in de 
plaats. Gecoat papier en het 
gebruik van luminescerende 
stoffen in papier en coating 
ten behoeve van onder meer 
de postmechanisatie brachten 
verzamelaars ertoe het zegel
materiaal ook op deze aspec
ten te bestuderen. In de wijze 
van verkoop van zegels ver
schoof het accent enigszins 
van loketvellen naar rolzegels 
en automaatboekjes. 
De grote variatie in  op het tuctitvaartfondszegel en Vierhonderdse geboortedag Willem I: ...platen van deze emis

sies óók heel waardevol... 

Dertig jaar rasterdiepdruk aan de rol van J. Dekker: ...voor het eerst moderne druk

technieken in hetcentrum van de belangstelling... 



NiDlAND 
Detailopnamen van de zegel van 20 cent in het type-JuIiana en profil, afkomstig uit postzegelboekjes. Boven' linkerzijde van het ze 

orononceerde rasterpunten Ónder: linkerzijde van het zegelbeeld vertoont duideli|ke rasterpun-gelbeeld glad, rectiterziid 
ten, rechterzijde glad. (foto's: H"̂  . van der Vlist, Assendelft} 

eerste gezicht - identieke 
postzegels en tegelijkertijd de 
relatief grote zeldzaamheid 
(met de daarbij behorende 
hoge prijsnoteringen) van be
paalde varianten trok zowel 
de specialisten als de specu
lanten aan. De prijzen die Ne
derlandse automaatboekjes 
met bepaalde teksten of som
mige rugnummervarianten 
van rolzegels op verenigings
veilingen behaalden waren 
navenant. Die hype is nu, vijf
entwintig jaar later, geheel 
weggeëbd. 

TEN PROOI AAN INACTIVITEIT 
De omstreeks 1968/1969 ont
stane 'studiegroepen' die zich 
met modern Nederland bezig
hielden - Velrandbijzonder-
heden, Automaatboekjes en 
Rolzegels (later Postaumaat), 
Ultra-Violet/Postmechanisa-
tie - zijn nu we de eeuwwisse
ling naderen min of meer ten 
prooi gevallen aan inactiviteit. 
Zo is bij de studiegroep Post
mechanisatie de aandacht ge
heel verschoven van het zegel
materiaal naar de 'streepjes 
en puntjes' op de enveloppen, 
zozeer zelfs dat men variaties 
in het drukmateriaal ten be
hoeve van postmechanisatie 
niet eens meer opmerkt en 
dus ook niet meer publiceert. 
Over de geel fluorescerende 
zegels van Polen heb ik in 
'Philatelie' gepubliceerd, 
maar in het blad 'UV/Postme-
chanisatie' is er geen letter 
over te vinden. En zoals de 
pos tmechan isa t i e -h i s to r ic i 
zich verdiepen in KlX-en en 
aanverwante coderingen, zo 
wordt binnen de Studiegroep 
Postaumaat (nu Postzegelver

eniging Postaumaat geheten) 
meer gelet op de verhuizin
gen van frankeerstempelma-
chines en op de variatie in ma
chinale afrekeningen van de 
automaatzegels uit de Klüs-
sendorf-, Nagler- of Frama-ap-
paraten. Kortom, de aandacht 
is verschoven van de produc
tiegeschiedenis naar de ge-
bruiksgeschiedenis. 

UITZONDERINGEN 
De traditionele benadering 
van 'postzegels en hoe worden 
ze vervaardigd' dreigt het dus 
af te leggen tegen de aan
dacht voor het thema (de af
beelding op de postzegel) en 
de post-, respectievelijk ge-
bruiksgeschiedenis. Dat ver
schijnsel doet zich overigens 
in de meeste landen voor. Uit
zonderingen vormen het Ver
enigd Koninkrijk en België, 
en misschien landen als Israël 
en Zuid-Afrika. 
In het Verenigd Koninkrijk 
wordt de aandacht voor druk-
technische aspecten al vanaf 
1967 onverminderd vastge
houden dankzij de met hard
nekkigheid verschijnende Ma-
chin-zegels. Vrijwel alle druk-
technische zaken die in de af
gelopen veertig jaar werden 
geïntroduceerd of gewijzigd 
vinden we in deze langlopen
de frankeerzegelemissie te
rug. Alle nieuw in de filatelie 
ingevoerde begrippen kun
nen aan de Machin-emissie 
worden getoetst. 

HET BEGRIP 'DRUKRICHTING' 
Het begrip 'drukrichting' 
werd voor het eerst omstreeks 
1973 zowel in Nederland als 
in Engeland gehanteerd als 

beschrijving van een feno
meen. De verzamelaars van 
automaat- en postzegelboek
jes kregen te maken met druk-
cilinders waarvan de lay-out 
zodanig was dat de inhouden 
van postzegelboekjes tête-bêche 
(in keerdruk) ten opzichte 
van elkaar waren geplaatst. 

Het bewijs hiervoor werd ge
vormd door nog onversneden 
drukvellen die tijdelijk te zien 
waren op tentoonstellingen of 
die permanent werden geëx
poseerd in PTT-musea. Het is 
dan niet zo vreemd dat filate
listen op een zeker moment 

DEROLVANTIELMAN 
In Nederland was Huig Tiel-
man bezig met de cilinderre
constructies van de automaat
boekjes van Nederland. Bij de 
automaatboekjes 12a, maar 
ook bij de 9-serie viel hem die 
uitvloeiing op: ze verliep naar 
beneden danwei naar boven. 
Hij publiceerde hierover in 
het Buiktin van de Automaat
boekjes en Rolzegels Studie
groep. Het verschijnsel kreeg 
van hem de naam 'drukwijze' 
met als toevoeging: A of B. 
In een briefwisseling met Tiel-
man wees ik erop dat de term 
'drukwijze' vaag was en verwar
rend, gezien de associatie met 
'drukmethode'. Ik schreef 
hem dat ik de voorkeur zou ge
ven aan iets met 'richting' erin. 
Ook vond ik de aanduidingen 
A en B te beperkt. Bij andere 
zegels - en niet alleen die uit 
automaatboekjes - konden alle 
vier de windrichtingen als uit-
vloeiingsrichting worden waar
genomen; dat bracht me op de 
notaties L, R, B en O (links, 
rechts, boven en onder). In 
plaats van 'drukwijze' koos ik 
voor de term 'drukrichting' en 
doe dat nu nog steeds. 
Al eerder hadden in het Ver
enigd Koninkrijk de verzame
laars van postzegelboekjes, 
verenigd in de Engelse GB De-
rimal Stamp Book Club, het 
fenomeen uitvloeiingsrichting 
ontdekt. In hun tijdschrift 
Bookmark publiceerde Doug 
'Deegam' Myall in 1973 zijn 
bevindingen; hij gaf aan het 
verschijnsel de naam direction 
of printing. 

OP ZOEK NAAR DE OORZAAK 
In 1974 hadden Tielman 
noch ik toegang tot de Engel
se publicaties en ook was ons 

3ö4:l>rukprocédé.^ie: DruktecÈF^ 
niek. 
365. Drukproef. Zie: Proef. 
366. Druks per uur [O; D]. Het aan
tal exemplaren dat in één uur geprodu
ceerd wordt, e: impressions per hour; 
d: Bogen pro Stunde; f-Jp,uilles/he7>-

Ook in Van Krimpens Grafisch Zakboek komt het begrip 'drukrichting' niet voor 

gaan zoeken naar verschillen 
tussen de 'linker-' en 'rechter
kanten' van een drukvel om 
losse boekjes te kunnen 'pla
ten' ofte herkennen. 
In zowel het Engelse als het 
Nederlandse geval ging het 
om rasterdiepdruk op gecoat 
papier. Dat gecoate papier liet 
de uitvloeiing van de drukinkt 
in een bepaalde voorkeurs
richting heel goed zien. Dat 
'uitvloeiingsfenomeen' kreeg 
vervolgens een naam. 

de technische verklaring voor 
die uitvloeiing nog niet duide
lijk. Dankzij de geleidelijk op
gebouwde kennis van het af
werkingsproces van rolzegels 
werd ons duidelijk dat de uit
vloeiingsrichting te maken 
had met de drukpers zelf: de 
richting van de uitvloeiing 
bleek precies tegengesteld te 
zijn aan de richting waarin de 
vellen papier of de papier-
baan zich bewogen als ze uit 
de drukpers komen. Op de 

23 
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vraag of de term 'drukrich-
ting' daarmee goed gekozen 
was kom ik verderop nog te
rug. ^ ^ 
De termen 'drukrichting en 
direction of printing werden 
aanvankelijk alleen binnen ge
specialiseerde publicaties van 
studiegroepen gebruikt. Zelf 
gebruikte ik de term al in 
1975 in artikelen die in de bul
letins van de studiegroepen 
Zuid-West Pacific (Drukrich
ting: een nieuw hulpmiddel; over 
de zegels van Australië en gebie
den) en Zwitserland (Zwitser
land op z'n kop) verschenen. 
Het begrip 'drukrichting' 
werd ook dankzij een publica
tie in 'Philatelie' van mei 1977 
(Nederland na 1945: de druk
richting - een belangrijke ontdek
king verder verspreid. 

EERSTE VERMELDING 
De eerste catalogus waarin het 
woord een plekje kreeg was de 
'Woodstock' catalogus van Bri
tish Elizabethan Decimal Postage 
Stamps uit 1976, waaraan ik 
het volgende citaat ontleen: 

'Direction of printing 
Sheet cylincfers are normally 
mountea to print the stamps up-
right, i.e. from bottom to top. 
Occasionally, a cylinder is ac
cidentally mounted the wrong 
way round, and sheet stamps 
printed from top to bottom ap
pear, i.e. inverted.' [..] 'Booklet 
cylinders for panes of 6 are so 
laid out that equal numbers of 
stamps are printed upright and 
inverted. Cylinders for booklet-
panes of 4, together with those 
for sideways delivery coils, and 
'To Pay' labels are laid out with 
the images lying sideways, 
their tops to the left, and are all 
printed from right to left. Again 
the cylinder is occasionally 
mounted in reverse. With the 
vertical coil cylinders, the same 
remarks apply as with sheet cy
linders. The direction of prin
ting of stamps, even single 
stamps, can usually be determin
ed by examining them under 
10 magnification. The cells of 
the photogravure screen along 
the leading edge are generally 
clearly defined, whilst those 
along the trailing edge tend to 
be obscured By slight ink 
drag.'' 

VAN ONDER NAAR BOVEN 
De Engelse langlopende ze
gels in het type-Machin in lo-
ketvellen hebben - zeker in 
die periode - altijd de druk
richting B (Boven). In de En
gelse notatie is dat U (Up
right). Uit de hiervoor geci
teerde tekst kan worden opge
maakt dat de onderzijde van 
de loketvellen het eerst wordt 
gedrukt en de bovenzijde het 
laatst. Kortom, de richting 
waarin gedrukt wordt is van 
onder naar boven. Duidelijk 

zal ook zijn dat als de druk
pers als vaststaand wordt ge
zien - wat die uiteraard ook 
letterlijk is! - het vel papier 
(of de papierbaan) naar bene
den toe verder de pers in gaat 
of er uit gaat. De drukrichting 
is dus altijd tegengesteld aan 
de richting waarin het papier 
zich beweegt! 

DEFINITIE VAN MYALL 
In The Complete Deegam Machin 
Handbook legt Doug Myall wat 
drukrichting is en wat niet: 

'In this Handbook, the term di
rection of printing does not re
fer to the direction in which the 
paper passed through the prin
ting press (whether sheet-fed or 
reel-red). It is used to indicate 
the direction in which the prin
ting surface of the press passed 
across an individual stamp as 
viewed with the image upright. 
This can be in four directions: 
upright, inverted, sideways left 
or sideways right. The techni
que for ascertaining the direc
tion of photogravure stamps 
was first described by the au
thor in 'The Bookmark' Catalo
gue published in 1973 by the 
ÖB Decimal Stamp Book Study 
Circle, and has since been wi
dely adopted by other specialist 
publications.'2 

Myall is dus al even vastbera
den in z'n definitie van druk
richting als ik dat ben. Onge
acht wat er met de gedrukte ze-
gelvellen of -banen gebeurt 
voordat het eindproduct ont
staat: de term drukrichting 
staat rechtstreeks in verband 
met het drukken op de pers en 
niet met de totale productie. 

DRUKRICHTING, GEEN 
PAPIERRICHTING 
Ook Myall zal te maken heb
ben gekregen met de vraag 
waarom de richting waarin 
het papier zich beweegt niet 
als drukrichting wordt gezien. 
Nu zijn notaties die een rich
ting of oriëntatie betreffen al
tijd discutabel omdat ieders 
beleving anders is. Titels op 
de rug van een boek worden 
in het ene land meestal van 
boven naar beneden geschre
ven, maar in een ander land 
(bijvoorbeeld Duitsland) kan 
dat net omgekeerd zijn. De 
tijd die we aflezen op een ou
derwetse ronde klok gaat met 
de 'klok mee', maar scholie
ren leren op hun graden-
boog/geodriehoek de hoe
ken 'tegen de klok in' groter 
te laten worden. 
Om dichter bij het probleem 
van de 'drukrichting' te blij
ven: als ik op een schrijfmachi
ne een vel papier er van boven 
achter in stop dan gaat het vel 
papier terwijl ik typ aan de 
voorkant naar boven toe de 
schrijfmachine uit. Mijn 

'schrijfrichting' is desondanks 
van boven naar beneden en 
niet anders omdat het vel pa
pier nu eenmaal omhoog gaat. 
Bij een Computerprinter wordt 
mijn tekst van boven naar be
neden op het A4-tje 'geprint', 
of het vel papier nu een ande
re richting op gaat of niet. Het 
is zelfs denkbaar dat het papier 
zijdelings wordt afgevoerd - ik 
heb zoiets nog nooit gezien 
maar technisch zal dat niet on
mogelijk zijn. Als dat - om wat 
voor reden dan ook' - op die 
manier zou gebeuren valt dat 
in ieder geval niet aan de hand 
van de uitvloeiing van de druk
inkt te traceren. Die uitvloeiing 
geschiedt immers in de rich
ting waarin het drukken (of het 
printen of het schrijven) 
plaatsvindt, en niet per defini
tie in de richting van de uit
voer. Wie de term 'productie
richting' wil introduceren'' is 
daar natuurlijk geheel vrij in; 
bij producten als postzegel
boekjes of genummerde rolze-
gels kan dat ook zeer zinnig 
zijn. Maar gezien het voorgaan
de menen zowel Doug Myall 
als ik dat het beter is van 'druk
richting' (of direction of 
printing) te spreken. 

BELANG EN HERKENNING 
We komen nu op de vraag, 
waarom het vaststellen van de 
drukrichting belangrijk is. 

Een verandering van druk
richting van B naar O of van L 
naar R betekent meestal 
slechts dat de cilinder omge
keerd in de drukpers is ge
monteerd, een verandering 
van drukrichting van B of O 
naar L of R houdt echter altijd 
in dat er nog een drukvorm is 
vervaardigd. Immers, de zegel
afbeelding op de drukvorm is 
in dat geval 90 graden ge
draaid, en een ronde druk
vorm (en dat is een cilinder 
nu eenmaal) kan slechts om 
één as draaien. 

Dit brengt ons op de volgende 
vraag: hoe kunnen we de druk
richting herkennen? Bij rota
tiedruk (dat is druk met be
hulp van cilinders, maar niet 
noodzakelijkerwijs met een 
continue papierbaan) wordt 
de nog natte drukinkt aan een 
'waswringerefifect' blootge
steld: de inkt wordt wegge-
stuwd en lijkt ten opzichte van 
het bewegende papier enigs
zins 'achter te blijven'. Het 
drukprocédé bepaalt de wijze 
waarop deze inktverplaatsing 
valt waar te nemen: 

- als een van licht naar donker 
verlopende druk; 
- als buiten het beeld gevloei
de drukinkt, waarbij de inkt in 
een bepaalde 'voorkeursrich
ting' is geperst; 

Twee voorbeelden van 'inktverplaatsing', een hulpmiddel om de drukrichting vast te 
stellen Boven een Belgische zegel die aan de bovenzi|de van het zegelbeeld een vlek
kerige uitloop van de drukinkt laat zien. Onder een Nederlandse zegel waarvan de 
blauwe inkt buiten het kader is uitgevloeid (foto' H W van der Vlist, Assendelft) 



- als goed zichtbare rasterpun
ten aan de ene, en in elkaar 
vervloeide rasterpunten aan 
de tegenoverliggende zijde 
(rasterdiepdruk) *; 
- als vage druk aan de ene, en 
scherpere druk aan de andere 
zijde (offset); 
- als het zich in banen of gol
ven voegen van de inkt. 
* het gaat om de tegenstelling, de twee 
resterende zi|den kunnen best heel duide 
lt|ke rasterpunten vertonen 

DRUKTECHNIEKEN EN 
DRUKRICHTING 
Bij rasterdiepdruk is de druk-
richting meestal goed te zien, 
zeker als een gecoate papier
soort is gebruikt. Sinds de in
voering van de computerge
stuurde cilindergravure is de 
uitvloeiing echter minimaal; 
ze is nog slechts met moeite te 
constateren bij volvlakken. Op 
het gladde gecoate papier lukt 
het nog wel, maar op onge
coat in het geheel niet. Bij een 

materiaal naar drukrichting 
outside the scope van de catalo
gus valt. Dat de Michel-catalo-
gus het begrip niet hanteert 
komt waarschijnlijk omdat ras
terdiepdruk bij de Duitse ze
gels betrekkelijk weinig voor
komt. Wat de Nederlandse si
tuatie betreft verwijs ik naar 
de recensies van de NVPH-ca-
talogus in dit blad. 
De acceptatie binnen de kring 
van 'Machin-verslaafden' zou 
wel eens doorslaggevend kun-

Zwitserse zegel waarbi| de inkt die voor het donkerrode volvlak is gebruikt een golvend patroon heeft aangeno
men (foto H W van der Vlist, Assendelft) 

NOTATIES 
De kant waar de druk donker
der, vervloeid of scherper is, 
noemen we de druk- of uit-
vloeiingsrichting; die is het 
laatst met de drukcilinder in 
aanraking geweest. De golven 
lopen in de drukrichting. Als 
notatie worden de letters B 
(Boven), O (Onder), L 
(Links) en R (Rechts) ge
bruikt. Deze notaties verwij
zen naar een richting ten op
zichte van een normaal lees
baar zegelbeeld. 
Myall gebruikt als afkortingen 
U {Upright), I (Invnied), SL 
{Sideways Left) en SR {Sideiuays 
Right). Zulke letterafkortin
gen kunnen helaas nooit uni
verseel worden, maar dat kon 
met afkorting van de windstre
ken (NOZW) ook al niet: het 
is NESW in het Engels, NESO 
in het Frans en NOSW in het 
Duits. 

schrale druk kan deze vorm 
van rasterdiepdruk gemakke
lijk worden verward met off-
setdruk. Bij offsetdruk is de 
uitvloeiing meestal niet waar 
te nemen, al is het soms te 
zien dat de inkt iets buiten het 
beeld vloeit. Bij rotatie-plaat-
druk IS de uitvloeiing meestal 
slecht waarneembaar, soms 
daarentegen weer verrassend 
goed (bijvoorbeeld bij de ze
gels van Zwitserland of bij de 
Belgische zegels die werden 
gedrukt op een Stickney-
pers). 

TOT BESLUIT 
In de 'grote' catalogi is het be
grip 'drukrichting' nog niet 
echt doorgedrongen. Stanley 
Gibbons geeft in zijn Great Bn-
tom-catalogi wel een omschrij
ving van de drukrichting, 
maar haast zich te verklaren 
dat een uitsplitsing van zegel-

nen zijn voor de 'overlevings
kansen' van het begrip 'druk
richting' als een waarneem
baar fenomeen dat kan wor
den gebruikt bij het filatelis-
tisch onderzoek. De hiervoor 
al beschreven malaise binnen 
de filatelie op het punt van de 
aandacht voor productietech-
nische aspecten van postwaar-
den voorspelt helaas weinig 
goeds. Niet alleen voor recent 
geïntroduceerde begrippen 
zoals 'drukrichting', 'raster' 
en 'doorzicht' dreigt de be
langstelling te verflauwen, 
maar ook voor al langer be
kende, zoals 'tanding', 'water
merk' en 'drukprocédé'. 

Noten: 
' vertaling 'Drukrichting Vellenci-
linders worden gewoonlijk zodanig 
gemonteerd dat de zegels in op
waartse richting worden gedrukt, 
dat wil zeggen, van beneden naar 
boven Een enkele keer wordt een 

cilinder wel eens verkeerd ingezet, 
zodat de velzegels van boven naar 
beneden te voorschi|n komen, dat 
wil zeggen kopstaand [ ] 'Cilin
ders waarmee boekjesvelletjes met 
/es zegels worden gedrukt zijn zo
danig ingedeeld dat er evenveel ze
gels met een normale stand als 
kopstaande zegels worden gedrukt 
Cjilinders voor boekjesvelletjes van 
vier, cilinders voor rolzegels die zij
delings moeten worden afgerold 
en cilinders voor de To Pa)^labels 
worden zodanig ingedeeld dat het 
/egelbeeld een kwartslag is ge
draaid, met de bovenzijden naar 
links, er wordt in alle gevallen van 
rechts naar links gedrukt Ook hier 
komt het voor dat cilinder ver
keerd wordt gemonteerd Voor de 
cilinders waarmee verticaal af te 
rollen rolzegels worden gedrukt 
geldt hetzelfde als voor de velzegel-
cilmders 
De drukrichting van zegels - zelfs 
van losse zegels - kan doorgaans 
worden vastgesteld door ze met 
een tienmaal vergrotende loep te 
beki|ken Het diepdrukraster is aan 
de kant waai de zegels het eerst 
door de pers zijn gegaan meestal 
scherp afgetekend, terwijl datzelf
de raster aan de andere zijde de 
neiging heeft vertroebeld te raken 
door de enigszins uitgevloeide 
inkt ' 
^ vertaling 'In dit handboek heeft 
de uitdrukking 'drukrichting' geen 
betrekking op de richting waarin 
het papier door de pers gaat (on
geacht of het een vellenpers dan-
wel een rotatiepers betreft) De 
term wordt gebruikt om de rich
ting aan te geven waarin het druk-
oppervlak van de p^rs zich over de 
zegels beweegt ten opzichte van 
een zegelbeeld in een normale 
stand Het kan hier om vier richtin
gen gaan boven, onder, links of 
rechts De wijze waarop de druk
richting bij rasterdiepdrukzegels 
kan worden vastgesteld werd voor 
het eerst beschreven door schrijver 
dezes in The Bookmark catalogus die 
111 1973 door de GB Decimal Stamp 
Book Study Circle werd uitgegeven, 
ze IS sindsdien alom overgenomen 
door andere publicaties die zich 
met het gespecialiseerd verzame
len bezighouden ' 
'. Om een voorbeeld te geven, tot 
voor kort werd 'Philatelie' gedrukt 
op een tientallen meters lange off
setrotatiepers De richting waarin 
de gedrukte katernen van de pers 
liepen maakte aan het eind van de 
pers een hoek van 90 graden, dit in 
verband met de beperkte ruimte in 
de drukkerij 
*. De in dit artikel ter sprake geko
men Huig Tielman heeft onlangs 
kenbaar gemaakt voorstander te 
zijn van het gebruik van de term 
'productierichting' Tielman is -
na jaren mets meer te hebben ge
publiceerd - weer actief met artike
len m het blad van Postaumaat In 
die artikelen, waarin wordt ontra
feld wat er precies met de moderne 
Nederlandse automaatzegels is ge
beurd tijdens het productieproces, 
intioduceert hij nieuwe begrippen, 
laat hij zich kritisch uit over al lang 
bestaande termen en zet hij vraag
tekens bij de juistheid van een aan
tal van die begrippen 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Canada 
Twee in maart jl. uitge
geven Canadese enve
loppen tonen in de waar
de-indrukken (45 c.) af
beeldingen van de vink 
en de uil. Linksboven op 

^ de voorzijde zien we een 
verklarende tekst (in de 
Engelse en de Franse 
taal) over de afgebeelde 
vogels in de waarde-in
druk. De enveloppen 
kosten 48 c. 

China (Taiwan) 
Op 15 mei werd op Tai
wan een postblad uitge
geven. Het driedelige 
formulier - met op de 
voorzijde een lilarode af
beelding van een stads
gezicht - heeft een ivo
ren kleur en toont in de 
waarde-indruk (NT$4) 
een bloeiende tak met 
een vogel. Over de 
waarde-indruk zijn hori
zontale fosforstrepen 
aangebracht. 

28 

De kaarten worden niet 
alleen per stuk verkocht, 
maar ook per tien exem
plaren in een decoratie
ve envelop voor de prijs 
van NT@u30:.-. 

Duitsland 
Een pakje van tien nieu
we Duitse verhuiskaor-
ten met een waarde-in
druk van 100 pf. werd 
op 24 augustus jl. uitge
geven. De tekst op de 
kaart (formaat 235 bij 
1 25 mm) luidt 'Ver
huisd, maar niet van de 
aarde verdwenen. Het 
nieuwe adres vanaf:'. 
Meteen achter deze tekst 
is een regel vrijgehou
den om de datum aan te 
geven. 
Deze setjes, voorzien 
van een reclamefolder, 
werden bij wijze van 
proef verstrekt op de 
kantoren Bochum, Lenne-
stadt en Wesel. Ze kost
ten tien mark. 
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Om aan geuite wensen 
tegemoet te komen gaf 
Criina (Taiwan) ter gele
genheid van de jaarwis
seling twaalf kaarten uit, 
waarvan de bedrukking 
verticaal is. De waarde
indruk is NT$2.50 en 
toont een afbeelding van 
een konijn. Op de keer
zijde van de kaarten 
staan eveneens afbeel
dingen van konijnen: 
creaties van ontwerpers 
die gehoor gaven aan de 
uitnodiging om een nieu
we postzegel te ontwer
pen voor nieuwjaars
wensen. 

Frankrijk 
In het kader van de sa
menwerking tussen de La 
Poste en de filmmaat
schappij 20th Century 
Fox - aanleiding was het 
gereedkomen van de film 
X-files - werden op 19 
oktober jl. vier voorge
frankeerde kaarten uit
gegeven. De techniek 
staat voor niets Via In
ternet werden deze kaar
ten in Frankrijk besteld 
en ook via Internet be
taald. De kaarten wer
den ons prompt toege
zonden. De waarde-in
druk bestaat uit een af-
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druk van de zegel 'Mens 
en techniek', ontworpen 
door Jean-Michel Folon 
ter gelegenheid van Phi-
lexFrance 1982. 
De beeldzijde van de 
eerste kaart toont het af
fiche van X-files; de af
beeldingen op de overi
ge kaarten zijn 'Mulder', 
'Scully en Mulder' en 'Te
gelvloer X-files'. 
De kaarten kosten zes 
frank per stuk. 

Drie verschillende Franse 
enveloppen met de daar
bij behorende corres-
pondentiekaarten wer
den op 15 november jl. 
ter gelegenheid van 
Kerstmis uitgegeven. De 
tekst 'Vrolijk kerstfeest' 
en drie verschillende ka
bouters zijn op de adres-
zijde afgebeeld. De en
veloppen zijn voorge
frankeerd met een Rode-
Krui szegel, ontworpen 
door Pierre-Marie Volat. 

Ook de jaarwisseling 
werd niet vergeten. Er 

werden vijf voorgefran
keerde enveloppen met 
bijbehorende correspon-
dentiekaarten geprodu
ceerd om nieuwjaars
wensen te verzenden. 
Vijf verschillende illustra
ties op het thema 'Het 
nieuwe jaar' zijn op de 
enveloppen afgebeeld. 
De waarde-indruk be
staat uit de C/ia/ef-zegel 
van Aurélie Baros. 
De kerst- en de Nieuw
jaarsenveloppen kunnen 
zowel uit Frankrijk als uit 
de overzeese gebiedsde
len naar bestemming 
over de gehele wereld 
worden verzonden. Het 
gewicht mag niet hoger 
zijn don 20 grom. 

Groot-Brittannië 
Een engel, verzonken in 
gebed, staat afgebeeld 
op een Engelse Aircard 
die ter gelegenheid van 
Kerstmis werd uitgege
ven. De kaart doet den
ken aan een Lettercard, 
moor dan bestemd voor 
vervoer per luchtpost. 

In de waarde-indruk 
staat geen bedrag ver
meld, maar wel het cijfer 
' 1 ' . De tekst Bv Airmail is 
in een blauw kastje ver
meld. Tussen kastje en 
waarde-indruk staat het 
Machin-kopje van de ko
ningin. De achterzijde 
van de Aircard toont pa-
ginovullend de biddende 
engel. De kaart kost 
£1 .30 (circa f 4.25). 

Israël 
De internationale ten
toonstelling Israel 98 van 
vorig jaar ging verge-
zelcTvan een nieuw 
luchtpostblad, dat speci
aal ter gelegenheid van 
dit evenement werd uit
gegeven. Het blad ver
meldt geen waarde-in
druk, wel de tekst 'port 
betaald'in het He-
breeuws, Engels en Ara
bisch. Ook oe een regeli
ge gebruiksaanwijzing 
wordt in de genoemde 
drie talen vermeld. Het 
formaat van het blad in 
gevouwen staat is 200 
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bij 93 mm. Het luchtpost
blad kost 1.40 NIS. 

Malta 
Op Malta werd een bij
zondere, op geelwit pa
pier gedrukte briefkaart 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling 'Heilig 
grafTur i jn 1998'uit
gegeven. De geciteerde 
tekst is op de kaart ver
meld naast de waarde
indruk van 20 t. met een 
afbeelding van het mal
tezerkruis. Ook de naam 
van de drukker [Cara
dossi Roma 1998) is 
weergegeven, vergezeld 
van een viercijferig con
trolenummer. Het for
maat van kaart is 150 bij 
105 mm. 

Oostenrijk 
'Port Betaald' staat ver
meld op een Oostenrijk
se kaart, c.q. formulier 
ter waarde van 10 s., 
uitgegeven door de pos
terijen. Het gaat om een 
nieuwe uitvoering van 
het verzoek aan de pos
terijen om de post te be
waren en gereed te hou

den om later te worden 
afgehaald. Verder wordt 
het nieuwe nummer 
678600003GZ 
131563PE/96eneen 
tekst van zeven regels 
die begint met Bitte be
achten Sie... weergege
ven. 

Het bekende lied S//7/e 
Nacht, Heilige Nacht 
werd 1 80 jaar geleden 
door Josef Mohr op pa
pier gezet; Franz Gruber 
componeerde de muziek. 
Voor de Oostenrijkse PTT 
reden genoeg om 
300.000 enveloppen te 
fabriceren en deze op 
27 november il. uit te ge
ven. De waardeindruk 
(7 s.) toont de beide kun
stenaars met muziekin
strument en pen met pa
pier met op de achter
grond muziekpapier met 
riet kerstlied. Linksonder 
op de adreszijde zien we 
een tekening van de 
brug die de grensplaat
sen Laufen (Duitsland) 
met Oberndorf (Oosten
rijk) verbindt. De envelop 
kost 8.50 s. 
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Pakistan 
Een wervende tekst voor 
natuurbehoud [Protect 
Wildlife) staat afgedrukt 
op een nieuw uitgegeven 
luchtpostbrief van Paki
stan. De waardeindruk 
toont een inheemse 
kraanvogel. 

Rusland 
Ter gelegenheid van de 
schaakoTympiade 
Elista 98 werd een bij
zondere envelop uitge
geven. Links op de voor
zijde is de mascotte van 
de manifestatie afge
beeld. De waardeindruk 
toont schaakfiguren met 
bijbehorende tekst. 

Ook de vijftigste verjaar
dag van het filmbestand 
van de Russische Staat 
leverde een bijzondere 

envelop op. De waarde
indruk toont het getal 
'50 ' en een filmstrook. 
Links op de voorzijde is 
een filmbeeld te zien met 
de actrice L. Oriowa in 
de film WolgaWolga uit 
1938. 

Twee enveloppen in het 
formaat 21.8 bij 11 cm 
werden in Rusland uitge
geven ter gelegenheicT 
van 'de week van de 
br ief 'en '1998 het jaar 
van de mensenrechten'. 
Links op de voorzijde 
worden afbeeldingen ge
toond die betrekking 
hebben op de reden van 
de uitgifte. Waardein
drukken met 'A ' in 
blauw. 

Verder verschenen drie 
enveloppen met reclame 

voor respectievelijk 
Maisky thee, Maisky kof
fie en Mischa, een blad 
voor kinderen. De waar
deindruk toont een in 
rood gedrukte letter 'A ' . 

Tot slot melden we vijf 
enveloppen die in de 
Gozno/cdrukkerij in 
Moskou zijn vervaardigd 
en die verschillende mo
tieven laten zien: 
o. de pantserwagencon
structeur M.J. Koschkin; 
b. het rijksnatuurgebied 
Bargusin; 
c. het gedenkteken voor 
A.S.Puschkin; 
d. de wetenschappelijke 
bibliotheek Tambow; 
e. de zeventiendeeeuw
se Kerk van de Ontvan
genis van de Heilige 
Anna. 
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KLM 
Onze nationale lucht
vaartmaatschappij KLM 
vliegt sinds 25 oktober 
1998 uit Amsterdam op 
Dahrhan en Doha. De 
zogenoemde passenger 
manager'm Doha be
weert echter dat er geen 
verbinding bestaat tussen 

Dahrhan en Doha en dat 
er dus ook geen post is 
meegegeven met deze 
vlucht. Afwachten dus 
maar wat hiervan terecht 
komt. 

AMERICAN AIRLINES 
De luchtvaartmaatschap
pij American Airlines 
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zou  zo waren de plan
nen  op 3 mei van dit 
jaar voor het eerst met 
een B767 van Chicago 
naar Amsterdam vliegen. 
Maar dat voornemen 
wordt in de luchtvaart
bladen inmiddels al weer 
tegengesproken. Ook 
hier lijkt net devies dus: 
afwachten maar. 

TSJECHISCHSE 
BALLONPOST 
Ballonpost uit Tsjechië is 
iets dat we tot dusver 
nog niet zo vaak zijn te
gengekomen. We kun
nen nu enkele vluchten 
uit het verleden melden. 
Op 11 september 1991 
was er een vaart ter ge
legenheid van 200 jaar 
ballonvaart. Een congres 
vormde de aanleiding 

voor een ballonvaart op 
18 januari 1997. Op 10 
mei van het afgelopen 
jaar werd het vijfhon
derdjarig bestaan van 
het plaatsje Sobotka met 
een ballonvaart her
dacht. Tot slot dan nog 
twee vaarten op 15 mei 

1998: de ene herdacht 
het zestigjarig bestaan 
van de filatelistische 
club; de andere was ge
koppeld aan een vossen
jacht, een combinatie die 
bij ballonvaarten wel 
meer voorkomt. 



CARL-HEINZ SCHUIZ 
DIPLOMAAT VAN DE IFSDA 
Nimwe voomMTäich in vmèpost^gelhandel 

u m Hornung uit Londen Kan zonder overdri|ving een 

filatelistische g/o6e/rof f er worden genoemd. Van tijd tot tijd 

doet deze bejaarde, maar vitale postzegeljournalist in 

'Philatelie' verslag van de wederwaardigheden die zijn reizen 

opleveren. Vorig jaar oktober was Otto Hornung in Milaan, 

waar hij de nieuwe voorzitter van de IFSDA, Carl-Heinz 

Schulz, ontmoette. 

Tijdens Italia 98 werd het 65ste congres van de Federation Internationale de Philatelie 
gehouden. 

Bij internationale postzegel
tentoonstellingen draait het 
niet alleen om 'de hobby'. 
Hoewel de filatelie het fiinda-
ment onder een tentoonstel
ling is, zijn sociale contacten 
en 'filatelistische diplomatie' 
minstens zo belangrijk. 
Tijdens de in oktober gehou
den internationale postzegel
expositie Italia 98 - filatelis-
tisch gezien een evenement 
van de bovenste plank - waren 
de congressen van de Federa
tion Internationale de Philatelie 
(FIP) en de International Fede
ration of Stamp Dealers Associa
tions (IFSDA) ook de moeite 
waard. 

UITNODIGING PER KOERIER 
Er waren in de categorie 'so
ciale evenementen' tijdens 
Italia 98 twee momenten van 
belang: het traditionele Pal-
warè^-banket en een ander di
ner, aangeboden door de Ita

liaanse handelarenorganisa-
tie. 
Het traditionele Palmares is 
voor de deelnemers altijd een 
spannende aangelegenheid: 
hier horen ze of hun inzen
ding als een succes danwei als 
een mislukking moet worden 
beschouwd. Maar ook een di
ner zoals de Italiaanse hande
laren dat op 26 oktober orga
niseerden kan van groot be
lang kan zijn. En dat was in dit 
geval ook zo: alleen al de ma
nier waarop de uitnodiging 
me bereikte wees daar op. Ik 
kreeg de invitatie per DHL-
koerier overhandigd, ruim 
een week voor ik naar Milaan 
zou vliegen. Gezien deze ver-
zendwijze - de kosten bedroe
gen zeker honderd gulden -
ging ik er van uit dat de in
houd van de envelop wel bij
zonder kostbaar moest zijn. 
Toch bleek de envelop slechts 
de uitnodiging te bevatten; 

een fax zou sneller en een 
stuk goedkoper zijn geweest... 
Het verbaasde me dan ook 
niet dat het om een heel ex
clusief diner bleek te gaan. In 
de balzaal van het Four Seasons 
Hotel was vrijwel iedereen die 
filatelistisch gezien iets voor
stelde aanwezig. De stoel 
naast me bleef vreemd ge
noeg een uur lang leeg. Toen 
kwam mijn beoogde buur
man gehaast de zaal binnen. 
Het was Carl-Heinz Schulz, 
voorzitter van de Duitse han-
delarenorganisatie APHV. 
M'n hart sprong even op van 
vreugde; ik ken Carl-Heinz 
namelijk al sinds onheuglijke 
tijden. Je kunt met hem la
chen, hij rookt, houdt van 
een borrel en heeft gevoel 
voor humor. 

SLACHTOFFER VAN MALPENSA 
Carl-Heinz maakte een slordi
ge indruk, helemaal niets voor 
hem. Hij droeg een donkere 
broek, een rood jasje en een 
zwarte coltrui. Geen stropdas 
dus, en dat bij zo'n feestelijke 
en plechtige gelegenheid als 
deze! Carl-Heinz bleek het 
slachtoffer te zijn van Malpen
sa. Achter deze naam gaat de 
nieuwe internationale lucht
haven van Milaan schuil. Mal
pensa ligt vijftig kilometer bui
ten de stad en heeft de fakkel 
overgenomen van het op 
slechts tien kilometer van Mi
laan gelegen Lirnate. De nieu
we luchthaven was juist de dag 
voor het handelarendiner in 
gebruik genomen. Een verbe
tering kon je het echter niet 
noemen. In plaats van de ge
bruikelijke zevenhonderd 
werden op de openingsdag 
maar vijfhonderd vluchten 
verwerkt. Carl-Heinz had - zo 
bleek - daar de zure vruchten 
van geplukt. Nadat hij in Düs
seldorf afscheid had genomen 
van zijn koffers bleek dat zijn 
vlucht naar Milaan was verval
len. Hetzelfde was het geval 
met twee vluchten die van 
München hadden moeten 
vertrekken. Het advies naar 
Brussel te vliegen en daar dan 
maar verder te zien had hij ge
negeerd. Hij was met een 
klein vliegtuigje naar Turijn 

gevlogen en had daar de trein 
naar Milaan genomen. 

EINDELIJK SIGAREHEN 
Op de dag van het diner nam 
hij een taxi om zijn koffers op 
te halen. Op Malpensa werd 
hem verteld dat hij op de 
oude luchthaven moest zijn. 
Op Linate - u begrijpt het al -
kreeg hij te horen dat zijn ba
gage tóch op Malpensa stond. 
Een taxirit in omgekeerde 
richting volgde. Op het nieu
we vliegveld aangekomen 
werd hij door een vriendelijke 
dame naar een soort gruwel-
kamer gebracht: een ruimte 
waar drie- tot vierhonderd 
koffers, tassen en kisten ston
den opgestapeld. Er bleken 
nóg twee van deze zaaltjes te 
zijn. In het derde vond hij -
achterin, op de bovenste 
plank - eindelijk zijn koffers. 
Na de felicitaties van zijn vrou
welijke escorte in ontvangst te 
hebben genomen - het was in
middels zeseneenhalf uur en 
een flink aantal dure taxikilo
meters later - kon hij eindelijk 
beschikken over schone kle
ren en (belangrijker nog) zijn 
geliefde mentholsigaretten. 
Ik vertel dit allemaal omdat 
Carl-Heinz Schulz twee dagen 
later, op 28 oktober, unaniem 
werd gekozen als IFSDA-voor-
zitter. Deze IFSDA behoort 
met zijn ruim 4.500 over de 
gehele wereld verspreide han
delaren tot de belangrijkste 
internationale organisaties in 
de filatelie. De voorganger 
van Carl-Heinz, Paolo de 
Rosa, wilde wel weer eens een 
gewoon leven leiden. Toen ik 
hem later sprak vertelde hij 
dat hij aan het trainen was 
voor het lopen van een mara
thon! 

De hiervoor beschreven we
derwaardigheden op Malpensa 
maken duidelijk wat voor 
soort mens Carl-Heinz Schulz 
is. Je zou hem een knokker 
kunnen noemen. Toegege
ven: hij maakt een zachtaardi
ge, vriendelijke indruk, maar 
het is een vechter, iemand die 
niet opgeeft. Dat verklaart 
waarom hij tegen alle ver
wachtingen in mèt zijn koffers 
naar Milaan kwam. 



Carl-Heinz Schulz: ...telg uit een familie van postzegelhandelaren.. 

POSTZEGELFAMILIE 
Zoals gezegd: ik ken Carl-
Heinz al jaren, lang voordat 
hij voorzitter werd van de 
Duitse handelarenorganisatie. 
Het kostte me dan ook geen 
moeite om hem - vlak voor hij 
weer naar Duitsland vertrok -
te strikken voor een gesprek 
in de Dealers Club op Italia 98, 
waar twee glazen perfect ge
koelde, droge champagne een 
prima middel bleken om zijn 
en mijn stembanden te sme
ren. 
Carl-Heinz Schulz is 52 jaar 
oud. Hij komt uit een familie 
van postzegelhandelaren. Zijn 
grootvader richtte het bedrijf 
in 1907 op, en Carl-Heinz 
nam het over toen zijn vader 
achtentwintig jaar geleden 
plotseling overleed. Aanvan
kelijk was de winkel in Berlijn 
gevestigd, maar enkele jaren 

na de Tweede Wereldoorlog 
werd een familieberaad ge
houden waarin besloten werd 
naar West-Duitsland te verhui
zen. Hoewel dat een uitste
kend besluit was, leverde het 
wel de nodige problemen op 
om drie families met hun ge
hele hebben en houden naar 
een andere stad te verplaatsen 
en daar een nieuwe winkel te 
openen. 

TALENKNOBBEL 
Vandaag de dag is Brandes &" 
Schulz in de Bismarckstrasse 93 
in Düsseldorf een begrip. De 
zaak is - en dat zal niemand 
verwonderen - in hoofdzaak 
gespecialiseerd in alles wat 
met de Duitse filatelie te ma
ken heeft. Ik heb het bedrijf 
(een winkel in een mooi, 
groot en indrukwekkend 
pand) wel eens bezocht. Het 

staat op een prima plek - vlak 
bij het centraal station van 
Düsseldorf- en je ziet er altijd 
klanten. De voorraad waarover 
Brandes & Schulz beschikt is 
groot en goed gesorteerd. 
Carl-Heinz heeft een talen
knobbel. Hij spreekt behalve 
zijn moedertaal uitstekend 
Engels, kan zich vloeiend in 
het Spaans uitdrukken en 
spreekt daarnaast een behoor
lijk mondje Frans en Italiaans. 
Het is zo'n man die het met 
vrijwel iedereen kan vinden. 
Mensen vinden hem aardig, 
want als ze luisteren naar wat 
hij zegt, luistert hij belangstel
lend naar wat zij te zeggen 
hebben. Zelfs een onprettige 
boodschap kan hij zo over
brengen dat niemand zich ge
kwetst of aangevallen voelt. 
Hij is een diplomaat in de 
ware zin van het woord. Dat 
verklaart waarom hij zonder 
ook maar één stem tegen 
door de IFSDA-leden tot voor
zitter werd benoemd. Het is 
voor de organisatie te hopen 
dat hij er een persoonlijk 
stempel op weet te drukken. 

BELEID VOORTGEZET 
Natuurlijk vroeg ik hem welke 
plannen hij met de IFSDA 
heeft. 'Weetje, Otto,' zei hij. 
'Als iets goed draait moet je 

het met rust laten. Ik zal daar
om veel van Paolo's werk 
voortzetten, maar als dat no
dig is zal ik ook dingen veran
deren. De IFSDA blijft streven 
naar goede contacten met de 
andere internationale organi
saties, zoals de FIP, de uitge
versorganisatie ASCAT en de 
journalistenvereniging AIJP. 
Ook het werk in de Wcrrld Asso
ciation for the Development of Phi
lately, een organisatie die zich 
onder voorzitterschap van 
Frank Daniels inzet om de fila
telie verder te verbreiden, zul
len we blijven steunen.' 
Voor zover er al problemen 
zijn dienen die zich vooral aan 
in zijn vaderland Duitsland, zo 
vertelt Carl-Heinz. 'Het gaat 
daarbij vooral om de rol die 
Deutsche Post speelt. Er veran
dert bij ons in Duitsland nogal 
wat. De posterijen zijn gepri
vatiseerd, waardoor de postze-
gelhandel er in feite een grote 
concurrent bij heeft gekre
gen. De rol van de Duitse 
Bond - een organisatie waar
mee we uitstekende betrek
kingen onderhouden - is be
langrijker geworden. We zul
len de Bond steunen in zijn 
streven om als een gelijkwaar
dige gesprekspartner van de 
posterijen te worden geaccep
teerd. ' 

BENOEMINGEN FIP EN IFSDA 
Tijdens Italia 98 in Milaan heeft de Federation Internationale de Philatelie 
(FIP) een nieuwe voorzitter gekozen. Benoemd werd Knud Mohr uit 
Denemarken, die D.N. Jatia (India) opvolgt. Het FlP-bestuur is nu als 
volgt samengesteld: Knud Mohr (voorzitter), Patrick C. Pearson (GB, 
vice-voorzitter), Burton Sellers (VS, vice-voorzitter), Koh Seow Chuan 
(Singapore, vice-voorzitter), Michel Adler (D), Ongiz Arsman (Tur
kije), Eliseo Ruben Otero (Argentinië), Jos. Wolff (Luxemburg) en 
Edric C. Driice (Australië). 
Ook bij de IFSDA, de International Federation of Stamp Deaters Associations, 
waren er mvitaties. Carl-Heinz Schulz volgde Paolo de Rosa als voorzit
ter op. Het IFSDA-bestuur bestaat verder uit de vice-presidenten Jean 
Varga (F) en Lars Boes (Denemarken), secretaris-generaal Steven Kan-
der (GB) en penningmeester Clemens Kienhorst (NL). Het uitvoerend 
comité wordt gevormd door Paolo de Rosa (I), A. Morowitz (VS), P. 
Schittecatte (B), L. Delavalle (I), Y. Furuuchi (Japan), M. Stern (Austra
lië), F.J. de Gregorio (Spanje) en I. Walter (Zwitserland). 
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Zegels van fiet keizerrijk Korea en ZuidKorea: ...geregeld belicht ii 
Korean Slomp Review... 

INFORMATIE UIT KOREA 
ZuidKorea heeft zich de 
laatste decennia ontwik
keld tot een moderne in
dustriële mogendheid, 
die ondanks de huidige 
financiële crisis een niet 
onbelangrijke rol in de 
wereldeconomie kan 
gaan vervullen. Ook in 
de filatelie blaast het zijn 
partijtje mee. Het land 
qeeft (misschien wat veel) 
mooie, goedogende 
postzegels uit en knoopt 
graag aan bij internatio
nale evenementen. Ook 
wordt ingehaakt op ten
densen op het gebied 
van de sport en op the
ma's als cartoons, de 
planten en dierenwereld 
en de kunsten. 
Al in 1885 verschenen 
de eerste postzegels van 
het toenmalige keizerrijk 
Korea. Van 1910 (toen 
Japan het land verover
de) tot 1945 werden er 
Japanse zegels gebruikt. 
In 1945 werd het land 
gesplitst in een noordelijk 
en een zuidelijk deel, en 
sindsdien hebben 
NoordKorea en Zuid
Korea hun eigen postze
gels. 

Ret in het Engels gestelde 
kwartaalblad Korean 
Stamp Review is een uit

= gave van de filatelisti
^ sehe dienst (adres: P.O. 
 Box 5122, Seoul 100
~ 6 5 1 , Republic of Korea). 
2 Het bevat niet alleen uit
= voerige informatie over 
"^ nieuwe uitgiften, maar 
^ ook anderlilatelistisch 
™ nieuws. Zo worden alle 
2 eerstedagstempels in dit 
= mooi uitgevoerde tijd
"■ schrift afgebeeld. 

WAPENZEGELS 
Dichter in de buurt, in 
Frankrijk, begon de Echo 
de la Timbrologie in het 
oktobernummer 1998 

een reeks artikelen over 
de Franse wcpenzegels 
die van 1944 tot 1966 
werden uitgegeven. Wa
pens van landen, provin
cies en steden zijn op 
heel veel postzegels over 
de gehele wereld afge
beeld; de thematische 
verzamelaar die daar
aan begint zal altijd keu
zen moeten maken. 

1961 

, . A'S, 

''Prinses • jqq';' 
DIANA : 
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Wat valt onder het begrip Cinderella? Voor velen zijn dat niet de emissies van stadspostdiensten of fis
caalzegels. Een twijfelgeval is de Emilyzegel van 'Philatelie'. De zegel is een 'Assepoester', Emily niet. 

zoals de Scandinavische 
Ju/ezegels en vergelijk
bare zegels uit de ver
enigde otaten en Frank

Wapenzegels en stempels: ...volop mogelijkheden .. 

rijk. Ook fiscaalzegels en 
stadspostzegels worden 
door The Cinderella Phi
latelist in ere gehouden. 

De auteur van het artikel 
in de Echo. Trassaert, 
brengt onder de titel Une 
Collection Emblématiaue 
veel informatie die ook 
voor thematische verza
melaars van belang kan 
zijn. Ook stempels met 
wapens  meestal ste
denwapens  zijn in dit 
verband de moeite 
waard, al zijn ze in de 
bewuste artikelenreeks 
(nog) niet aan de orde 
geweest. 

ASSEPOESTERS 
Een niet zo bekend ne
vengebied van de filate
lie is de C/nofere/Zofilate
lie. In Engeland heeft 
deze hobby nogal wat 
aanhangers en daar ver
schijnt dan ook het zeer 
bescheiden tijdschrift The 
Cinderella Philatelist. De 
redactie van dit blad re
kent niet alleen sluitze
geis 'voor het goede 
doel' tot de Cinderella's, 

Gespecialiseerde verza
melaars van die laatste 
categorie zullen het daar 
overigens wel niet mee 
eens zijn. Stadspostdien
sten zijn. zoals de naam 
al zegt, bedrijven die 
postale diensten verle
nen; ze hebben niets met 
liefdadigheid van doen. 
Ook de vermelding van 
fiscaalzegels is enigszins 
dubieus; van die zegels 
profiteert immers alleen 
de overheid. 
Of de door de redactie 
van 'Philatelie' in uiterst 
beperkte oplage uitgege
ven Emilyzegel (versche
nen ter gelegenheid van 
het afscheid van me
vrouw Braakensiek, oud
administrateur van dit 
blad) tot de Cinderella's 
behoort staat te bezien; 

een Assepoester is deze 
 ónze  Emily bepaald 
niet. 
Nog even over fiscaalze
gels: deze categorie ze
gels heeft zich wèl een 
plaats binnen de filatelie 
verworven. Het Franse 
blad Le Monde des Phi
latélistes van oktober j l. 
wijst er op dat in Frank
rijk niet alleen de centra
le overheid, maar ook 
veel gemeenten gebruik 
maken van fiscaalzegels 
om plaatselijke belastin
gen leges en heffingen te 
incasseren. Vaak wor
den daartoe de fiscaal
zegels van de centrale 
overheid voorzien van 
een opdruk of gemeente
lijk stempel. 

FRANSE LUCHTPOST 
Luchtpost behoort als 
vanouds tot de 'klassie
ke' filatelie, zei het dat 
dit verzamelgebied toch 
een heel eigen cachet 
heeft. Het A'lusée de la 
Poste in Parijs wordt nog 
steeds verbouwd en her

ingericht, maar in de be
nedenzalen heeft men 
een bijzonder interessan
te en instructieve tentoon
stelling ingericht over de 
ontwikkeling van de 
luchtpost in Frankrijk en 
die van en naar de 
(voormalige) overzeese 
gebieden. 

Het museum gaf een 
mooi uitgevoerd vouw
blad op groot formaat uit 
met onder andere por
tretten van en oude inter
views met inmiddels al 
lang overleden coyfeeën 
zoals SaintExépury en 
Mermoz. Ook wordt een 
tijdschema van een eeuw 
Franse luchtpost gepre
senteerd. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Sleutelpost (Leiden) van 
september brengt een ar
tikel uit het blad Psycho

loqie van januari 1997. 
Wat iemand beweegt 
om een collectie te be
ginnen: dat is de vraag 
waar het om gaat. De 

Franse luchtpost. ...tentoonstelling in Musèe de la Poste.. 



schrijvers - het zijn er 
twee - maken onder
scheid tussen perfectio
nisme en thematische 
creativiteit. Tot de perfec
tionisten rekenen zij de 
traditionele verzomelaar, 
die intensief en meestal 
in de diepte bezig is. De 
thematische verzamelaar 
daarentegen is de cre
atieve. Ook als hij of zij 
diepgang heeft, wordt 
toch gebruik gemaakt 
van in de breedte verza
meld materiaal uit de 
hele wereld, uit alle tijd
perken en van alle soor
ten stukken die er maar 
te vinden zijn. 

In het blad van de Stu
diegroep Particuliere 
Postbezorging van sep
tember staat te lezen dat 
een koeriersdienst uit 
Hoofddorp (DHL, met het 
hoofdkantoor in Brussel) 
de voor Amsterdam be
stemde zendingen ver
voert met een aangepas
te rondvaartboot. De 
boot legt tweemaal per 
dag een route af met elk 
vijf aanlegplaatsen in de 
arachtengordel Koeriers 
bezorgen de zendingen 
daarna per fiets, of bij 
verderaf gelegen bestem
mingen per bestelauto. 

In het septembernummer 
van Thema (Nederland
se Vereniging voor The
matische Filatelie) is een 
artikel opgenomen over 
de passer. Het is een in
strument met een grote 
symbolische waarde: 
men kon er een cirkel 
mee construeren, een 
vorm die al in de oudste 
tijden als de meest vol
maakte werd be
schouwd. In later tijden 
kreeg de passer als sym
bool de betekenis van 
geometrie in het alge
meen of wetenschap, 
eruditie en ontwikkeling 
in het bijzonder. Op por
tretten van geleerden is 
om die reden vaak een 
passer te vinden. 

Waarom zou iemand fis
cale zegels gaan verza
melen? Een Tid van de fi
latelistenvereniging 
Skondinavië geeft op die 
vraag in het september
nummer antwoord. Ook 
andere randgebieden 
van de filatelie worden 
besproken, zoals lokale 
zegels (stadspostzegels) 
en Kerstzegels van de 
Noordse landen. 
In een eerder nummer 
(juni) van Thema kwa
men de Zweedse cijfer-
zegels uit 1958 van 
Forsberg ter sprake en 
de verwantschap die ze 
vertonen met onze Van-
Krimpenzegels uit 1946. 
De auteur vermeldt bo
vendien gelijkenis van 
deze cijferzegels met 
werk van de Engelse ty-
pograaf Eric Gill. Aanlei
ding is een door Gill ge
tekende letter Q. Daar 
past een aantekening 
van uw redacteur bij 
Oppervlakkige gelijkenis 
is bij schrift van geen be
tekenis. Wat aan de 
aloude schrijfkunst jcalli-
grafie) karakter verleent 
is de persoonlijke toets 
van het handschrift van 
elke kunstenaar. 
Als voorbeeld hieronder 
een proeve uit 1605 van 
de beroemde Haarlemse 
meester van de 'schrijf-
konst' Jan van de Velde 
(1569-1623). Maar ook 
de middeleeuwse hand
schriften behoren tot de 
calligrafie. 

In het blad van de ver
eniging Voor het Kind 
en Maximafilie van okto
ber is een uitvoerig arti
kel opgenomen over de 
herkenbaarheid van de 
op onze kinderzegels af
gebeelde kinderen Het 
is verrassend te lezen dat 
ze heel vaak, zelfs in 
grote meerderheid, met 
naam en toenaam ge
noemd kunnen worden. 
In een ander artikel in 
het blad wordt gefiloso
feerd over 'goede' maxi-
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Kinderpostzegels met foto's van kinderen 
vaak met naam en toenaam bekend 

afgebeelde personen 

mumkaarten. De gelijke
nis tussen kaart en post
zegel blijkt in de praktijk 
niet altijd te verwezenlij
ken en dan is het schip
peren met de motivering. 
Maar of het dan toch 
nog een 'goede' kaart is, 
daar past - aldus het 
blad - een vraagteken 
bij. 

De Aero-Philatelist van 
oktober wijdt een uitvoe
rig gedocumenteerde 
herinnering aan de in 
1938 georganiseerde 
speciale Dingaansvlucht 
van de KLM Met deze 
vlucht werd de strijd van 
de Voortrekkers in Zuid-
Afrika (de Boeren) tegen 
Zoeloekoning Dingaan 
herdacht, een strijd waar
in de Boeren op 16 de
cember 1838 de over
winning bevochten. De 
PTT gaf bij deze herden-
kingsvlucht een nieuwe 
zegel voor bijzondere 
vluchten uit' de 12V2 cent 
met de 'vliegende kraai'. 

Ook voor liefhebbers 
van ballonvaarten is er 
een melding De Schwei
zer Briefmarken-Zeitung 
brengt in het oktober
nummer de geschiedenis 
van het niet ver van Lau
sanne gelegen plaatsje 
Yverdon. Het had een 
heel klein vliegveldje, 
waar in 1905 een aero
nautisch feest werd ge
vierd De sensatie was 
het opstijgen van de bal
lon Uranus, die in noord
oostelijke richting voer 
en dicht bij Bern een ge
slaagde landing maakte 
Door het bestaan van 
een aantal herdenkings-
kaarten is deze tocht 
vastgelegd Hoewel er 
vermoedelijk meer van 
dergelijke tochten zijn 
geweest is Yverdon pas 
in 1927 weer in het 
nieuws gekomen, met 
een ballon ter gelegen
heid van de honderdste 
sterfdag van de peda
goog Pestalozzi Bij deze 
gelegenheid werden 

vierhonderd speciale en
veloppen met vignet ver
kocht. 

Hertogpost (het blad van 
de filatelistenvereniging 
's-Hertogenbosch) heeft 
in het oktobernummer 
een goede gedachte ten 
uitvoer gelegd. De sinds 
enkele jaren in de Spe
ciale Catalogus van de 
NVPH opgenomen extra 
filatelistiscne informatie 
leidt een wat schimmig 
bestaan De vereniging 
heeft deze sinds 1991 
verschenen bijdragen 
simpelweg op een rijtje 
gezet, waardoor de le
den in een oogopslag 
kunnen zien, in welk jaar 
zij naar een bepaald on
derwerp moeten zoeken. 

Het blad Pincet van de 
vereniging Veendam 
(oktobernummer) heeft 
met het oog op de toen 
nog op handen zijnde 
tentoonstelling Veen-
damphila 4 een vooruit
blik op deze gebeurtenis 
gegeven. Daartoe is van 
een aantal inzendingen 
een korte informatie van 
een pagina opgenomen, 
bestaande uit een afbeel
ding uit de collectie en 
een kleine toelichting. In 
de praktijk heeft men 
daarmee weliswaar 
vooral de eigen 
leden/lezers van het 
blad geanimeerd om 
naar de tentoonstelling te 
komen, maar het idee is 
fantastisch en het ver
dient beslist navolging, 
zo mogelijk voor een wat 
bredere kring. 

In het meinummer van 
'Philatelie' werd op pagi
na 371 vermeld dat in 
de twee jaar geleden in 
Zwitserland tegen een 
topprijs verkochte unieke 
Zweedse zegel 3 skilling 
banco in Deense kronen 
(namelijk in Kopenha
gen) aandelen konden 
worden genomen. Het 
Belgische blad De Post
zegel weet in het okto
bernummer te melden 
dat deze handel niet is 
doorgegaan. Het bleek 
niet mogelijk binnen de 
gestelde termijn voldoen
de gegadigden te vin
den. De zegel bleek bo
vendien helemaal nog 
niet aan de veilinghou
der te zijn betaald. Naar 
verluidt is het stuk uitein
delijk aan een particulier 
doorverkocht. 31 



Laatste weekeinde van deze 
maand: Filateliebeurs nn 11 

drie dagen, 2.000m2, ruim honderd stands 
Eind deze maand wordt alweer voor de elfde maal de 

Filateliebeurs gehouden. Op 29,30 en 31 januari kunnen 

gespecialiseerde, maar ook 'gewone' filatelisten hun hart 

ophalen in de Nieuw-Loosdrechtse Pandahallen. 

Op vrijdag 29, zaterdag 30 en 
zondag 31 januari is-ie er 
weer: De Filateliebeurs in Nieuw-
Loosdrecht. Ook nu weer wor
den enkele duizenden filate
listen verwacht op deze drie
daagse beurs voor verzame
laars van postzegels, poststuk
ken, postwaardestukken, af
stempelingen, automaatstro
ken, maximumkaarten, post
zegelboekjes, literatuur en wat 
er verder nog bij het gespecia
liseerd of thematisch verzame
len komt kijken. Verspreid 
over de beschikbare tweedui
zend vierkante meter zullen 
ruim honderd stands zijn in
gericht, een kwart daarvan be
mand en bevrouwd door ver
tegenwoordigers van gespecia
liseerde verenigingen en de 
rest door de handel. 
In de stands van de gespeciali
seerde verenigingen wordt 
uitgebreide informatie ver
strekt. Ook is het mogelijk daar 
lid te worden van zo'n vereni
ging. Op de plattegrond kunt 

u nagaan, welke verenigingen 
in Loosdrecht aanwezig zijn. 
De handel is ditmaal met zo'n 
vijfenzeventig stands present. 
Behalve een groot aantal 
NVPH-leden zijn er ook Duit
se, Zwitserse, Engelse, Franse 
en Belgische handelaren aan
wezig. Ze brengen een geva
rieerd aanbod; voor iedere 
verzamelaar zal er dan ook wel 
iets te vinden zijn. 
Andere aanwezigen op De Fila
teliebeurs zijn de postzegelbla-
den en het PTT Museum. De 
NVPH en de Bond zullen in
formatiestands inrichten. De 
NVPH demonstreert de nieu
we Nederland CD/ROM en 
de Bond is present met verte
genwoordigers van de Bonds
keuringsdienst en Service-af
deling. 
Op zondag 31 januari wordt 
de 86ste Filatelistendag ge
houden. Er is op die dag een 
speciale envelop verkrijgbaar, 
met daarop het bijzondere 
PTT-stempel. Op de beurs 

kunt u deze envelop kopen 
voor f 3.- per stuk. Schriftelijk 
bestellen is ook mogelijk: na 
overmaking van f5 . - op Post
bankrekening 3921514 van 
J.G.E. Petersen Beheer bv in 
Laren krijgt u het couvert 
thuisgestuurd. Sympathiek ge
baar: voor elke verkochte en
velop zal één gulden worden 
overgemaakt aan de Stichting 
CliniClowns Nederland. 

De toegang tot de beurs en de 
parkeerruimte in de omge
ving is gratis. 
De deuren zijn op vrijdag geo
pend van 13 tot 18 uur, op za
terdag van 10 tot 17 uur en op 
zondag van 10 tot 16.30 uur. 
Op de drie dagen rijden er 
gratis bussen tussen het sta
tion van Hilversum (achterzij
de, Oosterspoorplein) en de 
Pandahallen. Dit zijn de tijden 
waarop de eerste (E) en laat
ste (L) bussen vertrekken: 

Hilversum: 
vrijdag: E 12.45 L 17.15 
zaterdag: E 09.15 L 17.15 
zondag: E 09.45 L 16.45 

Loosdrecht: 
vrijdag: E 13.15 L 17.45 
zaterdag: E 09.45 L 17.15 
zondag: E 10.15 L 16.45 

Voor alle duidelijkheid: De 
Filateliebeurs is geen ruilbeurs. 

STANDINDELING FILATELIEBEURS 1998 
11nfo Filateliebeurs 
2lnloNVPH 
3 Zwitserland 
4 Duitsland 
5 Oost-Europa 
6 USA/Canada 
7Po8,Po 
8 Port. Postbezorging 
9 Doi Nippon 

lOPostoumoat 
11 Zuid-West Pacific 
12 Sully 
13Vier1elbauzen 
14 Hennekine 
15 levy 
URoidl 
17 Rijnmond 
18 van Veen 
19 Radboud 
20 Breeboort 
21 Wrzesniewski 
22 Geerts 
23 Pannenborg 
24 CAB Inter Ptiil 
25 Wien 
26Wiemo 
27 Pietersma 

28 van Lingen 
29 Hillebrond 
30 de Jong 
31 Landman 
32Scbeper 
33Scbippers 
34 Stormink 
35 Rensink 
36 Folkers 
38Jeveka 
39 von den Berg 
40 Torbout 
4) van den Heuvel 
42 Borkweijer 
43 Blerk 
44 Postzegelveiling A4 
45Aust 
46 Brinkman 
47 Fila Francis 
48 Haarlem 
49 Lunar Optica 
50 Kieuwelink 
51 Vlieaende Hollander 
52 Liecbtenstein 
S3 Griekenland 
54 Jeugd 
55 Italië 

57 SKondinavie 
58 Zuidelijk Afrika 
59 China 
60 PTT Museum 
61 Bredase PZH 
62 Bredenhol 
63 Boomstomps 
64 Comeo 
65 Monuskowski 
66 Kienborst 
67 WossenoarsePZH 
68 Oosterink 
69 Hillesum 
70 De Postzegel 
71 Stokpaardje 
72 Postzegelrevue 
7 3 Philatelie 
74 Serviceafdeling Bond 
75 Actio 77 
76 Rozemo 
77 Buse 
78 Opscboltens 
79Wictor 
80 Oen Postkoets 
81 Dutcb Stamps 
82 Den Hertog 

83 Bulterman 
84 van Dijk J 
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86 Alderkomp 
87terVrugt 
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INGANG GARQERQEME 

Links: de plattegrond van 
de Elfde Filateliebeurs in 
de Nieuw-Loosdrechtse 
Pandabollen. Het Moond-
blod Philatelie heeft stand 
nummer 73 

Onder: bet bijzondere 
stempel van PTT Post ter 
gelegenheid van de 86ste 
Filatelistendag 

^xellst, 
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1 . AUTEURS 
Bakhuizen van den Brink, 
R.C.: 
Een uitdagende serie: de Poolse 
Dierenriem, 215,264 
Globalisering drukkerswereld leidt 
tot kruisbestuiving, 202 
Nederlandse verzamelaar voor het 
blok gezet? 802 
Op bezoek dij Walsall Security 
Printers, 294 
Bakker, A.: 
Herzls droom kwam na een halve 
eeuw uit, 544 
Beek, M. van der: 
De Duitse particuliere stadsposten 
van het PIT Museum, 366 
Beersum, W. van: 
Reactie op recensie Stadspostcota-
logus, 897 
Bosman, A. en Spijkerman, J.: 
Postwaardestukken van Oud-
Duilse staten, 342 
Brak,J.: 
Moet de filatelie van de zolderka-
mer?,125 
Bulterman, P.R.: 
Mag ik deze dans van u?, 56 
Burkhardt, A.: 
Het nieuwe Museum für Kommu
nikation in Bern, 389 
Crandel, L.M.A.: 
De briefkaarten von de Zuid-Afri-
kaansche Republiek, 716 
Denverre, D.: 
Het Oranjegevoel von P. Erwich, 
258 
Dijk, G. van en Lange, P. de: 
Eerstedogcouverts Enkhuizen, 870 
Dorre, H.A.: 
Een doodgewone briefkaart?, 786 
Drimmelen, P. van: 
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Zwitserland, 378 
Flier, A. van der: 
Den Hoog of 's-Grovenhage?, 529 
Honderdvijftig jaar Nederlandse 
Grondwet, 142 
Gabriels, H.: 
Het Belgisch Postmuseum, 431 
Geerts, G.A.: 
Lendrocht mookt mocht, 101 
Griip, P. van der: 
De rolynesische Driehoek, 23 
Een hobby die geen geld kost, 860 
Het spel en de knikkers 694 
Vuurstenqels en lurksfelen, 612 
Waar ruifhandel wordt, 782 
Hassler, H. en Frick, K.: 
Postmuseum Liechtenstein, 382 
Heinsbroek, Q.A.G. en 
Veenstra, D.: 
Honderd jaar Coöperatieve Rabo
bank in Nederland, 446 
Hermse, F.S.J.G.: 
Prioriteit voor Priority, 588 
Zin en onzin van het Sondertarif, 
383 
Hogendoorn, W.: 
Drugs op postzegels, 780 
Holstege, G.: 
De Vredeszegels van 1919-1920, 
892 
Kusjes voor het ziekenfonds, 180 
Hopman, H.W.M.: 
Filatelie in Nederland: aan de slag, 
260 
Tentoonstellen: niet alleen voor 
gevorderden, 723 

Horn, E.: 
Stodspostcatologus: een gemiste 
kons, 894 
Hornung, 0 . : 
Een vracntwogen vol zegels onder 
de hamer, 98 
Tien zwarte pennies onder de ha
mer, 439 
Sentimental Journey, 885 • 
Terug in de tijd, 172 
Vijftig jaar Israël, 516 
Jacobi, W.: 
Verzamelt u Zwitserlond?, 378 
Janssen. L: 
80ste ruildag in Berg en Dol, 748 
Jong, G. de: 
Vondsten Jubileumzegels '23,178 
Krikhaar, N.: 
Bijlage Vijfde NVPH-Show, 669 
Vrede van Munster maakte Neder
landen zelfstandig, 186 
Lange. P. de en Dijk, G. van: 
Eersteaogcoüverts Enkhuizen, 870 
Leeflang, Th.: 
Wrede sporten, zoete zegels, 596 
Mulder, C : 
De noordelijke Overlondroute, 
134 
Oberink, R.J.: 
Leek twee dogen in het teken van 
de filatelie, 204 
Porren, IVI.: 
Malta's rijke postgeschiedenis, 
103 
Postzegeldiefstal in Liberia, 730 
Petersen, J.G.E.: 
Een moeilijk pakketstrookje, 360 
Poos, A.T.M.: 
Hildegard von Bingen en andere 
vrouwelijke componisten, 684 
Vrouwen en muziek - een muzika
le puzzel 684 
Roelvink. Th.: 
Moet de filatelie van de zolderka
mer?, 126 
Spijkerman, J. en Van 
Alboda, G.Ä.: 
Pakketzegel: een volwaardige 
postole plakker, 816 
Stichting Beter Zien: 
Met het oog op uw ogen, 32 
Ten Noever Bakker, W.: 
Wil jij die met mij ruilen?, 434 
Veenstra, D.: 
De andere Top Tien, 534 
Duitse machinestempels, 638 
Duitsland thematisch bezien, 390 
Europazegels: aanwinst of infla
tie?, 189,273 
Friesland is anders!, 539 
Nederland en Europa 268 
Nederland Waterland, 500 
Op stop in eigen land, 459 
Rouwzegels, 49 
Zorg voor ouderen, 284 
Veenstra, D. en Heinsbroek, 
Q.A.G.: 
Honderd jaar Coöperatieve Rabo
bank in Nederland, 446 
Verhoef. J.F.E.: 
Moet de filatelie van de zolderka
mer?, 124 
Viist.H.W.vonder: 
Hoe de hand van vervalser Moier 
werd herkend, 812 
Over een vals Toebonstempel dat 
echt blijkt te zijn, 506 
Voorhaor. L : 
Hoe Nederland zijn bezettings-

opdruk misliep, 874 
Wely, G.L. van: 
Hobby en Filatelie: een andere 
postzegeltentoonstelling, 290 
Wibier, D.: 
Moet de filatelie van de zolderko-
mer?,125 

2 . PERSONALIA 
Baar, C.F. de: 
Toekenning Costerusmedaille, 792 
Buurman, B.: 
Overlijden, 792 
Doverschot, P.: 
Toekenning zilveren medaille 
NAvF, 792 
Dekker, W.: 
Overliiden, 580 
Dijk, L van: 
Benoeming tot directeur Service
afdeling, 872 
Toekenning Bondsspeld in goud, 
00 

Faust, R.H.M.: 
Overlijden, 388 
Geerts, G.A.: 
Benoeming tot bestuurslid Bond, 
101 
Geuzendom, J.W. ten: 
Overlijden, 61 
Mozijk, mr. A. van: 
Overlijden, 61 
Megen, H. van: 
Overlijden, 872 
Mennego, drs. E.A.: 
Overlijden, 89 
Muilen, IV\. Van der: 
Toekenning Costerusmedoille, 792 
Rozendool, M.: 
Toekenning Roos-plaquette 1998, 
853 
Vlist, H.W. van der: 
Benoeming als lid in de Orde van 
Oranje-, 331 

VASTE RUBRIEKEN 
Automaatstroken (Houdewind, 
P.): 119,592 
Boekenplank: 108,299,398, 
530,587,605,641,814,856 
Bondspagina: 60,100,220, 
300,348,452,536,620,692, 
792,872 
Filoteiistische evenementen: 
10,122,170,292,356,418, 
504,618,720,806,868 
Lezerspost: 33,72,96,208, 
438 532,586,900 
Luchtpostnieuws (Dekker, 
J.E.C.M.):44,94,206,288,374, 
435 522,594,714,796,886 
Nederlandse stempels: 119, 
206,270,422,493,583,666, 
758,807 
Nieuw op het postkantoor: 
377,463,498,584,666,776, 
856 
Nieuwe postzegelhoekjes 
(Rooij,W.M.A.der:63,131,192, 
304,352,432,520,601,712, 
809,882 
Nieuwe uitgiften (Haor-Ampt-
meijer, mevr. A.C. van der): 6o, 
146,226,306,394,466,548, 
626,736,820,904 
Postwaardestukken (Bosman, 
A. en Spijkerman, J.): 21,129, 
213,302,380,456,513,610, 
734,794,878 

Thematisch ponoramo i 
stra,D.):73,f53,233,314,402, 
474,560,638,750,828 914 
Uit de wereld van de filatelie: 
8,88,168,248,330,416,490, 
580,660,770,852 
Vereniginqsodressen 
(Braakensielc, mevr. E.): 28,114, 
196,276,348,428,598,680, 
788,888 
Verzomeigebied België: 58, 
112,440,582 
Verzomeigebied Nederland 
(Bakhuizen van den Brink, R.C.): 
19,90,222,253,332,420,496, 
664,774,854 
Wij lozen voor u (Gabriels, H. 
enSteiner-Spork,T.B.):42,139, 
210,250,370,464,526,604, 
727,778,902 
Zeestraat 82 , 's-Grovenhoge 
(Boissevain,C.F.C.G.):34,lll, 
176,426,512,799,866 
(Erkelens,M.C.):616 
(Havelaar, J.J.): 731 
(Kleijnen,M.P.M.):272 

ONDERWERPEN 
Albums: 258,416 
Archief Boekemo: 176 
Automaatstroken: 119,592, 
593,594 
Bouten-serie: 727 
Beotrixzegel 150 cent 1998: 
169,253 
Beotrixzegels: 900 
Bedrog: 9,533 
Beurzen: 62,169,249,490, 
491,492,580,748,834 
Beveiliging postwoarden: 21 
Bezettingsopdrukken: 874 
Bijbel: 97 
Blauwe Mauritius: 661 
Bond (Algemene Ledenvergade
ring): 220, 301,452 
Bond (Audiovisueel Centrum): 
221,452 
Bond (bekertoernooien): 692 
Bond (benoemingen): 872 
Bond (bestuursverkiezingen): 
101,621 
Bond (beurzen): 792 
Bond (bolkopkaders): 221,331 
Bond (Bondsbibliotheek): 536, 
792 
Bond (Bondsbureau): 452,536 
Bond (Bondsdag): 221 
Bond (Bondsinformatiebureau): 
100 
Bond (Bondsreizen): 693 
Bond (chokers): 221 
Bond (cursus BBF): 60,792 
Bond (Dag van de Postzegel): 
536,621,693,792 
Bond (dubbele stempels): 388 
Bond (eenkoderklosse): 300 
Bond (eretekens): 88,221,536, 
537,692,792 
Bond (evenementen): 693,872 
Bond (gespecialiseerde verenigin
gen): 536,538 
Bond (internationale contacten): 
620 
Bond (Internet): 100 
Bond (jurering): 620 
Bond (ledenwerfseminars): 100, 
301 
Bond (nieuwe leden): 388 
Bond (open klasse): 301 

Bond (overlijdensberichten): 872 
Bond (penontwoordingen): 454 
Bond (personalia): 61 
Bond (redocteurendagen): 100 
Bond (somenstelling Bondsbe-
stuur): 792 
Bond (Service-afdeling): 300, 
453,536,692,872 
Bond (stropdassen): 221 
Bond (tentoonstellingen): 60,61, 
100,221,301,454,537,620, 
621,692,792,872 
Bond (tentoonstellingsreglemen
ten): 792 
Bond (voorzittersvergadering): 
693 
Brieven aan de toekomst-ze
gel 1998:377,420 
Catalogi: 108,109,110,249, 
299,330,417,419,491,530, 
581,587,641,673,814,815 
Catalogusnummering: 208 
CollectCards: 673,8$3 
Crouwelzegel 25 cent 1998: 
333 
Cultuurgeschiedenis: 23 
Dog van de Postzegel 1998: 
670 
Danserszegels: 208 
Den Haag:'529 
Diana-zegels:169,249,771, 
885 
Diefstallen: 771 
Dierenriemzegels: 215,264 
Diplomatieke post: 532,587 
Drukaf wijkingen: 8 
Drukkerijen: 294 
Drukproeven:8 
Druktechniek: 19,90,222,223, 
253,332,420,496,664,774, 
854 
Drukuitschot: 533 
Duitse Mark: 708 
Duivenpost: 581 
E-moil: 42 
Edict van Nantes: 526 
Eerstedogenveloppen: 870 
Emissieprogramma's: 772 
Enschedé, Joh.: 203 
Eretekens: 8,88,93,853 
Escherzegel 1998:463,496 
Europazegels 1997:189,273 
Europese Commissie: 248 
Eurozegel 1999:856 
Faecalien: 532 
FC-Knuddezegel 1998:333, 

Filatelie in Nederland: 260 
Fiscaalzegels: 438,532, 900 
Flora en Founo-zegels 1998: 
582,584 
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-160 
-240 
-320 
-408 
-480 
-568 
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-840 
-920 



Fouten op postzegels: 416, 

Friesland: 539 
Friesland-zegel 1998:420, 
463 
Geldsanering: 708 
Gelegenhelcfszegels: 180 
Genealogie: 853 
Gespecialiseerde verenigin
gen: 88,89,137,378,41 ;C 660, 
809 
Gezichtsvermogen: 32 
Golfsport: 900 
Grafische vormgeving: 139, 
248,417,491 
Grijze mus van 1 pfennig: 250 
Grondwetzegel 1998:142, 
168,253 
Handboeken: 299,399,531, 
856 
Handel: 533,581,771 
Hangzakies:497,582 
Huwelijkszegel 1998:254 
Imago filatefie: 124,125,126 
Inflatie: 97 
Inhuldigingszegel 1898:616 
Internationale contacten: 661 
Internet: 9,604,610,661,853 
Invoering Euro: 331,341,661 
Israël: 516,544,586 
Jeugdfilotelie: 330,434 
Jubileumemissie 1923:178 
Jureren: 33 
Kadermateriaal: 34 
Komeelruiterzegels: 464 
Kinderpostzegels 1998:664, 

KNHB-zegel 1998:334,377 
Koninklijke Bibliotheek-zegel 
1998:463,496 
Kortingzegels 1995:533 
Kortingzegels 1997:96,208 
Kortinazegels 1998:776,854 
Koudekerke: 533 
KPN-splitsingszegel1998: 

Kraszegels: 63 
Kroningszegel 1898:672 
Kwartje 1999:854,856 
Legioenblokken 1942:665 
Luchtpost: 44,94,206,288, 
374,435,522,594,714,796, 
886 
Luchtpostbloden: 19 
IV1aakwerk:33,169 
IHoandblod Philatelie: 89,93, 
661,665,771 
Mauritiusbrief: 677 
Militaire post: 43,464,587 
Millennium: 750,852 
Muntsoorten: 97 
Musea: 389,417,431,512, 
660 799 
Nederland op postzeaels: 660 
Nederland Waterlona-zegels 
1998:420,463,500,533,852 
Nieuwe emissies: 377,463, 
498,584,666,776,856 
Non-émis:416 
Nordjysk: 533 
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Notopfer-zegel: 902 
Nul-centszegel 1998:92,333, 
416 
Onderzeebootpost: 72,96 
Ouderenpostzegels 1998: 
254,332 
Pakketstroken: 360 
Pakketten: 89 
Pakketzegels: 42,63,89,816 
Penontwoording: 586 
Perforatieverscnuivingen: 900 
Port: 208 
Portzojgels: 96 
Postoilministraties: 249,492, 
660 
Postodreswijzigingskaart 
1998:93 
Postbezorging: 472 
Postgeschiedenis: 56,103, 
134,439,506,730 
Postkantoren: 248 
Postmechanisotie: 168,731 
Postmusea: 382 
Postroutes:134 
Poststuk met een luchtje: 532 
Poststukken: 9 
Postvervoer: 272 
Postwaardestukken:19,21, 
93,129,130,213,214,302, 
303,330,342,380,381,456, 
457,513,514,515,610,611, 
716,734,735,786,794,795, 
815,816,878,879 
Postzegelboekjes: 63,64,131, 
132,133,192,193,304,305, 
352,353,432,433,520,521, 
601,602,603,712,713,809, 
810,811,882,883 
Postzegelmapjes: 584,666, 

Postzegelproductie: 202 
Postzegeltijdschriften: 370 
Postzegelvernietioing: 42 
Postzegelvriend, De: 331 
Prêt-ó-posfer: 778 
Priority: 588 
Priorityzeaels 1998:90,223 
Propagandovervalsingen: 580 
PTT Museum, toekomst: 512, 
799 
PTT Post Filatelie: 770 
Robobonkzegel 1998:334, 
377 446 
Reenten van de Mens-zegel 
1998:168,253 
Rectificaties: 305 
Rouwzegels: 49 
Rouwzegels 1998:19 
Scheepsjournaals: 671 
Scheepsrampen: 20 
Schrijfwedstrijd NVPV: 852 
Semi-handel:694,782,860 
Speciale Catalogus NVPH 
1999:802 
Spoorwegen: 248,586,900 
Stadspost: 9,894,897 
Stadspostdiensten: 366 
Stempels: 72,96,119,206, 
270,422,493,506,583,666, 
758,807,812 
Straatnamen: 532 
Stripszegels 1998:774 
Stripzegels 1998:660,666, 
776 
Studies: 530,587,605,815 
Telegrammen: 72,96 
Tentoonstellen: 34,723,771 
Tentoonstellingen: 9,88,89, 
168,169,172, f93,204,290, 
330,338,417,436,472,490, 
491,492,503,660,661,669, 
770,834,852,853 
Tentoonstellingsenveloppen: 

Thematisch verzamelen: 73, 
97,111,139,153,210,233, 
249,284,314,390,402,438, 

459,474,532,533,534,539, 
560,586,612,638,684,727, 
750,780,828,914 
Tien keer creatief met zegels 
1998:582,584,774,901 
Tien voor uw brieven-zegel: 
438 
Tiidschriften:42,139,210, 
250,370,464,526,604,727, 
778,902 
Toerisme: 459 
Transferprovisie: 33 
Uitgevers: 331 
Vakantiezegel 70 cent 1996: 
532 
Variëteiten: 168,208,438, 
532,581,665,900 
Vechtsporten: 596 
Veilingen: 8,20,98,168,416, 
492,770,808 
Velletjes en blokjes: 496,802 
Verenigd Europa: 268 
Verenigingen: 8 
Verenigingsbladen: 89 
Vervalsingen: 139,506,812 
Vestdijkzegel 1998:463,496 
Vier-jaargetijdenboekje 
1998:222 
Vijfde NVPH-Postzegelshow: 
669,834 
VOC:671 
Vooraf stempelingen: 604 727 
Vrede van Munster-zegel 
1998:168,186,253 
Websites: 490 
Wilhelmino-mapje 1998:852 
Wilhelminablokje 1998:498 
Zakelijke postzegel van 80 
cent: 532 
Zegelvernietiging: 490 
Zelfklevende zegels: 417,490 
ZollausschlussgeDiete: 383 
Zuidpoolpost: 532 

LANDEN 
Afrika (West): 
Catalogi, 109 
Afrika (Zuidelijk en Cen
traal): 
Catalogi, 109 
AlaniK 
Automaatstroken, 119,592 
Postwaardestukken, 513 
Alderney: 
Postzegelboekjes, 520 
Andorra: 
Automoatstroken, 592 
Andorra (Frans): 
Postwaardestukken, 513,610 
Postzeqeiboekjes, 304 
Anguiha: 
Postzegelboekjes, 601 
Arabische stoten: 
Veilingen, 98 
Argentinië: 
Automaatstroken, 592 
Postwaardestukken, 610 
Postzegelboekjes, 192,520 
Australië: 
Automaatstroken, 119,592 
Postwaardestukken, 213,302, 
380,734,878 
Postzegelboekjes, 131,304,432, 
601,809 
Tentoonstellingen, 853 
Bahama-eilonden: 
Postzegelboekjes, 882 

Automaatstroken, 592 
Gespecialiseerde verenigingen, 
417^ 
Invoering Euro, 331,661 
Militaire post, 43,587 
Museo, 431 
Postvervoer, 272 
Postwaardestukken, 302,380, 
513,610,794 

Postzegelboekjes, 63,352,432 
Priority, 588 
Voorafstempelingen, 604 
Berlijn (West): 
Catalogi, 815 
Bosnië-Herzegowina: 
Postzegelboekjes, 520 
Brazilië: 
Automaatstroken, 592 
Postwaardestukken, 129,513, 
610,734 
Postzeaelboekjes, 192 
Brits Gemenebest: 
Cataloai,815 
Canada: 
Postzegelboekjes, 192,352,432, 
520,712,809,882 
Voorafstempelingen, 727 
Cayman Eilanden: 
Postwaardestukken, 302 
Chili: 
Postzegelboekjes, 192,520 
China: 
Gespecialiseerde verenigingen, 
137" 
Postgeschiedenis, 134 
Postroutes, 134 
China (Taiwan): 
Postwaardestukken, 129,213, 
302,513,610,878 
China (Volksrepubliek): 
Catalogi, 108 
Postwaardestukken, 21,213, 
513,794 
Cocoseilonden: 
Postzegelboekjes, 131 
Denemarken: 
Automaatstroken, 119,593 
Catalogi, 109,581,814 
Europese Commissie, 248 
Postadministroties, 492 
Postwaardestukken, 129,213, 
514,878 
Postzegelboekjes, 131,304,520, 
712 882 
Druktechniek: 
Studies, 815 
Duitsland: 
Automaatstroken, 593 
Bauten-serie, 727 
Bedrog, 9 
Beurzen, 249 
Catalogi, 108,109,641,814,815 
Duitse Mark, 708 
Geldsanering, 708 
Grijze mus van 1 pfennig, 250 
Inflatie, 97 
Notopfer-zegel, 902 
Pakketstroken 360 
Postwaardestukken, 21,342, 
514,610,734,878 
Postzegelboekjes, 192,304,432, 
601 
Postzegeltijdschriften, 370 
Propagandovervalsingen, 580 
Stadspostdiensten, 366 
Tentoonstellingen, 168,338 
Thematisch verzamelen, 390,638 
Zollausschlussgebiete, 383 
Egypte: 
Postwaardestukken, 213 
Europa: 
Handboeken, 531 
Europa (Oost): 
Catalogi, 814 
Europa (West): 
Catalogi, 814 
Faeröer: 
Catalogi, 814 
Postzegelboekjes 63,601 
Falkland Eilanden: 
Postzegelboekjes, 712 
Filippijnen: 
Postwaardestukken, 794 
Finland: 
Catalogi, 814 
Postwaardestukken, 129,514, 

878 
Postzegelboekjes, 63,432,810 
882 
Frankrijk: 
Catalogi, 815 
Edict van Nantes, 526 
Gespecialiseerde verenigingen, 89 
Grafische vormgeving, 139,491 
Internet, 610 
Postwaardestukken, 130,213, 
380,610,611,734,794,815 
878 
Postzegelboekjes, 131,304,432, 
601,712,882 
Postzegelvernietiging, 42 
Prêt-a-poster, 778 
Priority, 588 
Studies, 587,815 
Thematisch verzamelen, 139 
Vervalsingen, 139 
Gibraltar: 
Postzegelboekjes, 712 
Griekenland: 
Automaatstroken, 119,593 
Catalogi, 814 
Postwaardestukken, 786 
Postzeqeiboekjes, 712,713 
Groenland: 
Postadministroties, 660 
Postzegelboekjes, 601 
Groot-Brittannië: 
Catalogi, 108,814 
DianQ-zegels,169,885 
Drukkerijen, 294 
E-mail, 4i2 
Kraszegels, 63 
Millennium, 852 
Musea, 417,660 
Postgeschiedenis, 439 
Postwaardestukken, 21,130, 
514,735 
Postzegelboekjes, 63,192,432, 
520,713,810,882 
Propagandovervalsingen, 580 
Tentoonstellingen, 172 
Thematisch verzamelen, 210 
Uitgevers, 331 
Veilingen, 492 
Zegelvernietiging, 490 
Zelfklevende zegels, 417 
Guernsey: 
Postzegelboekjes, 131,304,520 

Postwaardestukken, 21 
Postzegelboekjes, 521,601 
Hongkong: 
Automaatstroken, 119,593 
Postwaardestukken, 21 
Postzegelboekjes, 192 
Hongkong ((.hina): 
Postwaardestukken, 456 
Postzegelboekjes, 305 
Ierland: 
Postwaardestukken, 514 
Postzegelboekjes, 63,192,432, 
433,601,882 
Priority, 588 
India: 
Studies, 530 
Indonesië: 
Fiscaalzegels, 532 
Postwaardestukken, 130 
Israël: 
Automaatstroken, 119,593 
Bijbel, 97 
lsroël,516,544 
Postzegelboekjes, 63,352,433 
Tentoonstellingen, 492 
Italië: 
Gespecialiseerde verenigingen, 88 
Paklcetzegels, 63 
Postwaardestukken, 380,515, 
611 
Postzegelboekjes, 63,352,521 
Japan: 
Automaatstroken, 593 
Postwaardestukken, 213 



MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

PostzegeIveiIing Limburg 
Brin kg re verweg 13 7413 AA Deventer Tel.0570-631221 Fax.0570-636293 

organiseert op 

Zaterdag 27 Februari 1999 
de 147-ste Postzegelvelling 

In Motel Eindhoven 
* Een mooie afdeling Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 

met veel topmateriaal 
* Een interessante afdeling buitenland 

* Een mooi aanbod brieven, postwaardestukken enz. 
* Veel albums, insteekboeken, mappen, partijen en dozen 

* De veiling vindt plaats in MOTEL EINDHOVEN 
Aalsterweg 322 Eindhoven 

* Kijkdagen ook op ons kantoor in DEVENTER van 
Vrijdag 19 februari t/m Donderdag 25 Februari 
Bent U geïnteresseerd ? Bel, schrijf of fax 

en U krijgt de rijk geïllustreerde catalogus gratis toegestuurd. 

Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn 

Lid van: 

Holland New York Köln Londen 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTT 
TE KOOP GEVRAAGD 

TEGEN KONTANTE BETALING : 
* Gehele nalatenschappen 

* Betere collecties 
* Betere losse zegels of series 

AANGEBODEN: 
* Regelmatig hebben wij collecties 

en partijen te koop 
Informeer vrijblijvend 

MONDIAL STAMPS b.v. 
Brinkgreverweg 13-15 - 7413 AA Deventer 

Tel.0570-633258 Fax.0570-636293 
f f f V f f W W V 

POSTZEGELEXPRES 
de ruim gesorteerde postzegelzaak voor o.a. 

* Nederland en Koloniën 
* Abonnementen gehele wereld 

* Partijen in elke omvang 
*Albums en benodigdheden 
altijd minimaal 10 % korting 
* Post bestellingen mogelijk 
Graag tot ziens in de winkel 

POSTZEGELEXPRES 
Brinkgreverweg 13 - 7413 AA Deventer 

Tel.0570-633033 Fax.0570-636293 
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Postzegel Partijen Centrale 

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

Goede voornemens voor het nieuwe jaar ? 
Als u ook meerdere goede voornemens voor het nieuwe jaar hebt, voeg daar dan nog één aan toe : 

Kom eens langs bij de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag ! 
Wij hebben verzamelingen in albums en insteekboeken vanaf tien gulden, maar ook velen vanaf 

duizend gulden. In deze advertentie ziet u ons januari-aanbod van kavels boven de duizend gulden. 
Deze verzamelingen zijn over het algemeen geprijsd tussen de 

2 en 7 cent per Yvert-franc en zijn ook zeer geschikt voor handelaren. 
De voorraad eerste dag enveloppen van de wereld, voornamelijk motief, is weer uitgebreid met 

15.000 stuks voor ƒ 1,- per stuk. 
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 VRIJBLIA^END onze partijenlijst. 

Ons motto : 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn.' 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518 AA den Haag 

Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 
Postbank nr: 7331882 ABN/AMRO nr: 61.96.28.057 

Kavels zijn ook schriftelijk,teIefonisch of per fax te bestellen. 
Openingstijden : do/vr 09.00-17.00u ; za 10.00-16.00u en na telefonische afspraak. 

Besteltijden : ma/vr 9.00-17.00u ; za 10.00-16.00u. 
Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Bij bestellingen boven de F 150,- zijn de verzendkosten voor PFC ! 

********************************* u^pORMATIEBON **************************** 
Naam: TeL 
Adres: 
Postcode/plaats: 
Interessegebieden: 

Ph0199 
U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag. Altijd parkeerruimte (fl 2,- per uur, zaterdag's gratis). 



Postzegel 
Dit is een kleine selectie van onze 

2748 

2324 

3001 

2728 

1919 

2875 

2895 

3038 

3005 

3009 

2455 

2476 

2714 

2134 

2727 

2904 

2967 

3006 

3035 

2876 

2128 

AFRIKA in doos, vnl gebr 
Op albumbl in oude rondzendb Een pracht geheel 
met zeer veel motief Vele landen vertegenwoordigd. 
Zeer geschikt voor de handel 
AMERIKA (USA) in doos.vnl pfr 
Een leuke uitzoekdoos Met oa Plate-blocks, iets 
plakzegels en heel veel meer Een mooi geheel met 
veel nominaal en veel betere zegels 
AMERIKA (USA) in msteekboek, ongebr/gebr 
Vnl klassiek materiaal In het algemeen mooie 
kwaliteit Waarbij veel top-zegels Een pracht geheel 
Cataloguswaarde ff 70 000 
ARABISCHE LANDEN m album,vnl pfr 
Vnl jaren '40 en '50 Waarbij veel betere series Losse 
zegels en blokken van 4 Cataloguswaarde DM 5500,-
BULGARIJE in msteekboek, pfr 
± 1950-1980 Goed gevulde verzameling met veel 
motief 
CYPRUS in album,ongebr/gebr 
1880-1997 Goed gevulde verzamelmg met zeer veel 
top-nummers Een pracht geheel 
Cataloguswaarde ± ff 30 000,-
DUITSLAND BUND in album,gebr 
1949-1988 Vrijwel komplete verzameling met veel 
top-matenaal Cataloguswaarde ruim DM 7000,-
DUITSLAND BUND in insteekboek,pfr/gebr 
Waarbij veel voorlopers en zeer veel top-materiaal 
Een mooi geheel met zeer hoge cataloguswaarde 
DUITSLAND BUND in insteekboek,pfr/ongebr/gebr 
Waarbij de top-senes uit het begin En doubletten 
Zeer geschikt voor handel en rondzending 
Cataloguswaarde DM 14 000,-
DUITSLAND BUND m 2 albums 
Automaatzegels Zeer uitgebreide verz met postfr, 
gebr , bneven Maximum-kaarten en FDC's Mer zeer 
veel fouten Zéér zelden aangeboden 
EGYPTE in 6 albums 
Met zegels en FDC's Waarbij ook Yemen, Palestina 
etc Zeer uitgebreide verzamelmg met zeer veel zegels 
Waarbij doubletten ± 1930-1970 
EUROPA in 4 Scott albums, ongebr/gebr 
± 1850-1970 Uitgebreide verzamelmg met heel veel 
zegels Met veel betere series Bund en Reich 
Een prachtig geheel 
EUROPA in 3 albums,gebr 
Een mooi geheel waann veel landen goed 
vertegenwoordigd zijn Zoals Italië en Oostenrijk 
Een verzameling met veel top-nummers 
FINLAND m DAVO-album,vnl gebr 
1860-1995 Na 1930 vnjwel kompleet 
Met veel topnummers, een mooi geheel' 
FRANKRIJK in album,vnl pfr 
Jaren '40 en '50 Met veel topsenes Een mooi geheel 
met een cataloguswaarde van ± ff 14 000,-
FRANKRIJK in 4 luxe LINDNER.albums,pfr/ongebr/gebr 
Collectie Schatting cataloguswaarde ± ff 60 000,-
Waarvan ± ff 40 000,- pfr 
FRANKRIJK in 3 DAVO albums,pfr/ongebr 
1900/1989 Mooi geheel met zeer veel postfrisse 
top-senes van de jaren '50 Zoals luchtpost en beroemde 
Mannen 
FRANKRIJK in insteekboek,ongebr/gebr 
1850-1960 Met zeer veel klassiek en véél top-nummers 
Waarbij doubletten Geschikt voor rondzending en 
Specialisten Cataloguswaarde ruim ff 150 000,-
FR/UvfKRIJK m album,ongebr 
1930-1964 Zeer goed gevulde verzamelmg met veel 
top-nummers Een mooi geheel 
Cataloguswaarde ± ff 27 000,-
GIBRALTAR in album,ongebr/gebr 
1886-1997 Zeer goed gevulde verzamelmg met veel 
top-nummers Een pracht geheel dat zelden wordt 
aangeboden Cataloguswaarde ± ff 22 500,-
GRIEKENLAND in msteekboek, vnl gebr 
Klassiek Met ± 150 Hermus-koppen en verder iets 
Gebr Zeer veel zegels in vnl goede kwaliteit 

Parf 
januari 

F 1 375,00 

F 1 650,00 

F 2 750,00 

F 1 000,00 

F 1 000,00 

F 1 250,00 

F 1250,00 

F 1 350,00 

F 2 800,00 

F 1 500,00 

F 1 250,00 

F 2 125,00 

F 2 250,00 

F 1 500,00 

F 1000,00 

F 3 000,00 

F 2 500,00 

F 4 500,00 

F 1 900,00 

F 1 250,00 

F 1 350,00 

ij en Centrale 
Partijenlijst met kavels vanaf ƒ 1.000,-

2288 

1980 

3004 

2730 

2338 

2903 

2759 

2971 

2346 

2657 

2906 

2964 

2976 

3002 

3031 

3008 

2999 

2954 

2877 

2893 

2977 

GROENLAND m LINDLER album,pfr/ongebr/gebr 
Zeer uitgebreide collectie van 1915-1992 
Met veel Pakke-porto Een mooi object met een 
Cataloguswaarde van ff 23 000,- +++ 
ISRAEL in doos 
Engros met en zonder tap Vnl jaren '60 en '70 
Met veel motief Cataloguswaarde ruim ff 50 000,-
ITALIE in album,ongebr/gebr 
±1850-1975 Zeer uitgebreide verz met veel klas
siek Zeer veel top-matenaal Zeer hoge catalogus
waarde Zelden aangeboden 
JOEGOSLAVIË m map,vnl pfr 
± 1935/1965 Een prachtig geheel met vele top-
nummers, zoals Esperanto en blok uit 1961 
Cataloguswaarde ff 17 500,-
KANAALEIL m 10 albums 
FDC's, vrijwel kompleet tot en met 1994 
Een uniek object dat zelden wordt aangeboden 
KANAAL EIL m SCHAUBECK-albuni,pfr 
1969-1985 Met alle top-nummers 
Prachtige complete verzameling 
LIBANON in album,pfr/ongebr 
En Grand Liban Goed gevulde verzameling met 
alle top-senes Een pracht verzamelmg 
Cataloguswaarde ruim ff 28 000,-
LIECHTENSTEIN in 2 DAVO albums,pfr/ongebr/gebr 
1912/1996 Goed gevulde verzameling Met veel top-
matenaal en veel nominaal 
MOTIEF KENNEDY m dne albums,vnl pfr 
Zeer uitgebreide verzameling met vele topnummers 
Zoals Monaco 'epreuve de luxe' en vele andere top-
senes 
MOTIEF SCHILDEREN m 28 LINDNER albums, 
pfr/ong Zeer uitgebreide verzameling Gerangschikt op 

F 2 000 00 

F 1250,00 

F 3 750,00 

F 1 000,00 

F 1 900,00 

F 1 000,00 

F 2 000,00 

F 1 650,00 

F 1 000,00 

F 3 500,00 

schilder Deze, wat rommelig ogende verzameling, bevat 
vele betere zegels en iets doubletten 
NOORWEGEN in LEUCHTTURM-album,pfr/ongebr 
Collectie 1878-1988, Cataloguswaarde ff 31 000,- YV 
NIEUW ZEELAND m 2 DAVO albums,pfr/ongebr 
Gebr 1855/1990 Zeer goed gevulde verzameling 
Waarbij veel klassiek Vele top-nummer aanwezig 
Cataloguswaarde ruim ff 50 000,-
NEDERLAND in NEERLANDIA-album.pfr 
1945-1996 Goed gevulde verzamelmg 
NEDERLAND in insteekboek,pfr/ongeb/gebr 
Vnl beter vooroorlogs matenaal Met veel top-
zegels Waarbij doubletten Zeer geschikt voor 
de rondzending Cataloguswaarde ± fl 9 000,-
NEDERLAND in album,pfr/ongebr/gebr 
Zeer goed gevulde verzamelmg met veel top
nummers Zoals 12 XX (catw 6250), 80 xx. Port enz 
Iets diverse kwaliteit Catwaarde fl 23 000,-
OOSTENRIJK m msteekboek,pfr/ongebr/gebr 
± 1930-1960 Een mooi geheel met zeer veel top-
senes van de jaren '30 en '50 Zelden aangeboden 
Hoge cataloguswaarde 
SKANDINAVIE in grote doos 
Met zeer veel Denemarken, maar ook iets andere 
landen Tienduizenden zegels Vele avonden uitzoek-
plezier gegarandeerd 
VATIKAAN STAD m album,pfr/ongebr 
Collectie waarbij zeer goed matenaal Pracht koop 
met zeer hoge cataloguswaarde 
WERELD, ongebr/gebr 
Twee redelijk gevulde 'International postage stamp 
albums', waarbij de Engelse kolomen goed vertegen
woordigd zijn Een zeer mooi geheel 
WERELD in msteekboek, pfr/ongebr/gebr 
Vnl top-matenaal Een mooi boek Zeer hoge 
cataloguswaarde Geschikt voor de handel 
WERELD in 2 grote dozen 
Vele tienduizenden zegels en bneven Met veel 
Scandmaviè In zakjes, boeken en doosjes Zeer 
avontuurlijk Vele avonden uitzoekplezier gegarand 

F 2 000,00 

F 2 500,00 

F 1 100,00 

F 1 750,00 

F 4 500,00 

F 2 200,00 

F 1 500,00 

F 1 400,00 

F 2 000,00 

F 3 000,00 

F 2 000,00 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053-433.33.98) 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: 

ZWITSERLAND: 

FRANKRIJK: 

DUITSE STATEN: 

Een op typen en tanding gespecialiseerde verzameling, ca. 200 kavels. 
Een handelsvoorraad met vele beginnersverzamelingen (zéér 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. 
Postgeschiedenis w.o. POSTBEWIJS compleet op formulieren!! 

zegels (met uitgebreid nrs. 1 van Ned. Indië en deels geplaat), brieven en 
stempelmateriaal. 

meerdere verzamelingen w. o. uitgebreid klassiek met gespecialiseerd materiaal. 
Ca. 100 kavels 

een op enkele klassieke ex. na zo goed als complete verzameling verdeeld in 
ca. 100 kavels. 

ruim 100 kavels betere zegels van w. o. klassiek in blokkken van 4! 

ruim 150 kavels! 

DANZIG en SAAR: ca. 75 kavels, veel gekeurd Saar w.o. lOFrc. Madonna (Ml. 134) 
gestempeld. 

LUXEMBURG: 

UPU 1949: 

Postfris engros jaren '40. 

een deels verkavelde engrospartij incl. Macao 

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 èn handel 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 en tijden zal U dan begin januari worden toegezonden. 

DE O.P.V., RUIM 28 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Stand 94 tijdens de FILATEUEBEÜRS 99, 
in de Panda-Hallen, Industrieweg 10 te 
Nieuw-Loosdrecht, 29 - 31 januari 1999. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, 
Palestina en Israel. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o.: 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Israel nagenoeg compleet uit voorraad leverbaar. 
Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao, Suriname, Palestina. 

Een selectie uit onze voorraad Nederland: 

' X^^ ^M^X^ 
/ '^ 

• P. xi-^^'^ »̂<%ä5Sr -fX.^ I 'o TV 
f" 

y 

Complete vouwbrief, verzonden vanuit Zalt-Bommel naar 's-Hertogenbosch, 
gefrankeerd met nr 1, plaat Ia, afgestempeld Bommel-B, 10-8-1852 

ƒ 875,-

nr2q,pl.X, pos 76-81-86 
dun papier 
ƒ I 075," 

nr l O 
Onderdendam-B 

ƒ675, -

nr l,pl.III, pos48 
ƒ 140,-

nr2G)(13-l-1852) 
Schiedam-B 
ƒ1.175,-

^'l^^m Sip 

\\ o 
m 

4 

nr3 0 
Groningen-B 

ƒ 6 7 5 , -

n r l O 
Wijk bij Duurstede 

ƒ 1 275,-

nr2 0 
Waalwijk-C 

ƒ 825,-

nr 1, pi III, pos.3-4 
ƒ 6 2 5 , -

nr 2, pi Ia, pos 99 
ƒ 375,-

nr 3b, pos 1 -2 
ƒ 2 750,-

nr3 0 
Bommel-B 
ƒ 3 975,-

IR 

nr 3b, pos 50 
ƒ475, -

Nieuw adres per 1 oktober 1998: 
Messchaertstraat 12, NL-1077 WS AMSTERDAM 
telefoon. (020)-679.59.52 -fax. (020)-679.47.80, email, bouscher@xs4all.nl 
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STEOOK. 
Couponi 

(Kan door ilen peadressecrdo 
worden b( lioii ïou ) 

(Peat fttre dt̂ tacl c pai le destmiitaue) 
Stempfll ^an btfc 

kantoor van afaendm^ 
Timbre du bureau d ongme 

Onderstaande pakketkaart is afgebeeld op 90% van de ware grootte 

/ A l i u R j 
SCI&RÉE I 

l'^''\''i'" Jïfl 

NEDEELANDSCHE 
AËunistraüoa M \ 

ADRESKAABT. — E '̂ Jiii d'expeditu 

9 r /> Amstorii<iiÉ 
■^ o (Stad) 

\ 

Naam on wöonplaat3 
m a den afyendpr 

Nomy« danncile de I expéditeut 

lïiemeTcns 
Cl jomt 

Teraekorde wmu'de 
Valcuc assure« 

Bedrag; der venekenrag 
MoulAiHd" umljOKïHetiieiit 

r ^ X ^ ^  f Getal d,^i^^a4w*|rMarmgen 
Nombre iles ÜécMationa tn donauc 

Fri 

\ "l ^ 

ƒ / _ 

» , L T I I S » \ Lie« et pays dejiRstination 

$oft(tttti« 
f li+ ! ïtrnita de ilouane 

HHHI 
foid» 

Fe? enhxj^mtj 
Acheimt rmcnt 

^Si9«WlJSMBMèWê'" 

Pakketkaart, gefrankeerd met nr 61 en nr 129 voor één pakket met aangegeven waarde van 20FF (=ƒ 10,--), 
verzonden van Amsterdam (vertrek Ol3-9-1923) naar Hameln, Duitsland (aankomst Ol7-9-1923) 

ƒ 1.000,--

!••■■■«■•■*«■■ 

nr49** 

ƒ 1.275,-(C) 

ederlands-Indië: 

nr77D** 

ƒ 4 2 5 , -

nr79C** 

ƒ 1.200,-(C) 

nrSO** 

/3.475,-(C) 

nr80O 

ƒ 1.425,-(C) 

nr 2 O in strip van 3 
OMuntok ƒ 2.475,-

nr71fc* 
/ 295 , - (C) 

nr 280O 
/875,~(C) 

Dienst nr 7f* 
/925 , - (C) 

Messchaertstraat 12 - NL-1077 WS AMSTERDAM 
telefoon: (020)-679.59.52 -fax. (020)-679.4780, email: bouscher@xs4all.nl 
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^ X 

^^^^^yy 

/ 

< / ■ 

>y^ 

/ 

/ 

^ 

Briefomslag van Pamakassar (2111865) naar Soerabaja (2211865) gefrankeerd met Ned Indië nr 1 
ƒ1.975,-

Suriname: 

9 

] ) f) 

A 

5 JÖ^ A •*** «f JAP jsaMf̂  ^ 

Complete vouwbrief vanuit Paramaribo, verstuurd op 17-2-1696 naar Rotterdam met bijbehorende vrachtbrief, 
inzake vervoer suiker ƒ 875,--

^w^rw^^rmw 

nr21 Aa(*) 
ƒ 875,--

25 ©ent ^ B Ife^M^^Si 

nr 37-40(*) 
ƒ375 , -

«««•••VNI 

50 cent ; 

Messchaertstraat 12 - NL-1077 WS AMSTERDAM 
telefoon: (020)-679.59.52 -fax: (020)-679.47.80, email: bouscher@xs4all.nl 
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Een selectie uit onze voorraad Cura9ao: 

PER L U C H T P O S T 

PAR A V I O N 

Messrs» Lago Oil è Transport Go«, 

ARUAi.. 

Luchtpostbrief, verstuurd vanuit Oranjestad (28-7-1937) naar Aruba, St.Nicolaas (29-7-1937), gefrankeerd met nr 127, 
afgestempeld "Royal Dutch Airlines" 28-VII-1937 ƒ 375,--

^ • • • ( « w ^ w n w ^ ^ r ^ r v ^ n w w ^ v « 

nr68B**a 
ƒ 175,-

H 3 E I 3 « B . 

dBaMEd 
. . . . . . . . . . . . . . ^ 

,SIia35EEI , 

1 
ff 

. . . . . . . « • • * . . . ' 

nr 69D**a 
ƒ675,-

; 1 

; Ol ' i ' 

t 1 

nr70B**a 
ƒ625,-

Messchaertstraat 12 - NL-1077 WS AMSTERDAM 
telefoon. (020)-679.59.52-fax: (020)-679 47.80, email: bouscher@pcs4all.nl 
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Kwalitatief j 
de allerbeste 

IMPORTA 
JUWEEL ALBUMS 
LEVERBAAR IN WIJNRODE 
OF BLAUWE BAND MET CASSETTE 

MET hOUlTd KLEMSTROKEN 

IMPORTA SUPPLEMENTEN 1998 
Vanaf 12 januari 1999 zijn leverbaar 

Nederland 

Ned. Antillen en Aruba 
Republiek Suriname 
Republiek Indonesië 

Juweel supplementen buitenland verschijnen begin april 99 

J u w e e l (Klemstroken en ronde hoeken) 
S K (met klemstroken) 
S t a n d a a r d (schroef- én ringband) 
Juweel en standaard 
Juweel en standaard 
Standaard 

Postbus 301 5400 AH Uden, NL 
iTel 0413 265973 Fax 0413 266720 IMPORTA 



KERST EN NIEUWJAARSPOST 
WEER TERUG IN DE RAYONS 
PTT vmmke änd^mrsdmktE mä behulp van hrnihfd stmpelvmchim 

F S J G H E R M S F , SITTARD 

Tijdens de kerst en nieuwjaarsperiode werden de oplettende 

filatelisten verrast door een nieuw soort stempel: met de 

tekst PTT POST en de datum, maar londer plaatsnaam. In de 

nu volgende bijdrage geeft de auteur een verklaring van het 

hoe en waarom van dit stempel. 

Ruim eenjaar geleden, tijdens 
de jaarwisseling 1997/1998, 
was gebleken dat de zes sor
teercentra de zogenoemde 
KNJpost (kerst en nieuw
jaarspost) onvoldoende kon
den verwerken. Dit leidde tot 
klachten van klanten die de 
goede wensen soms wel erg 
laat ontvingen, terwijl deze 
toch tijdig waren verzonden. 

Eén van de oorzaken was dat 
ongeveer veertig procent van 
de uit de bussen gelichte post 
niet leesbaar was voor de ma
chines. Die post moest dus 
met de hand worden ver
werkt. Let wel: het gaat bij de 
kerst en nieuwjaarspost om in 
totaal 200 miljoen poststuk
ken. Op een topdag komen er 
bovenop de 20 miljoen post

Kerst 
terug in rayons 
Zoals bekend is de KNJ van 1997 met vlekkeloos veilopen De zes 
soneercemra konden de verwerking van de kersrpost onvoldoende 

^n Dat kwam deels omdat er meer post was dan verwacht, deels 
.ndat tnensen en  nieuwe  machines nog met goed genoeg inge

werkt waren 
Ook voor dit jaar is de aorteeicapaciteit op de sorteercentra te weinig 
om de kerstpiek goed aan te kunnen Daarom gaan de ra>'ons de 
kerstpost voor het eigen gebied weer zelf verwerken Daarmee is het 
oude handbednjf ujdelijk terug van weggeweest Op veel vestigmgcn 
ziin ituniddels alweer extra sorteerkasten en stempelmachines aange

schalt 

Be 
pro 

sen VI 
'zakenbu 

locaties V 
Er ;l|rtapar 
bestemd z 
nepost, pa 
Op enkele 
sen geplaa 
leerd op ee 

en bIj enkeU 
waar veel zake 

Klanten kunnen 
epost en pakketi 
ZIJ beschikken ot 

De post uit de 
male lichtingsr 
machineposte 
verzameld Bo» 

gemakkelijk ts lichten 
gen in zakken Deze hoeve 

seid te wofden voor lege zakken 
De voordelen voor de klanten zijn 
meer post kwijt dan m de 'gewont 
de grotere mwerpopening De zak 
dichterbij dan bijvoorbeeld een bi 
worden de bussen op 
alle locaties op z n ^S^ 
vroegst om 
18 00 uur » ■ ^ ^ M . , 
gelicht 

Stukken die normaal al moe
ten worden verwerkt ook nog 
eens zo'n 20 miljoen kerst en 
nieuwjaarspoststukken. 
Om de sorteercentra te ontlas
ten werd voor de jaarwisseling 
1998/1999 (en naar veriuidt 
ook voor de komende twee 
jaarwisselingen) een nood
greep bedacht: de verwerking 
van de kerst en nieuwjaars
post in de rayons. Met deze 
maatregel werd tijdelijk terug
gegrepen op de organisatie 
die na de Tweede Wereldoor
log in gebruik kwam: het zoge
noemde sternet. Tot in de ja
ren zestig waren er in Neder
land 1.500 bestelkantoren en 
zeventig expeditiekantoren. 
De postdistributie tussen al 
deze bestel en expeditiekan
toren bracht een ingewikkeld 

systeem van sorteren en her
sorteren met zich mee. Uit het 
oogpunt van efficiëntie werd 
in het begin van de jaren tach
tig gekozen voor een struc
tuur van twaalf expeditie
knooppunten (EKP'n) met 
168 voorsorteercentra (vc's) 
en ongeveer vijfhonderd be
stelkantoren. De uitwisseling 
van post had vanaf dat mo
ment via de EKP'n plaats, met 
Utrecht als centraal punt. Ver
dergaande rationalisering 
leidde tot het inrichten van 
zes sorteercentra (SC's) die de 
twaalf EKP'n inmiddels heb
ben vervangen. De verbinding 
tussen de SC's wordt niet zoals 
voorheen per trein, maar met 
auto's onderhouden. Voor de 
briefpost zijn er sorteercentra 
in Amsterdam, Leidschen

Lmks in het FTTblad Postmagazine van oktober 1998 werd de operatie 'Kerst terug m 
rayons' op deze wi|ze aangeKondigd 

Afbeelding 1 (boven) stempelafdruk uit een Klussendorfmochine, in dit geval een 
proefofdruK van de machine 6 3 7 / 0 0 9 8 6 , gebruikt in Sittard. 

Afbeelding 2 (onder) een voorbeeld van de bundelbrief|es zoals die werden gebruikt 
om de gesorteerde post te bundelen 

61306134 
DVG 

61306134 



5S^?^!S^'3CT?SSStBWW?^S 
briefpost voor 
VC KERKRADE 
6460 - 6499 
BUSLiCHTIIMGSDATUM 

Afbeelding 5 (links] afdruk Maastricht, 
gebruikt in een stempelmacfime van fiet 
voormalige voorsorteercentrum Weert. 

Afbeelding 6 (onder) Afdruk (Sosma) 
van het voormalige EKP Sittard, ingezet 
in het sorteercentrum 's-Hertogenbosch 

Afbeelding 3 (boven) een voorbeeld van een zoklobel, de zakken met gebundelde 
post werden met behulp van deze labels van een kenmerk voorzien. 

Afbeelding 4 (onder) met behulp van deze etiketten werden de rolcontainers met post
zakken gekenmerkt 

Kerstpost 
Peel en Maas 5700 - 6039 
Buslichtïngsdatum 

dec 1998 
ptt post 

Kerstpost 

Peel en Maas 

5700 - 6039 

Buslichtingsdatum 

dec 1998 

I J V... ' l.. .-' L I **s_l -V^/k. <*. • [ 23 V*]-22 , , 
\ v / 

I 
''m ^r 

^ 

i i 
' "54,"«« 

110 
+ 50 

Afbeelding 7 (boven) m Duitsland bestaan plaatsnaamloze stempels al langer. Hier 
twee voorbeelden van stempels met de tekst Bnefregion, respectievelijk Briefzenlrum. 

dam. Nieuwegein, Rotterdam, 
's-Hertogenbosch en Zwolle. 
In Arnhem is een sorteercen
trum voor aangetekende stuk
ken en verder zijn er nog vier 
soorteercentra voor pakket
ten. 

VOORBEREIDING KNJ1998 
Uiteraard moest voor de ver
werking van de kerst- en 
nieuwjaarspost heel wat wor
den voorbereid in de zin van 
mensen en middelen. De post 
werd op ongeveer 140 lokaties 
opgezet, gestempeld, gesor
teerd en uitgewisseld. In ieder 
rayon werd bekeken hoe men 
de verwerking het beste kon 
aanpakken. Zo werd in Gro
ningen gekozen voor verwer
king op één locatie, in Fries
land werden drie clusters ge
maakt en in Zuid- en Midden-
Limburg werd op zes plaatsen 
gewerkt. 

Voor de (tijdelijke) medewer
kers werd in de eerste plaats 
gezocht in eigen kring. Perso
nen die eerder tijdens de 
kerst- en nieuwjaarsperiode 
hadden gewerkt werden aan
geschreven. Verder werden 
advertenties geplaatst en 
raambiljetten opgehangen. 
Indien nodig werden uitzend
bureaus ingeschakeld. Het se
lecteren en instrueren van de 
medewerkers bracht natuur
lijk veel werk met zich mee. In 
het rayon Eindhoven bijvoor
beeld waren er in september 
160 aanmeldingen voor 250 
arbeidsplaatsen. In het rayon 
Zuid- en Midden-Limburg wa
ren eind november uit 160 
aanmeldingen 145 personen 
geselecteerd. Voor al deze me
dewerkers moesten voorzie
ningen worden getroffen, zo
als garderobes, toiletten, cate
ring enzovoort. 

Vergader- en opslagruimten 
werden tijdelijk als werkruim
ten ingericht. In de vestiging 
Sittard had men het geluk dat 
nog een gedeelte van het 
voormalige EKP beschikbaar 
was. Besloten werd dat de ves
tigingen Geleen en Sittard 
hiervan gezamenlijk gebruik 
zouden maken. 
Voor het stempelen van de 
post werden landelijk hon
derd nieuwe machines van het 
type-Klüssendorf aangeschaft 
(afieeldmg 1, proefafdruk ma
chine 637/00986). Ook wer
den Stempelmachines ingezet 
die nog in de voormalige voor-
sorteercentra (tegenwoordig 
vestigingen genoemd) aanwe
zig waren. Een belangrijk punt 
was het aanpassen van de sor-
teerkasten. Het sorteergebied 
's-Hertogenbosch bijvoor
beeld werd in deze kasten op
gesplitst in vijf rayons plus ove

rige. Het eigen rayon, in dit 
voorbeeld Zuid- en Midden-
Limburg, werd weer gesplitst 
in de vestigingen Brunssum, 
Geleen, Heerlen, Kerkrade, 
Roermond en Sittard. 

WERKWIJZE 
Tijdens de kerst- en nieuw
jaarsperiode werden de twee
lingbussen verscheidene ma
len per dag gelicht. Met uit
zondering van de vrijdaglich
ting en de extra lichting op za
terdag werd de post uit het 
rechtercompartiment van de 
rode brievenbussen (postco
des eigen sorteergebied) naar 
de lokale vestiging gebracht. 
De post uit het linkercompar
timent (overige postcodes) en 
de totale vrijdag- en zaterdag
lichting ging naar het sorteer-
centum, waar deze op de nor
male wijze werd verwerkt. 
Op de vestiging werd de post 
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Afbeelding 8 (boven) afdruk van het cor 
rectiestempel pit post 

Afbeelding 9 (rechts) ploatsnaomloze 
voorafstempeling met tekst PTT POST 

eerst (machinaal) gestempeld 
en vervolgens met de hand in 
sorteerkasten gesorteerd op 
rayon en op vestigingen. 
Het sorteergebied 's-Herto-
genbosch bestaat uit de ray
ons Eindhoven, Tilburg, Peel 
en Maas, 's-Hertogenbosch en 
Zuid- en Midden-Limburg. De 
post die bestemd was voor de 
overige rayons werd uit Lim
burg per auto vervoerd naar 
Helmond, waar de post be
stemd voor het eigen rayon 
werd meegenomen. De post 
voor Zuid- en Midden-Lim
burg werd gesorteerd op vesti
ging en in deelvoorsorteerge-
bied (DVG), bijvoorbeeld 
Maastricht 1 6210-6212, 6213-
6215, enzovoort. De gesor
teerde post werd gebundeld 
en van een bundelbriefje 
voorzien {afbeelding 2). De 
bundels werden in zakken ge
sorteerd die van een zaklabel 
werden voorzien (aßeelding 
3). De zakken werden vervol
gens verzameld in rolcontai
ners, die eveneens geken
merkt werden (afbeelding 4). 

Als hulpmiddel werden ver
schillende kleuren gebruikt: 
Kerkrade groen, Sittard don
kerbruin enzovoort. De con
tainers werden met vrachtau
to's naar de betreffende vesti
gingen vervoerd. 

STEMPELMACHINES 
In de voormalige voorsorteer-
centra - nu dus vestigingen -
waren weliswaar handstem-
pels en soms ook stempelma-
chines aanwezig, maar de ca
paciteit was onvoldoende om 
de grote kerst- en nieuwjaars-
stroom te verwerken. Dit was 
in het verleden ook wel eens 
het geval. Zo stempelde het 
voormalige voorsorteercen-
trum Weert in 1982 met een 
machine, waarin een stempel-
kop Maastricht zat {afbeelding 
5). In het sorteercentrum 
's-Hertogenbosch werd tot en 
met mei 1998 nog een schift-, 
opzet- en stempelmachine 
(Sosma) gebruikt uit het voor
malige EKP Sittard {afl>eelding 
6), dat eind januari 1998 was 
opgeheven. 

Voor de kerst- en nieuwjaars-
post 1998 werden zoals ge
zegd honderd nieuwe machi
nes aangeschaft van het type-
Klussendorf. Opmerkelijk was 
dat in de Stempelkoppen geen 
plaatsnaam was vermeld. In 
Duitsland gebruikt men al en
kele jaren stempels met de 
tekst Bnefzentrum of Bnefregion 
en een nummer {aßeelding 7). 
Kiene verzamelaars zijn er in
middels achter welke Bnefoen-
trums waar gevestigd zijn. In 
Nederland werd gekozen voor 
plaatsnaamloze stempels met 
de tekst PTT Post en verder de 
datum en een nummer met 
drie cijfers. De tekst ptt post 
kennen we al jaren van het zo
genoemde correctiestempel 
{aßeelding 8), dat dient om 
ongestempelde zegels te ver
nietigen; ook bij zogenoemde 
voorafstempelingen wordt van 
deze tekst gebruik gemaakt 
(aßeelding 9). 
Voor geïnteresseerde filatelis
ten is het wellicht een uitda
ging om vast te stellen waar de 
stempels tijdens de kerst- en 
nieuwjaarspost-periode wer

den gebruikt. Aßeelding 10 
toont enkele voorbeelden van 
de stempels die in gebruik wa
ren. Ook in de tabel die op 
deze pagina is afgedrukt zijn 
voorbeelden te vinden. Er 
moet echter wel rekening mee 
worden gehouden dat de ma
chines na de kerst- en nieuw-
jaarspostperiode op andere 
locaties zijn of kunnen wor
den ingezet: de PTT heeft im
mers niet voor niets de plaats
naam weggelaten! 

Bronnen: 
Post Vervoerkrant van oktober 1998 
(nummer 10) en november 1998 
(nummer 11) 
Popmagazine van oktober 1998, pa-
gma 5 en november 1998, pagma's 
8 en 9 
Gegevens verkregen bij de vesU-
gmg Sittard 

-MHT« ^ssmiFascsMiB3ï^»'(^iï!a MachtnestcTnpels sfebniikt in de vestigingen Zuid- en Midden Limburg 

Vestiging 

Brunssum 

Sittard 

Heerlen 

Kerkrade 

Maastricht 

Roermond 

Stempel tijdens de kerst- en nieuwjaarspostperiode 

PTT POST 026 

PTT POST 027 
Geleen Universal, golflijntjes 

PTT POST 028 
Postcode gewoon even doen 

PTT POST 029 

PTT POST 030 
Postcode gewoon even doen 

PTT POST 065 

Afbeelding 10 enkele voorbeelden van machinestempels die tijdens de kerst- en nieuw|aarsdrukte 1998 /1999 werden ingezet Waar het de plaatsnaamloze stempels met de 
tekst PTT rOSrbetreft ligt er een leuke uitdaging voor filatelisten Z!| kunnen proberen er achter te komen welke stempelnummers bi| welke vestigingen horen 



Postzegelboekjes, 882 
Jersey: 
Postzegelboekjes, 131,882 
Kanaaleilanaen: 
Catalogi, 814 
Koeweit: 
Postzegelboekjes, 433,810 
Korea (Noord): 
Postzegelboekjes, 131,601,602, 
882 
Korea (Zuid): 
Postwoordestukken, 879 
Postzegelboekjes, 192 
Kreta: 
Catalogi, 814 
Kroatië: 
Postwaflrdestukken,213,330 
Letland: 
Postwoordestukken, 21 
Levant: 
Catalogi, 814 
Liberia: 
Postaeschiedenis, 730 
Liecntenstein: 
Catalogi, 814 
Postmusea, 382 
Luchtpost: 
Catalogi 530 
Luxemburg: 
Automaatstroken, 593 
Postwoordestukken, 879 
Postzegelboekjes, 305 
Tentoonstellingen, 491 
Macoo: 
Automaatstroken, 119,593 
Macedonië: 
Postwoordestukken, 21 
Malawi: 
Fouten op postzegels, 533 
Maleisië: 
Nederlond op postzegels, 660 
Malta: 
Postgeschiedenis, 103 
Postwoordestukken, 21 
Man: 
Cotologi,8]4 
Postwoordestukken, 794 
Postzegelboekjes, 193,352,810 
Mauritius: 
Blouwe Mauritius, 661 
Mauritiusbrief, 677 
Veilingen, 8 
Maximafilie: 
Catalogi, 419 
Mayotte: 
Postzegelboekjes, 602 
Mexico: 
Fiscaolzegels, 438 
Namibië: 
Maakwerk, 169 
Postwoordestukken, 130 
Postzegelboekjes, 352 
Nederland: 
Albums, 258 
Archief Boekemo, 176 
Beatrixzegels,169,253,900 
Beurzen, 62,490,491,492,580, 
748,834 
Bezettingsopdrukken, 874 
Brieven oon de toekomst-zegel 
1998,377,420 
Cataloai,108,330,581,673 
CollectCards,673,853 
Crouwelzegel 25 cent 1998,333 
Den Hoog, 529 
Diefstallen, 771 
Drukofwijkingen, 8 
Drukproeven, 8 
Druktechniek, 19,90,222,223, 
253,332,420,496,664,774, 
854 
Drukuitschot, 533 
Eerstedogenveloppen, 870 
Emissieprogramma's, 772 
Enschedé, Joh., 203 
Eretekens, 853 
Escherzegel 1998,463 

Eurozegel 1999,856 
Foecoliën 532 
FC-Knuddezegen998,333,377 
Filatelie in Nederland, 260 
Flora en Fauna-zegels 1998,582, 
584 
Friesland, 539 
Frieslond-zejgel 1998,420,463 
Gelegenheidszegels, 180 
Genealogie, 853 
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Handel, 581,771 
Hongzakjes, 497,582 
Huwelijkszegel 1998,254 
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Poststukken, 9 
Postvervoer, 272 
Postwoordestukken, 19,93,129, 
302,380,456,513,734,816 
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DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 27 februari 1999 
haar 100ste openbare veiling 

Wij hebben voor u ca. 3000 kavels, 
waaronder ca. 600 kavels munten, 
verder ca. 600 kavels Ned. en O.R., 
ca. 1800 kavels losse nummers buiten
land, brieven en F.D.Cs, verzamelin
gen, stockboeken en diversen. 

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inlichtingen: 

P. H. J . C. Kokx-Jansen 
Kerver 10 

5521 DB Eersel (bi j E indhoven) 
Tel. 0497-512057 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn dagelijks 

mogelijk, ook ti jdens onze openbare veilingen. 

Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis taxeren. 

VEILINGHUIS 
PASSON 

VEILINGDATA 1 9 9 9 
16-01-
23-01-
06-02-
09-02-
13-03-
20-03-
10-04-
17-04-
08-05-

1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 

Rotterdam 
Dracliten 
Westervoort 
Woudenberg 
Den Haag 
Eindlioven 
Zwolle 
Hilversum 
Boxmeer 

Veilingkatalogus gratis op aanvraag: 
tel. 0 2 6 - 3 2 1 0 0 1 3 of fax 0 2 6 - 3 2 1 4 1 1 0 

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. 

Postzege lhande l 

Lodewi j k 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 

üÉaL 

BREDENHQf:DE BERM-POSTZEGEUMPORT 

Bovenstroat 286-a, 3077BL Rotleitlani-IJsselmonde « ^ ^ o n (010) 482.6725 • leiefox (010) 479.7065 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zoteidag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokJoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

Leuchtturm Insteekboeken nu stuntprijzen ^USLIISf Süttiüi^ieüyiB ii@@ïP@B0|iAiï 

L4/8 
L4/16 
L4/24 
L4/32 

LS4/8 
LS4/16 
LS4/24 
LS4/32 

16 BIzwit 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
64 BIzwit 

16 BIz zwart 
32 BIz zwart 
48 BIz zwart 
64 BIz zwart 

normaal 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

l x 

11,25 
16,75 

26,50 
29,00 

13,50 
21,50 
29,00 
38,00 

3x 

10,50 
15,75 

24,50 
2750 

12,50 
20,50 
28,00 
36,00 

5x 

10,00 
15,00 
23,00 
26,25 

12,00 
19,25 
2700 
34,00 

10 X 

9,50 
14,00 
22,00 
24,50 

11,25 
18,00 
26,00 
32,50 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

[0MMß@OMa Wm. MMMMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU ƒ 32,50 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU ƒ 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU ƒ 37,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU ƒ 135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL ƒ 180,00 NU ƒ 150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL ƒ 300,00 NU ƒ 250,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAI\AAL ƒ 400,00 NU / 300,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL ƒ 315,00 NU ƒ 260,00 

LAND 
Atrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faraer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankn|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Scandinavië 
Spanie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met '98 
groot assortiment veel nieuw 
enkel papier met '98 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw met '98 
grote sortering met tioge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel |aren met '97 
zeer nieuw met hoge 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 
grote sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote ass met toeslag 
kort geknipt met iets '98 
veel nieuw met iets '98 
leuk met kleine landen 
laatste loren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortering met '97 
veel gevraagd met '98 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag iets nieuw 

100 gr 
19,50 
12,50 
18,50 
25,00 
14,50 
15,00 
22,50 
11,00 

29,50 
4750 

120,00 
15,00 
32,50 
52,50 
25,00 

175,00 
2750 
30,00 
25,00 
30,00 
25,00 
14,00 
25,00 
35,00 
25,00 
22,50 
25,00 
1750 

20,00 
6750 
18,50 
15,00 
1750 
3750 

250 gr 

2750 
42,50 
5750 
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 
4750 

160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

50,00 

6750 
95,00 
45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 
90,00 

310,00 

65,00 
75,00 



'POST EN DIENSTVER. AMSIERDAM' 
STADSPOSTMAAKWERKOF NIET? 
Stukje huisvlijt mept v r a ^ op 
Niet alleen het leven bestaat uit (fsen c/ov/ns het geldt ook 

voor de filatelie. Soms kom je iets leuks, aparts, interessants 

of onbegrijpelijks tegen. De heer E. Horn uit Assen kocht iets 

waarvan hij weet dat het maakwerk is, maar dat misschien 

als een soort 'proefwerk' voor een 'echte' stadspost heeft 

gediend. Wie weet er meer over? 

Het was een voor mij totaal schrijving droeg Stadspost Am
onverwachte stadspostvondst: sterdam 192324. Ook al was 
het kaveltje dat ik op een vei het dan overduidelijk 'maak
ling tegenkwam en dat als om werk', ik vond het toch inte

■,."li.niktdoMGPopf.enI).". 
v«i. BSsPARlNGMt'i' 

11923/ '24'». 
fe .•!. 'daro. 

 J ni , . ; 
K i . .1. Cr ■' .'■ r

.c/r >^ V^Xr*.. 

' i ^ « * ^ 

» C L n i 

I fm. s 3N 
«2* 

^ V \ 

E. HORN, ASSEN 

ressant genoeg om het te ko
pen. De bedoeling van de 
stukken was klaarblijkelijk om 
een soort staalkaart te maken 
van beschikbare zegels en 
stempels en om een indruk te 
krijgen van de bruikbaarheid 
van het zegelpapier. De enve
loppen maken de indruk au
thentiek te zijn, maar er vallen 
toch nogal wat vragen te be
antwoorden. 

HET MATERIAAL 
Laten we eens kijken naar het 
beschikbare materiaal. De 
poststukken zijn alle geadres
seerd aan den Heer J. Hage
doom, Alhier. 'Alhier', dat is in 
dit geval Amsterdam, want het 
afzenderstempel op de achter
zijde van de enveloppen ver
meldt gebruikt de MG Post en 
Dienst ver. BESPARING 50 Proc. 
1923/'24 A'dam, aangevuld 
met het woordje FROM. Op
merkelijk is het gebruik van 
een omgekeerd aanhalingste
ken voor het getal 24 en het 
Engelse woordje FROM. 
De zegels zijn gemaakt op ge
lijnd schrijfpapier. Ze verto
nen alle kenmerken van 'huis
vlijtproductie': de zegelkaders 
werden met potlood afgete
kend, waarna er met behulp 
van een naaimachine 'perfo
ratie' werd aangebracht. 
De zegels komen in diverse 
waarden en kleuren en met 
een aantal opdrukken voor. In 
tabel 1 wordt een overzicht ge
geven van de zegels, althans 
voor zover ze aan de hand van 
de stukken die ik in mijn bezit 
heb geïnventariseerd kunnen 
worden. 

Voor de ontwaarding van de 
zegels werd een aantal stem
pels gebruikt. Daarbij valt met 
name een op een typenrader
stempel gelijkend exemplaar 
met een doorsnede van 
36 mm. op met als datum/AN. 
9. 1924. De andere stempels 
(onder andere HG, T, een dia
positieve Z) en  spiegelver
keerd afgedrukt  '/i) lijken 
weer in de huisvlijtsector thuis 
te horen. Misschien niet zo 
heel vreemd als wordt be
dacht dat men destijds, om
streeks 1924, in het 'centen
tijdperk' leefde. Het stempel 
Briefl wekt de indruk dat men 
wist dat men geen brieven 
mocht bezorgen; het is duide
lijk van een professionele 
stempelmaker afkomstig. 

VRAGEN 
Tot zover de gegevens zoals 
die uit de stukken kunnen 
worden afgeleid. Er blijven 
echter nog vragen te beant
woorden. Dit zijn ze: 

Wie heeft andere, vergelijkba
re stukken in zijn of haar be
zit? 
Wie heeft dit materiaal (of 
soortgelijke stukken) al eens 
onder ogen gehad en waar? 
Wie weet wat de afkortingen 
MG en / /G betekenen? 
Wie heeft ooit een stuk gezien 
met een enkelfrankering? 
Wie beschikt over gegevens of 
bewijzen die duidelijk kunnen 
maken of het hier gaat om 
een stadspostdienst die echt 
heeft gewerkt? 

Uiteraard ben ik erkentelijk 
voor elke informatie die de 
oplossing van dit stadspost
raadsel dichterbij kan bren
gen. U kunt uw reacties sturen 
aan 

E. Horn Sr. 
Speenkruidstraat 487 
9494 HV Assen. 

U kunt ook bellen: 0592
330301. 

Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking! 

Overzicht zeg^lmateriaal 'M.G. Post en Dienstver. Amsterdam' 
Jaar 

1923 
1923 
1923 
1923 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 

Waarde 

1/2 
1 
5 
10 
V4 
'A 
V4 
1 
3 
5 
2 

Kleur 
papier 
crème 
creme 
crème 
crème 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
groen 

Kleur 
stempel 
paars 
rood 
groenachtig 
blauw 
paars 
paars 
paars 
groenachtig 
blauw 
blauw 
paars 

Kleur Opdruk (kleur) | 
waarde 
rood 
zwart 
rood 
rood 
paars 
rood 
paars 
rood 
rood 
rood 
paars 

*: opdruk is horizontaal gespiegeld aangebracht 

'10' (paars) 
'1924' (paars) 
'1924' (paars) 
'=' en 'V2' 
geen opdruk 
' /s* (paars) 
geen opdruk 
geen opdruk 
geen opdruk 
geen opdruk 
expresse
bestelling 



500 verschillende prijslijsten op internet of per posti 
; Postzegeiwinkei PostBeeld heeft een gigantische voon^ad postzegels Alles is terug te vinden in prijslijsten. We hebben lijsten van vtllwel leder land en zo'r 200 motieven, i 
I We hebben lijsten met verkoop- of inruilpnjzen. 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 postjegeis per extra lijst bl| te voegen Geef s v p duidelijk aan of U lijsten met verkoop- of innjilprtjzen wilt 

P o s t B e e l d Kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel 0235272136, fax 0235272753, e-mail info@postbeeldnlWWW.postbeeld.nl 

PLAATFOUTEN • N.L. ' 
300* / 40- 681\\ ƒ 40-
317* ƒ 125- m\\\ f 25-
658* ƒ 60- 727*A ƒ 25-
658 *A ƒ 60- 781* ƒ100-

POSTFRIS • 
811* / 20-
811 *A ) 15-
811*B ƒ 4-
820* ƒ25-

AANBIEDING 
830 W ] 30-
836W ƒ35-
841* ƒ10-

Wij zyn zijn aanwezig op defilatehe beurs m de Pandahallen te Nieuw Loosdrecht 
29 + 30 januari 1999 

t Postzegelhandel KAREL DEN HERTOG Gonnchemsestraat 10a, 
4231 BH Meerkerk tel 0183 352169 
Openingstyden winfcel' donderdag \an 09 00-12 30 en 13 30-18 00 uur 

IVI 
Op 2 3 en 3 0 januari hopen wij u te zien op 
de Fïlateliebeurs in Loosdrechl 

Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel.: 035-6013706 

NIJNEEGSE 
POSTZEGELVEILINC N.P.V. 

Onze 75ste veiling wordt gehouden op 
30 januari a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog met? 
Stuur dan even een brief kaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen 1999 
gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 

DE VALK PHILATELIE ^ 
BELGIË 

VLG MICHEL POSTFRIS 
1083 
1091/92 
1093 
1094/99 
1100/15 
1116 
1117/18 
1119/24 
1142 
1143/45 
1146 
1147/48 
1149/54 
1155/60 
1161 
1162/63 
1164/65 
1167/73 
1174/77X 
1178 
1179/81 
1182/84 
1188/89 
1190/95 
1198/05 
1206/08 
1209/10 
121tz( 
1218/21 
1222/27 
1228/30 
1231/32 
1233 
1234 
1235 
1236/41 
1242/47 
1248/50 
1251/52 
1253/54 

ACTUELE 

0 20 
150 
0 20 
2 30 
6 60 
0 20 
0 50 
9 80 
0 35 
195 
040 
090 

14 00 
8 75 
0 30 
0 55 
055 
8 75 
0 55 
0 50 
155 
175 
0 65 

13 25 
8 75 
4 55 
120 
0 35 
165 
8 50 
165 
0 35 
0 30 
0 30 
0 30 

1125 
7 25 
150 
175 
0 50 

GESCH 

Tot ƒ 200, 
Betal ngb 
POSTGIRG 
brief of tel 

VALKSE\ 

1255/57 
1258/63 
1264 
1265/71 
1272 
1273 
1274/75 
1276/81 
1282/83 
1284 
1285/90 
1291/92 
1293/97 
1293a 
1299 
1300 
1301 
Blokken 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

0 65 
3 75 
0 25 
4 75 
0 25 
0 25 
0 35 
3 95 
055 
025 
3 35 
0 55 
3 25 
0 30 
040 
040 
070 

150 
130 
130 
0 90 
1 10 
0 80 
1 10 
2 00 
150 
4 50 
2 25 
2 50 
4 25 
110 
160 
150 
3 60 
150 
130 
4 00 
640 
170 

REVEN VOORRAAD 

- porto extr 
Innen 14 d 
41792 

./fax 0 

WEG^ 

!44. 
342-

18* 

NEDERLAND 
VLG »VPH POSTFRIS 

404 
405/21 
422 
423/27 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
490/94 
495/99 
504/05 
506/07 
508/12 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
601 
612/16 
617/36 
637/40 
646 
647/48 
649/53 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
676/80 
681/82 
683/87 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 

LIJST OP 

0 20 
2 40 
015 
100 
015 
150 
3 20 
4 00 
8 60 
3 60 
8 20 
6 00 
2 60 
4 00 
7 00 

20 25 
23 65 

2 30 
17 50 
8 75 

6650 
0 65 

17 50 
12 25 
3150 
2 65 
4 90 

1315 
17 50 
160 

1140 
15 75 
12 25 
43 75 
12 25 
5 25 
7 70 
7 55 

14 35 
15 75 

UNVRA/ 

3. Vanaf /2 
jgen o f bij 
KvK 080786 
421644 van 

3771 RE 

712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 

G, METVE 

00,- fr 

105 
105 

10 50 
1 15 

14 70 
175 
8 75 
3 85 

14 00 
7 20 
315 

14 90 
0 35 
615 
160 
630 
300 

1050 
105 
5 60 
125 
7 00 
120 
0 45 
3 00 
130 
3 00 
0 90 
015 
180 
0 30 
100 
015 
0 45 
015 
210 
015 
105 
165 
0 60 

RMELO 

anco 
^oorultbeta 
25. BE 'Steil 
10.00-22.0 

BAR hIEV 

s postfrisi 

VATICAAN 
VLG YVERT POSTFRIS 

272/73 
280/81 
282/83 
284/86 
287/88 
289/92 
293/98 
299/01 
302/09 
328/30 
331/34 
341/43 
344/47 
353/55 
356/58 
359/62 
363/70 
373/73 
374/77 
378/79 
380/82 
383/86 
387/89 
390/92 
393/96 
397/00 
401/04 
405/09 
410/12 
413/14 
415/17 
418/21 
422/27 
428/31 
432/33 
434/37 
438/40 
441/50 
451/56 
457/62 

0 55 
0 85 
070 
0 85 
0 45 
165 
4 95 
3 30 
0 90 
385 
135 
0 70 
125 
135 
135 
055 
090 
055 
0 55 
0 55 
045 
0 90 
0 80 
0 45 
0 55 
0 70 
0 70 
0 55 
0 55 
0 55 
0 45 
0 55 
0 80 
0 70 
055 
090 
045 
110 
100 
080 

NG VAN GEWENST 

levering. 
Ing 2°/ 'o kor 
en ultslulte 
Ouur. 

ELD (geen 

463/65 
466/70 
471/72 
473/75 
476/78 
479/81 
482/84 
485/87 
488/90 
491/93 
494/96 
497/01 
502/04 
505/09 
510/12 
513/17 
518/21 
522/26 
527/30 
531/32 
533/35 
536/41 
542/46 
547/48 
549/51 
552/54 
555/57 
558/61 
562/65 
566/68 
569/70 
571/75 
576/78 
579/81 
582/92 
593 
594/99 
600/02 
603/05 
606/08 

EUROPEES 

ting. 
nd per 

winke 

^ 

055 
070 
035 
045 
0 55 
055 
055 
045 
055 
0 55 
0 55 
0 70 
0 55 
0 70 
0 55 
0 90 
0 55 
0 70 
0 70 
0 45 
045 
275 
070 
045 
045 
070 
055 
055 
070 
045 
045 
070 
055 
055 
165 
045 
0 80 
0 55 
0 70 
0 80 

UNO 

1) 

Frankeergeldige 
postzegels 

van Nederland en alle West-
Europese landen 

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

SRPE "dual blanko" 
Eén systeem voor al ww variëteiten! 
=> Verzameling naar eigen inzicfit opzetten. 
=> Achterzi jde van uw egels kunnen blijven beki jken. 
=> Klemvast weekmakervr i j fol ie, veilig en beschermend. 

Safe Dual Blanko bladen (folieblad met chamois kleurig onderblad) 
verkriigbaar in een veelzijdigheid van 22 variaties, per los blad ƒ 3,25 
in pak van 5 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad ƒ 2,90 

Grijze of zwarte onderbladen tegen meerprijs los 
in pak van 10 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad 
Bestelnummers zie verkrijgbare gratis folder. 

ƒ0,95 
ƒ0,85 

Verkrijgbaar blJ ledere postzegelhandel. 
Voer Informatie en uitgebreide SAFE folder: 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20, 3011 HG Rottenlam, Tel. 010-4143077*Fax 010-4149499 

mailto:info@postbeeldnlWWW.postbeeld.nl


BCMEKEPi" 
PLAIUK 

5ft 
/ 

Perfins van België 
Ruud Hommink en Jac van der 
Hoorn stelden een indrukwekkend 
overzicht samen van de perfora
ted initials van België. Het catalo-
gusoedeelte is consequent opgezet 
en aaardoor heel duidelijk. Ruim 
veertig van de ca. 148 pagina's 
zijn gewijd aan toelichting die in
formatie verschaft over het ge
bruik van de perfins, de indeling 
van de catalogus, de zegeltypen 
en enkele randgebieden Ondanks 
de eenvoudige uitvoering toch een 
heel nuttige publicatie. 
Prijs: f 16.50 

Yvert & Tellier Tome 5, Ire 
en 2me partie 
Nu de catalogi van Yvert van de 
verzamelgebieden Frankrijk, Mo
naco en Voormalige Franse kolo
niën en gebieden geheel in kleur 
worden uitgegeven, valt het interi
eur van de andere delen wat te
gen. De grote verdiensten van de 
catalogi in de reeks overzee {Ou-
trem-mer) zijn hun overzichtelijk
heid en de compacte presentatie. 
Nadelen zijn uiteraard de nog 
steeds wat geflatteerde prijsnote-
ringen en het feit dot niet alle ver
schillende zegels worden afqe-
beeld. In het eerste twee delen 
van band 5 worden respectievelijk 
de landen Aden tot en met Brazilië 
en die van Brunei tot en met de 
letter C behandeld. 
Onder andere verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt International 
Booksellers, Bleyenburg 5,2511 
VC Den Haag, telefoon 070-
3652227. 
Prijs per deel: f 67.50. 

^ Musik in der Philatelie 
- De opkomst van de thematische fi-

mm 

i 

latelie heeft ook de behoefte doen 
ontstaan aan catalogi die postze
gels per onderwerp rubriceren. De 
Duitse verzamelaar Manfred Gorol 
heeft drie boekjes over lichte mu
ziek gepubliceerd; de titels zijn re
spectievelijk Jazz in der Piiilatelie, 
Folk/Chanson in der Piiilatelie en 
Rock/Pop in der Philatelie. In feite 
gaat het niet zozeer om catalogi 
als wel om heel beknopte encyclo-
pedietjes. De zegels worden niet 
per land en ook niet chronologisch 
gepresenteerd, maar zijn gegroe
peerd per artiest. Van elke perfor
mer oigroe^f worden kerngege
vens vermeld (in het Duits) en per 
lemma worden een of enkele 
voorbeelden getoond. Door de 
eenvoudige productiemethode val
len de illustraties wat teaen, maar 
als checklist voldoen de Doekjes 
zonder meer. 
Prijs: DM 10.- (excl. verzendkos
ten). Verkrijgbaar bij de auteur: 
M. Gorol, Hegelstrasse 15, D-
06114 Holle (Duitsland). 

Postal Stationery Literature 
Literatuur over literatuur kan bij
zonder handig zijn De uitgever 
van de bekende PLN-literotuur-
nieuwsbrief, C. Nieuwlond, heeft 
onlangs een overzicht samenge
steld van publicaties die direct of 
indirect te maken hebben met 
posiwaardestukken. Bescheiden 
als Nieuwlond is noemt hij zijn 
overzicht geen bibliografie maar 
een reference list. Strikt genomen 
gaat het ook om een (uiterst sober 
vormgegeven) lijst, moor wie door 
het uiterlijk heenkijkt ziet toch 
hoeveel moeite het moet hebben 
gekost om een dergelijk overzicht 
(met titels die voor een deel nog 
uit de vorige eeuw stammen) sa
men te stellen. 
Prijs: f 12.50, over te maken op 
Postbankrekening 6197980 t.nv. 
C. Nieuwlond, Rotterdam. 

Guide Mondial des Timbres 
du Football 
Yvert & Tellier richt zijn aandacht 
langzaam maar zeker ook op the
matische gebieden. Nadat eerder 
al een catalogus van Olymische 
zegels verscheen, zijn nu de voet-
baizegels aan de beurt. Er is geko
zen voor de kleurige en smaakvol
le opzet die ook de Frankrijk-coto-

. » 
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H YVERT & TEILIER 

logus kenmerkt. De zegels staan 
per land gegroepeerd. De illustra
ties zijn goede kwaliteit, al is het 
jammer dat niet alle verschillende 
zegels worden afgebeeld maar 
doorgaans slechts één represen
tant per serie. Voor de voetbalfila
telist is deze (overigens niet zo 
goedkope) catalogus natuurlijk 
wel een must. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Bleyen
burg 5,2511 VC Den Haag, tele 
foon 070-3652227. 
Prijs: f 101.-

Austria Oesterreich Spezial 
Gespecialiseerde catalogus van 
Oostenrijk en gebieden. Veel aan
dacht voor enigszins dubieuze ver-
zomelterreinen, zoals zwartdruk-
ken, raketpost, Cinderella's, ten
toonstellingsuitgiften e.d. Geheel 
in kleur. Afbeeldingen op mini
formaat, maar desondanks heel 
duidelijk. Aandacht voor zegels 
met afwijkingen (plootfouten 
etc). 
Prijs: f 65.-. 

xr 

Slonley Gibbons 

GREAT BRITAIN 
VOLUME 3 

QUEEN EUZABETHI 
Pr«-decimal Issues 

Speciolited Slomp Caiabgue 

Queen Elizabeth II Specialised 
Stamp Catalogue 
Het Engelse handels- en uitgevers
huis Stanley Gibbons brengt een 
breed scala aan publicaties op de 
markt, van de uiterst vereenvou
digde wereldcatalogus Stamps of 
the WorldM aan de reeks Specia
lised Catalogues von Groot-ßrit-
tonnië. In de laatstgenoemde serie 
verscheen onlangs net geheel bij-
oewerkte deel gewijd aan de niet-
decimale zegels van koningin Eli
zabeth II. Ook dit deeltje bevat 
weer een schot aan informatie. 
Jammer dat de typografie geen 

gelijke tred heeft weten te houden 
met de voortdurend verfriste in
houd. Aan het boekje kleeft een 
pittige prijs, maar wie de bewuste 
emissies werkelijk gespecialiseerd 
wenst te verzamelen kan niet zon
der. 
Prijs: f 99.80. 

wyvF 
Briefmarken-Katalog 
Stamp-Catalogue 
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World Wide Fund For N itürt 

WWF Briefmarken-Katalog 
Deze catalogus, gewijd aan de ze-
aels met een Wereldnotuurfonds-
fogo, valt om meer dan één reden 
als 'bijzonder' te kwalificeren. De 
zegels zijn niet per land gerang
schikt, maar netjes op datum. Bo
vendien worden de prijzen van de 
zegels niet in het kleuriae, mooi 
vormgegeven hoofdwerlc vermeld, 
moor in een in zwart/wit uitge
voerde, eenvoudig uitgevoerde 
bijlage. Voordelen voor de uitge
ver: nieuwe emissies kunnen later 
heel gemakkelijk worden toege
voegd en de prijzen kunnen jaar
lijks op het gewenste niveau wor
den gebracht. 
Onder andere verkrijgbaar bij 
P.W Meinhardt International 
Booksellers, Bleyenburg 5,2511 
VC Den Haag, telefoon 070-
3652227. 
Prijs: f 60.-. 
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Soutln Atrien lU 

f) Maiul Transvinl Oianue '̂ 'V« StaM CniM af flerad Hope 
Including SiB^es dtul OGuJpaDo n). formvr HometHndS,. 

The South Africa Stamp 
Colour Catalogue 
Handige en druktechnisch fraai 
uitgevoerde overzichtscatalogus 
van Zuid-Afriko en gebieden (Na
tal, Transvaal, Oranje Vrijstaat, 
Kaap de Goede Hoop en de vroe
gere 'thuislanden'). Duidelijke af-
beeldinaen in kleur, lettertype wat 
aan de oescheiden kont moor ove
rigens heel bruikbaar. 
Onder andere verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt International 

Booksellers, Bleyenburg 5,2511 
VC Den Haag, telefoon 070-
3652227 
Prijs:f 81.-(incl. verzending). 

Vlastos Griekenland/Cyprus 
Drukwerk is in Griekenland ken
nelijk niet zo duur, want de twee 
kloeke delen die Vlastos onlangs 
heeft uitgegeven kosten exclusief 
verzending nog geen vijf tientjes. 
In deel 1 wordt Griekenlond be
handeld, in deel 2 de buitenlandse 
postkantoren en Cyprus (Grieks). 
Op de uitvoering wordt niet be

knibbeld, forse illustraties in kleur 
en een ruim opgezette typografie. 
Tweetalig: Grieks en Engels. 
Verkrijgbaar bij P W Meinhardt 
International Booksellers, Bleyen
burg 5,2511 VC Den Haag, tele
foon 070-3652227. 
Prijs: f 55.50 (incl. verzending). 

API PHILATFLIF 

API 1998enpréhistoire 
Wie deze catalogus van zegels op 
het thema 'prehistorie' voor het 
eerst in handen krijgt zal waar 
schijnlijk ongelovig reageren op 
de absurd hoog lijkende prijs. De 
productiemethode lijkt hieraan 
schuld' de co. 50 eenzijdig be
drukte pagina's komen uit een 
kleurenkopieeropparoat en dat 
maakt de zaak prijzig. Wie toch 
niet zonder kan, zal net bedrag er 
waarschijnlijk wel voor over beo-
ben. De prenistoriezegels zijn niet 
alleen duidelijk afgebeeld, maar 
gaan ook vergezefd van de juiste 
wetenschappelijke nomen. 
Verkrijgbaar bij P W. Meinhardt 
International Booksellers, Bleyen
burg 5,2511 VC Den Haag, tele
foon 070-3652227. 
Prijs:f 101.-(incl. verzending). 



Unitrade Spedolized Canada 
Gebruikmakend van het nummer
systeem van de bekende Scottca
talogus biedt Unitrades Specialized 
Catalogue of Canadian Stamps em 
duidelijk en kleurig overzicht van 
de zegels van Canada en verwante 
gebieden (Brits Columbia, Voncou
ver Island, New Brunswick, New
foundland, Nova Scotia en Prince 
Edward Island). Voor de illustraties 
wordt flink wat ruimte uitgetrok
ken en daar waar nodig wordt ook 
gewag gemaakt von de voorko
mende variëteiten. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Bleyen
burg 5,2511 VC Den Haag, tele
foon 0703652227. 
Prijs: f 55.50 (incl. verzending). 

Seven Seas Compact 
Australian Stamp Catalogue 
Sei'en Seas Stamps is de uitgever 
von deze catalogus op notitiooek
jesformoat. Hij behandelt Australië 
en gebieden en bevat behalve de 
(sterk gecomprimeerd weergege
ven) kerngegevens van de erin 
behandelde zegels ook een the
matisch index. De illustraties zijn 
duidelijk. Een primo checklist 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Bleyen
burg 5,2511 VC Den Haag, tele
foon 0703652227. 
Prijs: f 29.50 (incl. verzending). 

Michel C E P T / U N O 1 9 9 8 / 9 9 
Het lijkt of de klad er een beetje 
inzit bij het verzamelgebied 'Ver
enigd Europa'. In het voorwoord 
van de nieuwe editie van Michel's 
C[PT/UNOKatalogmti\ gewag 
gemaakt van nauwelijks gewijzig
de prijzen, of het zouden de note
ringen voor zeaels van vroegere 
'Oostblok'landen moeten zijn, die 
in veel gevallen omlaag gingen. 
Toch verschijnen in de buitenland

se vakpers (en dan met name de 
Duitse) geregeld advertenties van 
bandelaren die de Europazegels 
willen opkopen. Misschien omdat 
straks, met de komst van de Euro 
op postzegels, meer belangstelling 
voor het gebied te verwachten 
volt? 
Voor wat betreft de zegels van de 
Verenigde Naties wijst Michel erop 
dot de catalogus op dit punt is bij
gewerkt. Gebruik is gemaakt van 
de gegevens die danKzij de uitge
breide behandeling in de diverse 
landen en gebiedencatologi von 
Michel beschikbaar zijn gekomen. 
Prijs: f 34.50. 

CATALOGO 
UNIFICADO 

DE SELLOS DE 
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Edifil Sellos de Espana 
Edifil brengt met Sellos de Espana 
een rechttoe rechtaan catalogus in 
kleur van Sponje. Ook lokale ze
gels, weldadigheidsemissies en 
postwaardestukken passeren de 
revue. De informatie is niet al te 
uitgebreid, moor de illustraties 
zien er prima uit. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Bleyen
burg 5,2511 VC Den Hoog, tele
foon 0703652227. 
Prijs: f 41. (incl. verzending). 

Stanley Gibbons King George 
VI Catalogue 
In Engeland is het gebruikelijk om 
bij het opzetten van een verzome
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^ 

Stanley Gibbons 

KING GEORGE VI 
STAMP CATA1CX3UE 

Wil 
■ ■IB 
Hiffll 

ling von het eigen land een inde
ling te gebruiken die naar de re
geringsperioden van de diverse 
vorsten verwijst. Met die weten
schap in het achterhoofd is het dus 
niet vreemd dat er ook catalogi 
verschijnen die aan de zegels van 
één bepaalde koning of koningin 
zijn aewijd. In 1952 verscheen de 
hier oesproken catalogus voor het 
laatst; na 45 jaar is er dus weer 
een King George VI Catalogue mn 
Stanley Gibbons. De reden voor 
deze rewVo/ligt voor de hand: er 
is sprake van een toegenomen be
langstelling voor dit verzamelge
bied. Ten opzichte van de voriae 
editie behandelt deze zesde alle
vering veel meer variëteiten, 
kleurofwijkingen, kopstaande wa
termerken en postzegelboekjes. 
Als het 'experiment' (zo ziet Stan
ley Gibbons het namelijk) slaagt, 
kunnen er ook delen volgen die 
gewijd zijn aan andere vorsten 
dan George VI. 
Prijs: f 47.80. 

Mit UNO CienP 

MICHEL 

Michel Schweiz/Liechten
stein en OesterreichSpezial 
Per traditie verschijnen de gespe
cialiseerde Michelcotologi van 
Zwitserland/Liechtenstein en Oos
tenrijk ols een koppeltje. Als het 
om de catalogusnoteringen gaat 
volt er de laatste jaren moor wei
nig te beleven. Dit jaar ligt het wat 
genuanceerder. Voor Zwitserland 
geldt het oude verhaal hier een 
daar een bescheiden verhoginkje 
en dat is het dan. Moor bij Oosten
rijk klinken andere geluiden. Met 
name ongebruikte (tot 1880) en 
postfrisse zegels (tot 1918) onder
gingen soms forse verhogingen. 
Iets minder spectaculair doet het 
verschijnsel zich voor bij de perio
de 19181938 Opmerkelijk is de 
toegenomen belongstelling voor 
eerstedagenveloppen, met name 
die uit de periode 19451955. 
Over opzet en uitvoering van de 
beide catalogi kunnen we kort 
zijn: die zijn zoals altijd weer 
tadellos. 
Prijzen: f49.(CH/L) en f47.

(A). 

Collect British Stamps 
Een kleurige en keurige checklist, 
ideaal voor die verzamelaars die 
hun zegels keurig op een rijtje in 
stockboek of album willen zetten. 
Ondanks de compacte uitvoering 
wordt toch veel informatie vers
trekt: zegelsafbeeldingen, tandin
gen, druktechnieken, prijzen voor 

Stanley Gibbons 

COLLECT 
BRITISH 
STAMPS 

eerstedagenveloppen. Presenta
tion Packs, PHQCards en brugpo
ren. 
Prijs: f 27.80. 

Michel Deutschland 1 9 9 8 / 9 9 
Michels BriefmarkenKatalog 
Deutschland maq als de 'bosiscoto
logus' voor Duitsland en gebieden 
worden beschouwd De Michel Ju
nior en de Michel Speziah\\n hier
van een vereenvoudigde, respec
tievelijk gespecialiseerde afgelei
de. Van alle titels die de in Mün
chen gevestigde uitgeverij Schwo
neberger uitgeeft is dit de het best 
verkochte. In deze editie zijn met 

MICHEL 
Briefmarken Katalog DeutKhiand 199&99 

name de zogenoemde Bizone en 
de Bondsrepubliek geheel verfrist 
(lees: geheel 'in de computer' ge
stopt); later zullen ook de andere 
hoofdstukken volgen. Een min
puntje: mét de vernieuwing zal 
ook een deel von de gespeciali
seerde informatie die nu nog in dit 
deel te vinden is verdwijnen. Wie 
Duitsland écht gespecialiseerd ver
zamelt zal dus moeten terugvallen 
op veel dikkere, maar ook veel 
duurdere Spezial. 
Prijs: f 39.90. 

Nüvere segels op ut Sooilond 
Het BOjarigoestoan van de VPV 
Friesland werd luister bijgezet 
door de publicatie van een oor
spronkelijk en onderhoudend 
boekje. Nóvere segels betekent 
zoveel ols 'rore snuiters' en voor 

nüvere 
segels 

op 
ut 

Saailand 

ut SaailandVan worden gelezen 
het Wilhelminaplein, de plaats 
waar de Leeuwarder postzegel
markt uiteindelijk, na wat om
zwervingen, neerstreek. De ge
schiedenis van die postzegelmarkt 
wordt door Albert Bennen en Jaap 
de Jong boeiend beschreven. Door 
de anekdotische opzet is het  ge
lukkig  geen zware kost gewor
den. Behalve de geschiedenis van 
de markt komen ook volop jeugd
verholen en humoristische erva
ringen oan bod. Heel leuk is het 
overzicht van de bijnamen (Bis
marck, Wiepie griezel, Pinkie, Cat
weozle en Tinus Terugtroprem, om 
er een paar te noemen) waaron
der de bezoekers van de postze
gelmarkt bekend stonden. Een 
Kostelijk boekjel 
Prijs: f 25.. Te bestellen door 
overmaking van het genoemde 
bedrag op ABN/Amrorekening 
51.41.40.348 te Leeuwarden 
t.n.v. Nüvere Segels. 

World Forgery Catalogue 
Uit Finland komt een overzicht 
van literatuur die betrekking heeft 
op een boeiend terrein: postzegel
vervalsingen. Het woora overzicht 
is hier overigens letterlijk bedoeld; 
het gaat om een lijst van ongeveer 
drieduizend series en zegels die 
ooit werden vervalst. Die verval
singen zijn in loop van de tijd in 
een groot aantal handboeken be
schreven. Leunend op de zeventig 
belangrijkste publicaties op dit ge
bied presenteert de auteur, G. 
Koek uit Helsinki, dit tot het uiter
ste gecomprimeerde overzicht. Dat 
doet hij zonder dat daarbij de han
teerbaarheid of overzichtelijkheid 
in het gedrang komt. Werken met 
deze lijst is betrekkelijk simpel: bij 

WORLD FORGERY CATALOGUE 

A REFERENCE LtST OF 

het gezochte land wordt de vervals
te zegel of serie opgezocht, waar o~ 
na oon de hand van de literatuur ^ 
verwijzing(en) kan worden nage 
gaan welke publicatie(s) informo ~ 
tie bevat(ten) over de vervalsin * 
gen. Voor de prijs van enkele tien = 
tjes kan de op vervalsingen gespit '^ 
ste verzamelaar zich veel zoek ^ 
werk besparen, al zal hij of zij no ^ 
tuurlijk vervolgens wel de door 2 
Koek genoemde bronnen (hand z 
boeken, studies, postzegelbladen) "̂  
moeten zien te bemachtigen. M 
Prijs: f 30.in bankbiljetten, te * 
zenden oon G. Koek, Vonhov 20B, 
00830 Helsinki (Finland). 
Meer informatie is verkrijgbaar 
per email: porti@co.init.fi 

mailto:porti@co.init.fi
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IN MEMORIAM 
HERMAN VAN MEGEN 

Zoals in het vorige num
mer van 'Philatelie' al 
wercd meegecdeelcd, over
leed op 20 november jl. 
Herman van Megen, di
recteur van de Service
afdeling van de Bond. 
Op 25 november werd 
onder grote belangstel
ling afscheid van hem 
genomen in crematorium 
Den en Rust in Bilthoven. 
De heer Van Megen was 
een gedreven filatelist, 
die met groot succes vele 
jaren diverse functies in 
de filatelie heeft bekleed. 
In de Filatelistenvereni-
ging Hilversum en Om
streken heeft hij altijd 
een vooraanstaande rol 
gespeeld, waarbij hij met 
een persoonlijke visie de 
modernisering in de fila
telie propageerde. 
In de Jaarvergadering 
van de Bond in 1975 
kreeg hij daardoor de 
bijnaam Hilversum 1, 
een naam waar hij best 
trots op was. Door het 
aanzien dat zijn vereni

ging kreeg, werd de or
ganisatie van de Bonds
dagen in Hilversum in 
1978 en 1988 graag 
aan hem toevertrouwd. 
In de daarop volgende 
jaren werd hij steeds 
meer betrokken bij het 
werk van de Bond en 
verleende hij onder meer 
zijn diensten om het 
functioneren van het 
toenmalige Bondsbestuur 
te verbeteren. 
In 1984 werd hij be
noemd tot directeur van 
de Service-afdeling, een 
op zijn persoon geschre
ven functie. In de onge
veer vijftien jaar dat nij 

deze functie vervulde, 
heeft hij de omzet aan 
boekwerken en andere 
publicaties enorm weten 
te vergroten. Volgens 
zijn eigen zeggen zijn er 
in die jaren meer dan 
honderdduizend boeken 
en tijdschriften door zijn 
handen gegaan. 
Ook op beurzen en 
Bondsdagen was hij 
steeds aanwezig met zijn 
boekenstand, daarbij 
vergezeld van zijn echt
genote, die hem altijd in 
zijn werk met raad en 
daad terzijde stond. 
In de literatuur vond hij 
ook de bron om verder te 
komen met zijn studies 
over de Japanse en Chi
nese filatelie. Hij ontsloot 
de zogenaamde Sanko-
en Moser-tekens op ver
valste Japanse postze
gels en zijn verzameling 
werd op tentoonstellin
gen altijd met veel be
langstelling bekeken. 
De heer Van Megen 
heeft bovendien onge
veer twaalf jaar lang ge
functioneerd in de 
Bondskeuringsdienst, die 

in hem een vertrouwd 
keurmeester moet mis
sen. De door hem be
schreven zegels met her
kenningspunten en de re
ferentiecollectie zullen 
door de Bondskeurings
dienst in de toekomst met 
zorg worden gekoesterd. 
Voor zijn werk voor de 
Bond werd aan de heer 
Van Megen in 1992 de 
Bondsherinneringsme-
daille in zilver toege
kend. Daarnaast werd 
hem voor zijn werk in di
verse functies bij de ver
eniging in Hilversum in 
1993 de gouden Bonds-
speld uitgereikt. 
Mede namens het Bonds
bestuur sprak bij de af-
scheidsplechtigheid op 
25 november de heer P, 
van de Loo, voormalig 
voorzitter van de Bond 
en meer dan 27 jaar een 
vriend van de familie 
Van Megen, een in me
moriam uit. Verzame
lend Nederland heeft 
een toegewijd filatelist 
verloren. 
Het Bondsbestuur 

NEDERLANDSE 
SUCCESSEN OP ITALIA 98 

Van 23 oktober tot 1 no
vember jl. werd in Mi
laan de internationale 
tentoonstelling Italia 98 
gehouden. Deze exposi
tie onder FlP-patronaat 
stond open voor inzen
dingen in de klassen 
Postgeschiedenis, Lucht
post, Thematische filate
lie en Literatuur. 
In 3.950 kaders werden 
de verzamelingen 
groepsgewijs gepresen
teerd, waarbij de ten
toonstellingsruimten 
overeenkomstig waren 
'aangekleed'. Daarvoor 
had men allerlei voor
werpen uit musea ge
bruikt en ook het Interna
tionaal Olympisch Co
mité toonde daarbij een 
representatieve selectie 
van souvenirs, medailles 
en toortsen. 

Nederland was verte
genwoordigd met zeven 
collecties en vijf litera
tuurinzendingen. De in
zenders behaalden de 
hieronder vermelde re
sultaten. 
P.F.A. v a n d e Loo 
Commissaris Italia 98 

Bekroningen Italia 98 

Groot goud: F. Driesens ('Repu
bliek Venetië'l^ en J A. Rompes 
('Voor-philatelie van Hongarije 
1752-1850'). 
Goud: A.J.J.M, van Deutekom 
('De Volkerenbond, geen garan
tie voor vrede')^ en n T. Siem 
('Infectieziekten')^ 
Verguld zilver mevr. C G . Ver-
steeg-van der Jcjgt ('De UPLJ'). 
Groot zilver: P. LJaverschot ('The 
Golden Age of Aviation'] en R. 
Frieke ('Tuinen, van Paradijs tot 
de Hof van Heden'). 
Verzilverd farons; 'Perfins of Ita-
ly'^ 'The hlstoty of Aero Espres
so Italiana'^ 'Naar een definitie
ve oplossing'^ 
Brons- 'Stamps and cancella
tions with reference to Scouting'"^ 
en 'De Nieuwsbrief' von de Ast-
ro-RuimtevaartclubK 
E = ereprijs ^ = literatuur 

BONDSGEDELEGEERDE 
GSE BENOEMD 

Het Bondsbestuur heeft 
met ingang van 27 no
vember 1998 mevrouw 
CE. Weeber-Kortekaas 
benoemd tot Bondsgede
legeerde voor aangele
genheden van de Geza
menlijke Stuurgroep Eve
nementen (GSE). AAe-
vrouw Weeber, die tot 1 
oktober jl. penningmees
ter van de Bond was, zal 
in deze nieuwe functie 
de belangen van het 
Bondsbestuur behartigen 
bij alle besprekingen en 
activiteiten van de GSE. 
In haar functie zal zij 
nauw samenwerken met 
de heer F. van den Ho
ven, commissaris Pers en 
Publiciteit in het Bonds
bestuur. 
Zoals bekend is de GSE 
een samenwerkingsver
band op filatelistisch ge

bied van de NBFV, de 
NedeHandsche Vereeni-
ging van Postzegelhan
delaren (NVPH) en PTT 
Post Filatelie Internatio
naal en Particulier (l&P), 
met als doel het organi
seren van grote filatelisti-
sche evenementen in Ne
derland. De GSE verricht 
zijn werkzaamheden on
der supervisie van de 
binnenkort op te richten 
Stichting GSE, waarin de 
voorzitter van de NBFV, 
de voorzitter van de 
NVPH en het hoofd van 
PTT Post Filatelie l&P zit
ting hebben. 
Het eerstvolgende evene
ment dat door de GSE 
zal worden georgani
seerd is de filatelistische 
manifestatie tijdens de 
Voorjaarsverzamelaars-
beurs op 27 en 28 maart 
a.s. in hal 9 van het 
Jaarbeursgebouw in 
Utrecht. 

BRUPHILA 99 EN JUNEX 99: VOLGEND JAAR IN 
BRUSSEL (BELGIË) 

Ter gelegenheid van de 
honderdvijftigste verjaar
dag van de eerste Belgi
sche postzegel wordt vol
gend jaar van 29 sep
tember tot 3 oktober de 

nationale tentoonstelling 
Bruphila 99 gehouden in 
het Tentoonstellingspark 
aan de Heizel in Brusel. 
In het kader van deze 
tentoonstelling zal ook 

de jeugdwedstrijd 
Junex 99 plaats vinden. 
De organisatoren spre
ken van het laatste grote 
filatelistische evenement 
van de twintigste eeuw! 
Voor de leden van de 
NBFV zijn honderd ka
ders gereserveerd. De 

tentoonstelling omvat alle 
klassen. Belangstellenden 
kunnen een aanmel
dingsformulier aanvra
gen bij het Bondsbureau, 
telefoon 030-2894290. 
Deze formulieren moeten 
vóór 15 maart 1999 
worden ingezonden. 

http://wv%c2%bbw
http://nbfv.nl
mailto:nbfv@nbfv.demon.nl


OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN 
VAN DE SERVICE-AFDELING 

De volgende boeken, studies en overige publikaties zijn bij de Servi
ce-afdeling van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 
verkrijgbaar. 

Nr 
106 
109 
040 
009 
079 
080 
084 
085 
086 

089 
105 
107 
116 
117 
052 
013 
082 
115 
053 
112 
014 
060 
035 
074 
051 
103 
073 
122 
065 
015 
066 
078 
096 

Auteur en t i te l Prijs 
Arts: Briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 33.50 
Bakker: Catalogus postagentstempels van Nederlandse schepen 12.00 
Benders: PostafHistory Curacao 99.00 
Blom: Postinrichtingen 1850-1906 50.00 
Bondsreeks deel 1: Stempelrubriek NMPh 1922-1939 31.00 
Bondsreeks deel 2: Stempelrubriek 'De Philatelist' 1927-1939 43.50 
Bondsreeks deel 3: Fronssen - Postaeschiedenis Weert 57.50 
Bondsreeks deel 4: Sleeuw - Nederlands-lndië, emissies 1870, '83 en '92 
(herziene druk) 42.50 
Bondsreeks deel 5: Steiner-Spork - Nederland, portzegel 5 cent type-B 
van 1870 30.00 
Bondsreeks deel 6: Heuvel, van den - Binnenlandse posttarieven naar 
afstond, 1 september 1850 tot 1 januari 1871 37.50 
Bondsreeks deel 7: Heuvel, van den - Emissie Juliana Regina 1969-1986 36.00 
Bondsreeks nummer 8: Siem - Moderne thematische filatelie 16.00 
Bondsreeks deel 9: Heuvel, van den - Alfabetisch register op de circulaire 
aanschrijvingen (enz.) van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870-1895 28.50 
Bondsreeks deel 11: Heuvel, van den - Alfabetisch register op de verzameling 
van voorschriften betreffende de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 31.00 
Bondsreeks deel 12: Siem - Moderne Thematische Filatelie, de ontwikkeling 
deel 2 27.00 
Bordewijk: Zemstwo-zegels Rusland 60.00 
Bulterman: Stempels Nederlands-lndië 84.00 
Bulterman: Nederlands-lndië, Langstempels hulpkantoren en 
bestelhuizen 1864-1913 (incl. kantorenschema) 27.50 
Bulterman: Republik Indonesia, postwaardestukken 1945-1949 63.50 
Bulterman: Japanese Occupation (engelse versie) 1942-1945 36.00 
Catalogus Belastingzegels Nederland 47.50 
'Club' Rotterdam: 12 Filatelistische essays 10.00 
Contactgroep Frankrijkverzamelaars: Marianne, een bundel opstellen 
over de filatelie in Frankrijk 25.00 
Costo, Do: Aantekenen en aangegeven waarde sinds 1850 20.00 
Costa, Do: Binnenlandse en internationale posttarieven van 
Nederland 1850-1990 29.50 
Dai Nippon, Vereniging: Catalogus Republiek Indonesië 17-8-1945/ 
27-12-1949 35.00 
Dai Nippon, Vereniging: Weense druk 35.00 
Delbeke: De Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 71.00 
Delbeke: De Nederlandse scheepspost Nederland-Oost Indië 
1600-1900 (met catalogus van de stempels) 115.00 
Dieten, van: Proevenboek 141.00 
Doorn, van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 25.00 
Doorn, van: Postale problemen 16.00 
Flier, van der: Basisboek Filatelie 16.00 
Flier, van der: Filatelie van A tot Z 26.00 

023 Geuzendom, ten: Particuliere postwaordstukken 21.20 
120 Geuzendom, ten: Catalogus postwaardestukken van Nederland en 

Overzeese Rijksdelen (7e editie) 42.50 
101 Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 32.50 
114 Hoger: Nederlandse autopostkantoren 1939-1994 30.00 
092 Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 35.00 
026 Horn: Postzegelboekjes Handboek 20.00 
108 Ickenroth: Rijkspost in Limburg 36.00 
002 Jeugd, Stichting: ABC deel 1 15.70 
003 Jeugd, Stichting: ABC deel 2 13.20 
118 Jeugd, Stichting: ABC deel 3 45.00 
004 Jeugd, Stichting: Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie 13.20 
005 Jeugd, Stichting: Woordenlijst Frans-Nederlands -i- Duits-Nederlonds -f-

Engels-Nederlands 15.70 
097 Jonkers: Nieuwe Republiek 23.50 
102 Koolj, van der: Rotterdamse plootsnoomcode 31.00 
113 Korte, de: Eenvoudige catalogus belastingszegels Nederland 10.00 
043 Korteweg: 300 jaar Postmerken Nederland (herdruk) 67.50 
011 Loo, van de: Vervalsingen deel 1 27.50 
012 Loo, van de: Vervalsingen deel 2 27.50 
069 Maandblad'Philatelie': Cumulatieve index 1922-1950 20.50 
070 Maandblad 'Philatelie': Cumulatieve index 1922-1980 42.50 
048 Maandblad 'Philatelie': Cumulatieve index 1950-1980 27.50 
090 Petersen: Postale perikelen in Hilversum tot 1944 41.00 
054 Po & Po: Postmerken '86 47.00 
027 Rooy/Holi, de: Handboek Automaatboekjes 22.50 
100 Rijswijk: Persbrieven 26.00 
098 Sondberg: Enveloppen 23.50 
099 Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 39.00 
068 Stapel: Spoorwegbriefkoorten 25.00 
111 Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus Nederlands-lndië 1864-1942 142.00 
021 Tandingmeter 0.75 
076 TSchroots: Luchtvaart- en luchtpostencyclopedie 72.50 
075 USA-Filatelie: Lexicon tot begin 1990 31.50 
030 Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 52.50 
093 Verhoeven: Catalogus Perfins N.O.G. 48.00 
081 Videoband: TV-cursus 'De wereld op een postzegel' 25.00 
121 Vliegende Hollander, De: Nieuwe luchtvoartcatologus 35.50 
087 Voorofstempeling Nederlond deel I t /m V in ringband 119.50 
087o Voorofstempeling Nederland deel III 25.00 
087b Voorofstempeling Nederland deel IV 29.00 
087c Voorofstempeling Nederland deel V 17.50 
058 Vries, de: Postale etiketten 40.00 
018 Wart, von der: Machinestempels 6e druk tot juli 1991 30.00 
047 Wort, van der: Reclame- en gelegenheidsstempels Nederland, 6e druk 1986 17.00 
094 Weeber-Kortekaas en Bakhuizen van den Brink: Rondom Beatrix 12.40 
119 Weijer, N.J. de: De aantekenstrookjes gebruikt in Nederlands Nieuw-Guinea 46.50 

Bestellingen worden uitgevoerd na overschrijving van het verschul
digde bedrag op giro 2015960 ten name van de Service-afdeling 
van de NBFV, Poslbus 4034, 3502 HA Utrecht. Buitenlandse 
bestellers moeten reken ing houden met e x t r a porto
e n (Post )bankkosten! Verdere inlichtingen: L. van DijV Lek 54, 
1703 KJ Heerhugowaard, telefoon 072-5711935. 

O u d e nummers 'Phi late l ie ' 
Oude nummers en volledige jaargangen van het 
maandblad 'Philatelie' kunnen worden besteld bij de 
Service-afdeling van de Bond. De volgende prijzen 
per jaargang worden gehanteerd: 
1964-heden (excl. porto): f 5.00 
1950-1963 (excl. porto): f 10.00 
Jubileumnummers: 1972 of 1982 (excl. porto)f 6.00 

INDONESIA 2000 IN 
JAKARTA 

Van 15 tot 21 augustus 
2000 wordt in Jakarta 
de wereldtentoonstelling 
Indonesia 2000 georga
niseerd. De expositie, die 
in het Jakarta Conven
tion Center wordt gehou
den, staat onder patro
naat van de PIP; de Fe
deration of Inter-Asian 
Philately heeft auspiciën 
verleend. Deelname staat 
open voor alle tentoon
stellingsklassen. 

Inzendingen, met uitzon
dering van die in de 
Mophila-klasse, moeten 
nationaal tenminste ver
guld zilver hebben be
haald (literatuurklasse: 
zilver). 
Als Bondscommissaris 
voor deze tentoonstelling 
is benoemd de heer 
P.F.A. van de Loo, 
Bergweg 43, 
1217 SB Hilversum; 
telefoon 035-6245169, 
fax 035-6233603. 
De inschrijving sluit op 
1 juli van dit jaar. 

Exemplaren van 'Philatelie' uit de jaargangen vóór 
1950 kosten f 3.- per stuk, losse exemplaren van 
1950 tot en met 1963 f 2.- per stuk en losse nummers 
van 1964 en later f 1.- per stuk. 
U wordt aangeraden een lijstje met verlangde num
mers op te sturen. Bestellingen (uitsluitend telefonisch 
of schriftelijk) bij L. van DijR, Lek 54, 1703 KJ Heer
hugowaard, telefoon 072-5711935. 

Insignes: 
19 Speld/broche* 
32 Sleutelhanger (duif) 
33 Speld (duif) 
34 Hanger/ketting (duif) 
*: naar keuze 

4.50 
6.00 
6.75 

17.00 

M a t e r i a l e n : 
Transparante hoezen van polypropeleen, 0.13 mm. 
dik (prijzen per honderd stuks): 
91a hxb 310x275 mm. 50.00 
91b hxb 300x270 mm. 50.00 
91c hxb 250x270 mm. 50.00 
91 d hxb 300x213 mm. 45.00 
91e* hxb 293x420 mm. 43.75 
*: per 20 stuks incl. porto 

Emissie 1 8 5 2 
(van Balen Blanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 

5 c. plaat III 
5 c. plaat IV 
5 c. plaat V 
5 c. plaat VI 

10 c. plaat I 
10 c. plaat II 
10 c. plaat III 
10 c. plaat IV 
10 c. plaat V 
10 c. plaat VI 
10 c. plaat VII 
10 c. plaat VIII 
10 c. plaat IX 
10 c. ploot X 

10 cent plaat IA: 
Supplement 2 
Supplement 3 

40.00 
40.00 
45.00 
30.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 

38.50 CC 
58.50 33 

15 c. plaat I 60.00 

andere delen uitverkocht 



FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het maartnummer 1999 moe
ten uiterlijk op 1 februari 
aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie van 'Philate
lie', Klipper 2,1276 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 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet olie 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. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 1 2 , 1 3 en 14 februari: 
Monte Carlo (Monaco). Mona 
co 99, tentoonstelling van honderd 
zeldzame poststukken en filatelis 
tische documenten, georganiseerd 
door het Musee des Timbres et des 
Monnaies Zegel en Munten 
museum 
• 20 en 21 februari: 
Wetteren (België). Owifda, in 
ternationale thematische tentoon 
stelling georganiseerd door Them 
afila Wetteren Thema vogels (m 
het bijzonder uilen) Scheppersin 
stituut, Cooppallaan128 Voorver 
koop speciale emissie uilen, speci 
aalstempel Openingsti|den op 
beide dagen van 10 tot 17 uur In 
lichtingen Koenraad Bracke, Ba 
erdonckstraat 83 B 9230 Wette 
ren (België), telefoon 0032 
93699934 
• 7 maart: 
Nijmegen. Postzegel Totaal, ma 
nifestatie georganiseerd door fila 
telistenvereniging Noviopost De 
Klokketoren, Slotemaker de Brui 
neweg Computerdemonstroties, 

o. tentoonstelling van moderne ver 
^ zamelingen, gratis taxaties, dub 
- belt|eshoek voor de |eugd, handel 
- aanwezig Openingsti|den van 10 
-= tot 17 uur Informatie P Samson, 
Z telefoon 024 3786609 
::; ^19 t / m 24 maart: 
^ Melbourne (Australië). Austra 
^ lia 99 wereldtentoonstelling Mei 
2 bourne Exhibition Centre Ope 
= ningsti|den op 19/3 van 12 tot 

19 uur, van 20/3 tot en met 23/3 

5C 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) 
• 25 ,26 en 27 moart: 
Sommelsdijk. Goeree Overflak 

kee, tentoonstelling in categorie 3 
ter gelegenheid van het vijnigiarig 
bestaan van de filatelistenvereni 
ging Goeree Overflakkee Recre 
otiecentrum De Staver, Olympia 
weg 32 Openingsti|den op don 
derdag25maartvan18tot22 
uur, opvri|dag26maartvanl0 
tot 22 uur en op zaterdag 27 
maort van 10 tot 16 uur Inhchtin 
gen S Bangma, Boomgoorddreef 
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 kader van de Inter 
nationale Verzameldagen Jaar 
beurscomplex Ca 200koders In 
lichtingen NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, telefoon 030 
2894290,fox 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, Aus 
sere Nürnberger Strasse 1,D 
91301 Forchheim (Duitsland) 
• 28,29 en 30 mei: 
Graz (Oostenrijk). Marke und 
Münze, filatelistische manifestatie 
met competitieve tentoonstelling 
(Rang II) en diverse bijzondere in 
zendingen (o a paddestoelen, 
100 laar Opernhaus Graz en Jo 
ban Strauss) Jaarbeurs Graz 
Openingstijden met bekend In 
lichtingen J Brunner, Max Meli 
Gasse 29, A 8073 Feldkirchen b 
Graz (Oostenri|k) 
• 5 en 6 juni: 
Begijnendijk-Betekom (Bel
gië). Befiten 99, wedstrijdten 
toonstelling georgoniseerd door de 
hobby en verzamelclub Begijnen 
dijk Sportcomplex De Tumkens 
Openingstijden op beide dagen 
van 10 tot 17 uur Informatie 
Paul Wijnants, Soffraonberg 11, 
B 3130 Begijnendijk, telefoon 
0031 16535267 
• 2 t /m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationole 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour Ie Devel 
oppement de la Philatelie en on 
der patronaat van de FIP Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 
hal 1 Ca 3 600 kaders, ca 300 
stands van postadminstroties, bon 
delaren, uitaevers en organisaties 
Openingstijden onbekend Inlich 
tingen Commissariat General, 11, 
boulevard Brune, F 75685 Paris 
Cedex 14(Frankrijk) Email phi 
lexfrance99@laposte fr, Internet 
www philexfrance99 com 

• 29 september-3 oktober: 
Brussel (België). Bruphila 99, 
nationale tentoonstelling georga 
niseerd door de Koninklijke Lands 
bond der Belgische Postzegelkrin 
gen in samenwerking met Pro 

Post, de posterijen en de Belgische 
handelarenorgonisatie Plaats 
nog met bekend Thema '150 
joar postzegels in België' Inlich 
tingen Pro Post, Petite rue des Mi 
nimes 2, B I 000 Brussel (België) 
• 23 en 24 oktober: 
Löhne (Duitsland). Tentoonstel 
ling in categorie 3 Aanmelding 
sluit op 30 april 1999 InkhWn 
gen Dieter Cramer, Postfach 
4030, D 32570 Lohne (Duits 
land) 

2000 

• 22 t /m 28 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
The Stamp Show 2000, wereld 
postzeaellentoonstellinggeorgani 
seerd door P&O Events in samen 
werking met Royal Mail Earls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Road Ca 3 500 kaders Informa 
tie The Stamp Show 2000, PO 
Box 372, Haywards Heath, West 
Sussex RH17 7FL, Groot Britton 
me 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 10 januari: 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10 30 13 Telefoon 0411 
673775 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9 30 12 30 Telefoon 0493 
319063 
• 16 januari: 
Aalsmeer. Aalsmeer De Schakel, 
Cyclomenstraat 70,10 16 Tele 
foon 0297 321656 
Delfzijl. Aquariom, Zeebadweg 3, 
10 17 Telefoon 0596 622496 
Dieren. Nederlandse Filatelisten 
vereniging Skandinavie Theothor 
ne, Callunaplem 77,10 16 Tele 
foon 020 6329018 
Echt. Wilhe, Houtstraat 7,1316 
Telefoon 0475 486144 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 036 
5304354 
Mijdrecht. Dr J v d Haarloon 6, 
11 15 Telefoon 0297 289322 
Sossenheim. De Wasbeek, Van 
Alkemadelaan12,11 16 Tele 
foon 0252 215972 
Woudenberg. De Camp, De Bos 
rand 15,13 17 Telefoon 033 
2864487 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10 
16 Telefoon 038 4771726 
• 17 januari: 
Zwaag. Het Grauwe Paard, 
Dorpsstraat 113,1016 
• 23 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snel 
Iiuslaan3,1016 Telefoon 023 
5617279 
Brielle. Zalencentrum, Lange 
straat 76,13 301630 Telefoon 
0181 415640 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp 
straat 64,10 30 15 30 Telefoon 

026 3332635 
Harderwijk. De Kiekmure, Tes 
selschadelaanl,10 16 Telefoon 
0341 554535 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 036 
5304354 
Winschoten. De Klinker, Mr 
DU Stikkerlaan41,10 1630 
Telefoon 059 7423692 
• 24 januari: 
Diemen. De Schakel, Burgemees 
terBickerstraat46a, 10 16 Tele 
foon 020 4616886 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10 13 Tele 
foon 013 5284806 
Someren. De Ruchte, Laan ten 
Roode71,9 3012 30 Telefoon 
0493 319063 
• 25 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temaker de Bruineweg 272, 
19 30 22 Telefoon 026 
3340331 
• 30 januari: 
Borneveld. Veluwehal, 10 16 
Telefoon 0342 417355 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 036 
5304354 
Nieuw-Vennep: Het Groene 
HUIS, Korenaarstraat 33a, 1016 
Telefoon 023 5613929 (na 20 
uur) 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10 17 Tele 
foon 071 3614198 
Purmerend. De Poele, Koemarkt 
56,1016 Telefoon 0299 
426576 
Roermond. Ontmoetingscen 
trum. Minderbroedersstraat 15f, 
1316 Telefoon 0475 4995899 
Zwolle. De Voorstraat, Voor 
straot23,1016 Telefoon 038 
4216493 
• 31 januari: 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10 13 Telefoon 077 3517700 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013 Telefoon 024 6413608 
• 3 februari: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen De Wieken, Wasse 
naarsestraat, 13 30 17 Telefoon 
071 3614198 
• 6 februari: 
Almere-Stad. De Vriendschap, 
Kampenweg7,10 16 Telefoon 
036 5360219 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13 16 
Telefoon 0475 486144 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 036 
5304354 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
1016 Telefoon 0252 411406 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,1016 Telefoon 0528 
275629 (na 20 u) 
Nunspeet. De Wheme, Dr de 
Bouterlaan 5,131516 30 Tele 
foon 0341 256163 
Nijverdal. Spoortheater, Parallel 
weg, 1017 Telefoon 0548 
612656 

Oosterhout-Zuid. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2 13 16 Telefoon 
0162 429154 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil 
derdijkhof 1,10 15 Telefoon 
0297 286886 
• 7 februari: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9 301230 Telefoon 0493 
319063 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerkweg47,10 17 Telefoon 
0251 233894 
• 13 februari: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauroplein, 1017 Telefoon 0172 
421332 
Dronten. De Open Hof, 1330 
16 30 Telefoon 0321 314305 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmaterstraat59,1017 Tele 
foon 0547 363000 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 036 
5304354 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste 
ren, Beemsterstroot 4,1016 Te 
Iefoon023 5613929(na20uur) 
Maassluis. De Koningshof, Ui 
verlaan20,12 16 Telefoon 010 
5915346 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend 
orflaan,1016 Telefoon 072 
5337739 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig 
straat 7,10 30 15 30 Telefoon 
0316 529241 
• 14 februari: 
Costricum. Clusius College, Oran 
jelaan2a, 1016 Telefoon 0251 
665778 
IJmuiden. De Spil, Frans Hals 
straat29,1016 Telefoon 0255 
522310 
• 20 februari: 
Aalsmeer. Aalsmeer De Schakel, 
Cyclomenstraat 70,10 16 Tele 
foon 0297 321656 
Apeldoorn. Filatelistische con 
tactgroep Islamitische Wereld De 
Gentel Genteldijk 34,9 30 15 
Telefoon 055 3667769 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 036 
5304354 
Markelo. De Haverkamp, Sta 
tionsstroot, 1016 Telefoon 0547 
363000 
Mijdrecht. Dr J v d Haarloon 6, 
11 15 Telefoon 0297 289322 
Popendrecht. De Palm, Van der 
PolmstrootS, 1016 Telefoon 
078 6411289 
Woudenberg. De Camp, De Bos 
rand 15,1317 Telefoon 033 
2864487 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10 
16 Telefoon 038 4771726 
• 2 1 februari: 
Nijmegen. Dukenburg, Meijhorst 
7039,1016 Telefoon 024 
6414855 
• 22 februari: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temaker de Bruineweg 272, 
19 30 22 Telefoon 026 
3340331 



• 27 februari: 
Bodegraven. Parochiehuls, 
Doortocht 11,10-17. Telefoon 
0172-613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
stroot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
's-Gravenzande. De Kiem, Ko
ningin Julianaweg 91,10-16. Te
lefoon 0174-414379. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17. Telefoon 0545-272543. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 februari: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, Rijn-
loan 91,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46a, 10-16. Tele
foon 020-4616886. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17. Telefoon 0545-272543. 
St. Maartensbrug. De Uitkijk, 
Maorten Breestraat 1,10-16. Te
lefoon 0224-214489. 

POSTZEGELVEILINGEN 

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

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

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 

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

Euro als rekeneenheid. 
15 januari: 
200 jaar Nationaal Postbedrijf; ze
gel van 80 cent in een bijzonder 
formaat. 
2 februari: 
100 jaar Vogelbescherming; zegel 
van 80 cent. 
2 februari: 
Verdrag Trekkende Watervogels; 
zegel van 80 cent. 
2 februari: 
100 jaar KNLTB;iege\mn 
80 cent. 
2 maart: 
De Vier Jaargetijden; postzegel
boekje met vier zegels van 
80 cent, gewijd aan parken in Ne
derland. 
13 april: 
Ouderenpostzegels; drie zegels 
van 80-1-40 cent, gewijd aan het 
thema 'Internationaal Jaar van de 
Ouderen.' 
6 mei: 
Nederland-Waterland; Uise 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/NCW; een legé 
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, moor 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 

Nieuwe emissieprogramma nog 
niet ontvangen 

25 januari: 
Promotie van de filatelie (het Bel
gische koningshuis): twee zegels 
(32-HI 5 en 17-1-8 f.) en een velle
tje (50-f25 f.). 
25 januari: 
6e/egen/ie;clszege/s (wenszegels); 
een boekje met acht zegels van 
17 f. 
22 februari: 
Natuur (uilen): vier zegels van 
17 f. 
15 maart: 
50 jaar NA VO (strijdkrachten): vijf 
zegels van 17 f. 
15 maart: 
125 jaar UPU (logo): een zegel 
van 34 f. 
26 april: 
Dag van de Postzegel{em\t 
emissie België): twee verschillende 
zegels van 17 f. in een vel. 
26 april: 

Europa (natuurparken): twee ze
gels van 17 f. 
17 mei: 
SoofMmotorrijden): twee zegels 
(oeidel7-H4 f.) en een velletje 
(30+7 f.). 
17 mei: 
Bemeenschappelijk emissie met 
Israël, een zegel van 17 f. 
7 juni: 
Toerisme (Geraordsbergse reuzen-
familie en Miséricorde Mons): 
twee zegels van 17 f. 
7 juni: 
Belaische chocolade (cacooteelt, 
amoachtelijke 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: 
Brupbila 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 Beernaert): twee zegels van 
17 f. 
4 oktober: 
Jeugdfilatelie [neqen overleden 
striptekenaars): een velletje met 
negen zegels van 17 f. 
8 november: 
Rode /ffü/s (diverse activiteiten): 
twee zegels van 17-1-4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel van 
15f. 
6 december: 
fen reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering I (twin
tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 82 ,2518 AD 
's-Gravenhage, telefoon 
070-3307500, fax: 070-

3608926; internet: 
www.ptt-museum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. 

Zaal Postzegels Nederland 

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

Tijdelijke exposities: 
•Portretvon 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 the-
mo-verzomeling postzegels en 
poststukken: postzegels, eersteda-
genveloppen, maximumkaarten. 
Luchtpost en ontwerpen/proeven 
met het thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van net the
matisch verzamelen. Te zien tot 
medio 1999. 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het depot 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 dog tiidens ope
ningsuren terecht. Telefoon: 070-
3307581. 

Europost Goes 
Postzegel- en muntenhandel 
Schuttershof 11A, 4461 DZ Goes, 
tel. 0113-214721, fax 0113-222324 

Groot assortiment bloks 
GEHELE WERELD 

Verzorging van mancolijst op 
YV-nummer en op iVlichel-nummer 

Prijslijst diverse landen op aanvraag 

Co/ 
DDR Prijzen 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 M 
DDR Pnjzen 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 
84,00 

xshel 
DDR Prijzen in HFL 

Jaar 
1961 
1962 
1963 
1964 

»• 
90,00 

108,00 
77,00 

212,00 

© 
92,00 

213,00 
103,00 
195,00 

1965 t/m 1989" , ieder voor 
slechts 34,00 / © = 36,00ii 

Edith van der Linden, Postfach 185515, 45205 Essen, Germany Fax 0049 2054971886 
BIJ vooruitbetaling op Posttank-rekenmg (NL), 6846173 Korting = 5% + Hfl 8,00 (porto) 
Benodigdheden, literatuur en mancoliist-service Oost & West-Europa Pnjsliisten gratis 

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

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

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

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

http://www.ptt-museum.nl


SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOM 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWL 

NEDERLAND 
Drie nieuwe postzegel
boekjes in 1999 
PTT Post verblijdt ons dit 
jaar met maar liefst drie 
nieuwe bijzondere post-
zegelboekjes. Op 2 fe
bruari komt er een boek
je met vier postzegels 
van 80 cent, gewijd aan 
fiet jubileum '100 jaar 
Koninklijke Nederfandse 
Lawn Tennis Bond'. 
Precies een maand later, 
op 2 maart, wordt het in 
1998 gestarte kwartet 
voortgezet; alweer een 
vier jaargetijdenboekje 
met viermaal 80 cent. 
Er komt ook weer een 
boekje met stripzegels; 
ditmaal bevat net vier ze
gels van 80 cent. Uitgif
tedatum 8 oktober. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Aland 
Versiering van meubels 
Artistiek versierde meu
belen waren gedurende 
de achttiende eeuw erg 
in trek in Aland. Er zijn 
nog veel antieke meube
len uit die tijd over. Ze 
vallen ook op door hun 
kleurige decoratieve 
schilderingen. 

Aland geeft maar eenmaal per 
jaar een boekje uit; dit is het 
exemplaar van 1999. 

Een op 1 februari ver
schijnend postzegelboek
je bevat acht postzegels 
van 2.40 m., waarop 
fraaie staaltjes van deze 
volkskunst afgebeeld 
staan. Het goot om vier 
motieven: een kleerkast, 
een kist, een spinnewiel 
en een spinrokken. Er 
zijn 250.000 boekjes 

o- vervaardigd. 
o«. 

- Alderney 
~ Garnizoenseiland 
^ De post van Guernsey 
= geeft speciale postzegels 
i^ uit voor gebruik op het 
^ tot de Bailiwick behoren-
^ de Alderney. Een beetje 
2 overdreven weliswaar, 
ï want er woont nauwe

lijks iemand. De postze-
50 gels zijn overigens ook 

" voor frankering in 
Guernsey zelf te gebrui
ken. 
Alderney gaf tot nu toe 
vijf boekjes uit. Nummer 

zes verscheen op 10 no
vember. Het betreft nu 
een grootformaat boek
je, dat postzegels bevat 
uit de serie 'garnizoens
eiland'. Op de zegels 
wordt een historisch 
overzicht gegeven van 
de sociale ontwikkeling 
op dit eilandje geduren
de de vorige eeuw. De 
bevolking werd toen 
hoofdzakelijk gevormd 
door soldaten, am
bachtslieden en boeren. 
De totale nominale 
waarde der zegels komt 
op £8 .48 . 

Anguilla 
Boekjes met 'Nederland
se' reclame 
Anguilla, een klein ei
landje in de buurt van 
Puerto Rico, heeft slechts 
zo'n 6.500 inwoners. 
Maar ook die mensen 
versturen wel post. En 
hebben dus postzegels 
nodig. Op het eilandje 
worden zelfs postzegel
boekjes uitgegeven. 
Nummer 1 verscheen in 
1977 en kortgeleden, op 
12 november, kwam 
nummer 10. Het betreft 
een boekje van 6.50 dol
lar. De inhoud bestaat uit 
vijf zegels van 30 cent en 
vijf van 1 dollar. Net als 
de vorige twee boekjes 
ziin ze gevuld met ver-
scnillende recentelijk ver
schenen en uit vellen ge
scheurde stripjes. Het 
gaat daarbij om enkele 
tientallen varianten. 
Op de binnenkaft van 
het boekje vinden we 
links een overzicht van 
de voornaamste postta-
rieven en rechts een ad
vertentie van de Neder
landse firma Booklets In-

POSTAOESTAW BOOKLET 

ANOVIIJABWI 

Op de voorzijde van het boekje 
staat een schetsje van het eiland 
met de vlag van Anguilla: de 
Britse kleuren met drie dolfijnen 
in een cirkel. 

ternah'ona/(boekje 10a) 
of de tekst 'Postaumaat 
1973-1998'(boekje 
10b). Er zijn 500 boek
jes van elk vervaardigd. 

China (Taiwan) 
Jaar van het konijn 
Op tijd voor de wensen-
regen gaf de postdienst 
van Taiwan op 2 decem
ber een boekje uit met 
twaalf nieuwjaarszegels 
van NT$ 3.50. Dit jaar is 
het vierde uit de reeks 
van twaalf, dus bevinden 
we ons weer in het jaar 
van het konijn. 

Cyprus 
Dag van de postzegel 
In de periode 1962-
1985 waren er op Cy-

WORLD 
STAMP 
DAY '98 

15075 

Nummer 16.075 van het op 9 
oktober in de Republiek Cyprus 
verschenen boekje 

prus postzegelboekjes in 
gebruik. Het waren een
voudige kaftjes met uit 
vellen gescheurde strip
jes of losse zegels. De 
meeste ervan werden uit 
automaten verkocht. 
Met het op 9 oktober uit
gegeven boekje is men 
een nieuwe weg ingesla
gen. Het boekje heeft 
een moderne vormge
ving en heeft als inrioud 
een speciaal boekjesvel
letje van acht zegels van 
30 cent in het type 'We-
reldpostdag 1998'. De 
zegels beefden een post
zegel onder een loep af. 
Ook is het embleem van 
de Wereldpostvereni
ging UPU zichtbaar. Er 
zijn 30.000 genummer
de boekjes vervaardigd. 

Faeröer 
Standvogels 
Op 22 februari ver
schijnt er op de Faeröer 
een serie van twee post
zegels waarop Standvo
gels van de eilanden 

]<33 KM UUWM • N* *«* lM* 

O p de binnenzijde van het boekje een opmerkelijke tekst; reclame 
voor de Nederlandse vereniging Postaumaat. Er bestaat ook een ver
sie met reclame voor Boo/c/ets International. 

worden afgebeeld. Het 
gaat om de huismus en 
het winterkoninkje. 
Beide zegels van 4.50 k. 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar, dat van elk 
type vijf zegels bevat. 

Groot-Brittannië 
Wijziging drukproces 
Als gevolg van een druk-
proceswijziging (van 
vlakdruk naar diepdruk) 
bij de firma hlouse of 
Questa verschenen er op 
1 december van het af
gelopen jaar vier nieuwe 
Engelse postzegelboek
jes. Het gaat om auto-
maatboekjes van £ 1 en 
£ 2 en om refo;7-boekjes 
met tien 1 e-klas-, respec
tievelijk tien 2e-klasze-
gels. 

De nieuv^e Britse zegel voorpost 
naar Europa: alleen in boek|es 
verkrijgbaar. 

Europa-postzegel 
Op 19 januari verschijnt 
een Engels postzegel
boekje met een noviteit: 
het bevat vier postzegels 
in het bekende type-Ma-
chin met de aanduiding 
'E' (Europa). De letter 'E' 
geeft het basistarief voor 
brieven naar de Europe
se landen aan; op dit 
moment bedraagt dat 
30 p. De zegel is don
kerblauw en wordt ge
drukt door Walsall. Deze 
postzegel, zo vermeldt 
de Britse postdienst uit
drukkelijk, kan overigens 
ook op gewone binnen
landse post gebruikt 
worden. 

Oplage /cersffaoe/c/es 
1997 
Van de in 1997 in 
Groot-Brittannië uitgege
ven kerstboekjes zijn 
4 . 1 1 5 . 0 5 0 ( ? s f c M e n 
5.272.825 (2nd c/oss) 
verkocht. 

Hongarije 
Voor het eerst kerstboek-

Hongarije heeft de 
smaak te pakken: na de 
vier boekjes die eerder in 
1998 verschenen, kwa
men er afgelopen no
vember ook nog twee 
kerstboekjes uit: tienmaal 
20 f. en tienmaal 24 f. 

Joegoslavië 
Treinen in verleden en 
heden 
Zes postzegels van 
2.50 d. vormen de in
houd van een op 3 no
vember in Joegoslavië 
verschenen postzegel
boekje. Op de zegels en 
in het boekje wordt aan
dacht geschonken aan 
het ontstaan van de 
spoorwegen in de ne
gentiende eeuw, de ont
wikkeling daarna en het 
voorlopige hoogtepunt, 
de Franse TGV. De ach
terzijde van het kaftje 
geeft de route van de 
Oriënt Express (Parijs-
Constantinopel) weer. 

Ierland 
Kortingzegels voor kerst-
post 
Na het succes in 1997 
besloot de Ierse post
dienst in 1998 opnieuw 
met een speciaal kerst
boekje te komen. Het be
vatte twintigmaal de ze
gel van 30 p. ('kerstkoor
tje') uit de op 17 novem
ber verschenen serie 
kerstzegels. Het aardige 
is dat het boekje £ 5.40 
(in plaats van £ 6.-) kost
te. 

Voorzijde van het nieuwe Joegoslavische boekje. 



Marshall Eilanden 
John Glenn 
Ruimteheid John Glenn, 
als eerste Amerikaan in 
1962 in de ruimte, wordt 
geëerd met een postze
qelboekje dat de Mar
snall Eilanden op 29 ok
tober uitgaven. Dot was 
precies de dog waarop 
de ZZjarige Glenn aan 
boord van de space shut
tle 'Discovery' klom om 
met zes andere astro
nauten negen dagen 
lang wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek 
te doen 
Het boekje bevat zes 
postzegels van 60 c. 
(met drie afbeeldingen 
uit 1962 en drie uit 
1998) en een van 3 dol
lar (U S. Man in Space, 
Project Mercury) 

boekje met zegels 
waarop paddestoelen 
staan afgebeeld in 
1994 Aan het officiële 
karakter van dit laatste 
boekje wordt nog wel 
eens getwijfeld. 
Echter niet aan de nu op
gedoken boekjes van vo
rig jaar. Het gaat aller
eerst om twee boekjes 
met postzegels uit de op 
12 augustus verschenen 
serie'nachtvogels'. In het 
ene bevinden zich vier 
zegels van ZOO I. (ge
streepte kiwi) en vier van 
1 500 I (kerkuil) en het 
andere vier van 1.850 I. 
(fluweelhoentje) en vier 
van 2.450 I. (Europese 
geitenmelker). 
Op 17 september volgde 
een boekje met twee
maal vier zegels (ZOO I 

JOHN GLENN ^^mm^ 
HERO IN SPACE ^^^K^BT* 

^^éiifl 
SIK«tST«IWS ^ " " "  ^ 

lomviiuESé,« ..^^■äE5S''^Z3k** 
De 'Discovery' waarmee John Glenn onlangs negen dagen in de 
ruimte vertoefde 

Roemenië 
Nachtvogels 
Roemenië gaf in het be
gin van deze eeuw en
kele boekjes uit, vervol
gens een zevental lastig 
te vinden exemplaren in 
1939 en tenslotte een 

en 1.050 I ) ter gelegen
heid van het feit dat 140 
jaar eerder de eerste 
Roemeense zegels ver
schenen. Deze 'stieren
kopzegels' verschenen 
overigens in het vorsten
dom Moldavië. 

Het Roemeense boek|e met de 
postzegels waarop de in 1858 
verschenen stierenkopzegels 
staan afgebeeld 

Slovenië 
Kerstboekjes 
Op 12 november kwam 
Slovenië opnieuw met 
twee kerstboekjes. Ze be
vatten postzegels waar
op kinderen met kaarsen 
staan afgebeeld en ze
gels met een afbeelding 
van de drie wijzen op 
een middeleeuwse fres
co. 

Verenigde Naties 
Australië 
Ook dit jaar geeft de 
postdienst van de Ver
enigde Naties weer een 
trio Doekjes (gedistribu
eerd door de Kantoren 
New York, Geneve en 
V/enen) uit om de aan
dacht te vestigen op stuk
jes erfgoed op onze aar
de De uitgifte is al op 19 
maart. Na China (199Z, 
Terracotta beelden) en 
Oostenrijk (1998, slot 
Schönbrunn) is nu Austra
lië aan de beurt. Nadere 
informatie volgt. 

Verenigde Staten 
Fazant 
Naar nu pas is gebleken 
is de op 29 juli vorig 
jaar verschenen Ameri
kaanse zegel van 20 c 
met een afbeelding van 
een fazantenkop ook in 
een boekje verschenen. 

De zegels zijn zelfkle
vend. 

ZuidAfriko 
Antilopen 
Op 21 oktober ver
scheen een herziene ver
sie (de zesde alweer) van 
de permanente serie 
'ZuidAfrikaanse zoog
dieren'. Daarbij bevin
den zich ook de vijf post
zegels met afbeeldingen 
van antilopen, die kort
geleden in een zelfkle
vende boekje versche
nen. De nieuwe uitvoe
ring is nu ook in een 
gegomde versie in een 
boekje verkrijgbaar 

Walvissen van de Zuide
lijke Oceanen 
Ter gelegenheid van de 
internationale postzegel
tentoonstelling llsapex 98 
kwam ZuidAfrika met 
een postzegelboekje 
waarin zicri tien postze

gels  vier verschillende 
 met afbeeldingen van 
grote walvissoorten uit de 
ZuidAfrikaanse wateren 
bevinden. De uitgifte is 
onderdeel van een World 
Wildlife Fundserie. 
In zijn persberichten rep
te de ZuidAfrikaanse 
postdienst overigens met 
qeen woord over dit 
boekje. Naar verluidt 
zijn er dan ook niet veel 
verkocht, temeer ook om
dat ze uitsluitend op en 
tijdens de tentoonstelling 
in Johannesburg ver
kocht werden De boek
jes zijn genummerd. De 
zegels hebben geen 
waardeaanduiding, 
maar dragen de vermel
ding A/rma/7 Postcorc/ 
(dat tarief is momenteel 
1.30 r.) 
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Het ZuidAfrikaanse boek|e kon alleen worden gekocht op de eerste 
grote internationale postzegeltentoonstelling m ZuidAfriko, eind ok
tober in Johannesburg 

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 

Schnif in het Nederlands naar
PZH B HallingS0ren5en, Tyge Krabbes vej 11, 
DK2300 Copenhagen S, Denemarken 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN 
LANDIJSLANDFINU\ND en ALAND postfris en gebruikt. 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 695D AA Dieren 

Tel. 0313419041 (geen winkel) 
Faxnr. 0313413295 

Email. pzhronh@bart nl 
Internet: http://pzhronh.lilasotl.nl 

INKOOP VAN ALLE DUITSTALIGE POSTZEGELS 
EN HANDELSSTUKKEN. INKOOP VAN 

FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS 
Ik betaal voor Bund 9 0 cent, Zwitser land 9 5 cent, 
Oostenri jk 11 cent, Liechtenstein o p aanv raag . 
Bij grote aanb ied ingen , ook handelsvoorraden, kom ik 
langs. Stuur uw mancoli jsten van Duitstalige geb ieden. 

Wolfgang 'Wiegel, Erlenweg 14 
56205 Puderbach. 

Tel. 0049 02684 8008, Fax. 0049 2684 8006 

1 S R A Ë 
portfris full tab. 

J a a r g a n g e n c o m 
1953  ƒ 50 — 
1954 - ƒ 12 50 
1955 - ƒ 17 50 
1956 - ƒ 3 — 
1957 - ƒ125 — 
1958 - ƒ 5 50 
1959 - ƒ 9 — 
1960 - ƒ 70 — 
1961 - ƒ 24 — 

1963 - ƒ 40 — 
1964 - ƒ 35 — 
1965 - ƒ 30 — 
1966 - ƒ 30 ~ 
1967 - ƒ 10 — 

1968 -
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -

1978 -
1979 -
1980 -
1981 -
1982 -

L S T U N T V E R K O O P 
Nederland en Overzee 
bijna alles vanaf 

1 33i<3% cataloguswaarde 

p l e e t m e t b l o k k e n z o n d e r l u e 

ƒ 1 0 -
ƒ 22 50 
ƒ 30 — 
ƒ 37 50 
ƒ 32 50 
ƒ 40 — 
ƒ 1 0 -
ƒ 1 0 — 
ƒ 1 5 — 

ƒ 2 5 -
ƒ 15 — 
ƒ 25 — 
ƒ 2 5 -
ƒ 40 — 

LP 1953/56 - ƒ 190,— 
LP 1960/61 - ƒ 45,— 
LP 1963 - ƒ 12,— 
LP 1968 - ƒ 4 -

Prijzen vrijblijvend 
Oudere en losse series 
prijs op aanvrage On
bekende adressen bij 
vooruitbetaling ook 
F D C pnjs op aanvrage 
1950/94 ƒ1400- zonder 

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

h t p o s t 

ƒ 75 — 
ƒ 60 — 
ƒ 80 — 
ƒ 90 — 
ƒ 85 — 
ƒ 90,— 
ƒ 130 — 
ƒ 120 — 
ƒ 7 5 -
ƒ 90 — 
ƒ 8 5 -
ƒ 70,— 
ƒ 75 — 
ƒ115 — 
ƒ 105 — 

Indonesië zonder prijsverhoging 
P o s t z e g e l h a n d e l T o l h u i z e n lid N VPH 
Fo lk inges t r 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , Tel 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , Gi ro 8 3 7 1 0 3 

http://pzhronh.lilasotl.nl


In deze rubriek vindt u reacties en vrogen von lezers 
Bi|dragen: Klipper 2,1276 BP Huizen, telelox 035 5240926, E moil phihlek@Up nl 

Sluit geen originele stukken of zegels, moor goede kleurenkopieen bi|. 
De redactie bepaalt of uw vraag of reactie geplaatst wordt 

Houd uw tekst kort en sni|d bi| voorkeur actuele onderwerpen oan 
Er is veel oonbod voor deze rubriek, bet kan geruime ti|d duren voor uw brief wordt opgenomen 

NOG MEER ERVARINGEN 
METNORDJYSK 
Met belangstelling las ik 
(de oproep van de heer 
Hellinq uit Vinkeveen, 
betreffencie de activitei
ten van Nordjysk. 
Ruim twee jaar geleden 
besloot ik te reageren op 
een advertentie van deze 
postzegelhandel, waarin 
een aantal aantrekkelijke 
zegels en series werden 
aangeboden voor een 
gunstige prijs in Duitse 
Marken. Weliswaar had 
ik mijn twijfels, maar ge
let op het veelvuldig ad
verteren, alsmede de ga
rantieverklaring ('niet 
goed, kosteloos terugstu
ren en geld terug') wilde 
ik het wel eens zien. Het 
resultaat behoeft geen 
nadere toelichting, want 
dat komt geheel overeen 
met de ervaring van de 
heer Helling: slechts 
waardeloos materiaal, 
waaronder veel bescha
digd spul. Ik heb een en 
ander daarom goed ver
pakt en het materiaal 
vervolgens geretour
neerd met de garantie
bon bijgesloten. 
Na enige tijd kreeg ik 
een tegoedbon, met 
daarop opnieuw een 
aanbieding die vrijwel 
hetzelfde was als de vo
rige. Ik heb weer alles 
geretourneerd en de fir
ma gesommeerd mijn 
betaling terug te storten. 
Ook hieraan werd niet 

voldaan! 
Maar... ik had betaald 
met een V/S/Akaart en 
dat is een uitstekende 
garantie. Ik heb contact 
met VISA gezocht, waar
op mij gevraagd werd 
het complete cJossier op 
te sturen. Binnen een 
week was het afgeschre
ven bedrag op mijn reke
ning teruggestort; VISA 
zou zelf het bedraq te
rugvorderen van de post
zegelhandel. Reken 
maar dat dat gelukt, 
want als VISA tot een 
royement zou overgaan 
valt voor Nordjysk een 
belangrijk betaalmiddel 
weg. 
Hoe brutaal de firma wel 
is bleek later, toen men 
rustig weer nieuwe aan
biedingen stuurde. Deze 
heb ik 'onbezorgd gere
tourneerd', waardoor er 
geen kosten waren. 
Daarna is het gelukkig 
stil geworden. 
R.E.J. v a n Tuyl 
Alphen aan den Rijn 

DRUGS OP POSTZEGELS 
In het artikel Drugs op 
postzegels van W. Ho
gendoorn ('Philatelie' 
van november 1998, pa
gina 780/781) worden 
'sommige paddo's, zoals 
de Mexicaanse padde
stoel' tot de 'nieuwe 
soorten drugs' gerekend. 
Hallucinogene padde
stoelen als vlekplaten, 
breeksteeltjes en kaal
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, ( N D A N e e R E D S P E C l I t 
j Devil's bolete 

Boletus aUMS 

DeDevil's bolete of satansboleet 
(Lati|nse naam Boletus salana
SIS] IS geen fiallucinogene bo
leet, en volt dus niet onder de 
drugs 

kopjes {Panaeolus fimi
pufris: P. foenisecii; P. 
sphinctrinus; Conocybe 
siligineoides' C. cyano
pué; Psilocyoe [= Strop
haria] cubensis; P. cya
nescens; P. mexicana; P. 
semilanceata) werden al 
door de Azteken, 
Maya's en Inca's als 
roes en tripmiddel (teon
anacati of teytiinth 'go
denvlees' of 'de kleine 
bloemen der goden') ge
bruikt om de goden te 
ontmoeten. 
De op pagina 781 (af
beelding 5) op een En
gelse zegel afgebeelde 
Devil's bolete of satans
boleet (6o/efus satanas) 
is geen hallucinogene 
boleet, ergo geen drug. 
Hij dankt zijn naam aan 
de in de vruchtlichamen 
voorkomende gifstoffen, 
die ernstige maag en 
darmstoornissen en bij 
inademing van de bij 
drogen ontsnappende 
gassen braakneigingen 
kunnen veroorzaken. 
Hallucinogene stoffen 
worden bij de boleten al
leen aangetroffen in Bo

letus manicus, Heimiella 
angrieformis en H. reti
spora, die bij leden van 
de Koemastam op Pa
puaNew Guinea na een 
'feestmaal' een manifor
me toestand of 'padde
stoelenkrankzinnigheid' 
veroorzaken, waarbij 
men zelfs tot moorden en 
brandstichting overgaat. 
Gerri t J. Keizer 
Maartensdijk 

Literatuur: 
G J Keizer, Honderd jaar my
cophilatelie, 'Philatelie' 1 1 , biz 
8 6 4 / 8 6 7 , november 1994 
G J Keizer Paddestoelenency
clopedie, REBOproductions, 
Lisse, 1997 
C Moreau, Larousse padde
stoelenencyclopedie, Heidelond
Orbis, Kosmos, Hasselt, 1980 
R E Schultes en A Hofmann, 

Over de planten der goden, 
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 
1983 

FOUTJE (VAN DE NVPH), 
BEDANKT! 
Ik wijs u graag op een 
foutje dat in de nieuwe 
editie van de Speciale 
Catalogus van de NVPH 
is geslopen. Op pagina 
195/196 is een zegel 
toegevoegd, namelijk de 
nieuwe Beatrix inversie
zegel van 150 cent 
(1998). Helaas is verge
ten de totaaltelling van 
de reeks aan te passen; 
de genoemde bedragen 
(f 36.70 voor postfris, 
f 6.50 voor gestempeld) 
moeten zijn: f 39.20 en 
f7 .  . 
T.J. Frijlink 
Hoogeveen 

EUROZEGELS: EEN NIEUW 
BEGIN? 
Degene die pas in de na
oorlogse jaren begon 
met het verzamelen van 
(Nederlandse) postze
gels, stuitte al spoedig op 
Fiet feit dat het heel moei
lijk was om de oudste 
postzegels te pakken te 
krijgen, nog afgezien 
van de stevige prijs die 
sommige wel verkrijgba
re postzegels moesten 
opbrengen. 
Een opa die voor zijn 
twee kleinzoons een ver
zameling opzette, wilde 
hen geen incomplete col
lectie cadeau doen en 
begon daarom voor elk 
van hen de zegels in een 
insteekboek te verzame
len die verschenen op of 
na de geboortedag van 
de knaap. Toen zij in 
1989, respectievelijk 
1994 meerderjarig wer
den, kregen zij elk een 
complete reeks die zij 
vercaer zelf konden blij
ven aanvullen. 
Zo'n 'nieuw begin' kan 
ook worden gemaakt 
met de invoering van de 
Euro. Vanaf 1 januari 
2002 wordt de waarde
aanduiding van postze

gels, briefkaarten enz in 
Euro's en niet meer in 
guldens aangegeven. 
Een mooie gelegenheid 
dus om een eigen nieu
we verzameling aan te 
leggen (of voor kind of 
kleinkind). Als voorloper 
van de nieuwe verzame
ling zou de postzegel 
kunnen dienen die op 5 
januari van dit jaar werd 
uitgegeven ter gelegen
heid van het feit dat op 1 
januari 1999 de Euro als 
nieuwe rekeneenheid is 
ingevoerd. 
Franic Zegel 
Zuidoostbeemster 

NOG EEN AFWEEKRECEPT 
VOOR' lOX CREATIEF' 
In 'Philatelie' van decem
ber jongstleden wordt in 
de rubriek Lezerspost in
gegaan op de proble
men die de emissie '1 Ox 
creatief met zegels' bij 
het afweken oplevert. 
Ik heb zelf ook een re
cept dat ik toepas bij het 
afweken van deze ze
gels. Ik knip de zegels 
zodanig uit de poststuk
ken dat ze op een enkel
voudige laag papier zit
ten. Ik zorg er daarbij 
voor dat er een randje 
papier beschikbaar blijft 
om de uitknipsels beet te 
pakken. Voor het afwe
ken maak ik gebruik van 
wasbenzine. Ik laat de 
afknipsels ongeveer een 
minuut in de wasbenzine 
weken, waarna ik de ba
siszegel met behulp van 
een pincet voorzichtig 
van net papier verwijder. 
Meestal lukt het wel om 
met het pincet tussen de 
basiszegel en papier te 
komen. De overtollige 
zelfklevende lijm die aan 
de achterzijde van de 
basiszegel achter blijft 
verwijder ik met behulp 
van een kwast die ik in 
wasbenzine doop. Het 
lukt dan meestal neel 
goed om deze lijmres
tanten weg te halen. 
G.M.L. v a n Balveren 
Oosterhout 

Das sind Sie! 

EURO Mmr 



VRAGEK.OVER ONBEKEN
DE VARIËTEITEN 
In mijn verzameling heb 
ik twee items die ik niet 
in de catalogi kon vinden 
en waarover ik in 'Phila
telie' tot nu toe ook niets 
heb gelezen. 
Ik heb een exemplaar 
van NVPH-nummer 520 
(10 cent Juliana en face, 
goudoker), maar dan in 
de vorm van een losse 
rolzegel waarvan de bo
venzijde van de zegel 
ongetond is. Aan de zij
kanten van de zegel is te 
zien dat het om een rol
zegel goot. De zegel is 
niet abusievelijk kort af
gesneden, want hij meet 
22 bij 25 mm. Het Hand
boek Postwaarden Ne
derland geeh als zegel
formaat 21 bij 25 mm 
(bladzijde A27-11). 

Mijn andere vraag heeft 
betrekking op de Kor
tingzegels van 1992 
(NVPH-nummers 1542 
en 1543). Die blijken in 
twee vormen voor te ko
men: de normale zegels 
en een variëteit. De nor
male vorm licht onder de 
ultraviolette lamp wit op. 
De witte marges naast de 
zegels zijn links 12.5 
mm en rechts 12.0 mm, 
gemeten van de rand tot 
in het hart van de perfo-
ratiegaten. De variëteit 
licht onder de ultraviolet
te lamp roze op; de 
breedte van de witte 
marges naast de zegels 
is hier 15.5 (links), nes-

f)ectievelijk 9.0 mm 
rechts). Zijn er lezers die 

meer weten van deze af
wijkingen? 
J .W. Sikkens 
Bolsward 

ONEIGENLIJKE 
DIPLOMATIEKE POST [3] 
Van pouch mo;7weet ik 
niets af - zie de vraag 
van de heer Barth Healey 
uit Port Washington in 
het juli/augustusnummer 
van 'Philatelie' (pagina 
532) - moor de bewuste 
brief laat toch wel een 
aantal opmerkingen toe. 
Het afzenderadres van 
de envelop die de heer 
Healey toont luidt Uccle, 
een wat in het Engels 
heet residential area in 
Brussel. Omdat ook de 
handgeschreven tekst 
vermeldt dot de brief uit 
Brussel kwam is de her
komst duidelijk. Het 
woordje 'Sumatra' tussen 
naam en adres in bete
kent hoogstwaarschijnlijk 
gewoon de naam van 
het huis waar de meneer 
woonde; de brief heeft 
dus niets met het eiland 
Sumatra te maken. Wèl 
is duidelijk dat de brief is 
geschreven in september 
1914, toen België bezet 
was en post naar Neder
land onmogelijk. De af
zender kan een diplo
maat zijn geweest, die 
zijn brief aan de diplo
matieke post mocht mee
geven, maar dat lijkt me 
toch minder waarschijn
lijk; dan had er een Ne
derlandse zegel op ge
plakt kunnen worden. 
Mogelijk had hij relaties 
bij de ambassade, maar 
kon de verzending toch 
niet gratis. 

Door de stempel 'aan 
port onderworpen 
dienstbrief' [service-mail 
subject to postaqe) werd 
voorkomen dat bij de 
ontvanger strafport 
moest worden geheven. 

Op zo'n dienstbrief was 
het gewone tarief zonder 
toeslag verschuldigd. Het 
gestempelde cijfer '5 ' , 
dat klopt met waarde 
van de geplakte portze-
gel, heb ik nooit eerder 
gezien. Het kan een 
dienstoonduiding van 
het ministerie zijn ge
weest (het brieftarief was 
in 1914 tot 20 gram vijf 
cent; zie hiervoor Da 
Costa, pagina 23). 
Het idee van een onwe
tende postbode kan de 
heer hiealey gerust uit 
zijn hoofd zetten. Ik 
hoop dat het voorgaan
de wat licht in het duister 
brengt. 
T.B. Steiner-Spork 
's-Gravenhage 

ONEIGENLIJKE 
DIPLOMATIEKE POST [4] 
Het door de heer Healey 
getoonde stuk is mijns in
ziens afkomstig uit België 
en niet van Sumatra. De 
afzender vermeldt im
mers als adres Lange-
veldstraat 39 in Ukkel bij 
Brussel. De aanduiding 
'Sumatra' onder de 
naam van de afzender 
slaat wellicht op de 
naam van zijn bedrijf -
misschien een sigaren-
handel? 
De rest is don duidelijk 
Door de oorlogssituatie 
in België werd de brief 
per diplomatieke post 
naar Nederland verzon
den en na aankomst 
door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor 
verdere behandeling aan 
de PTT overgedragen. De 
post plaatste het machi
nestempel 's-Gravenha
ge 29 X I9I4 9-10VM, 
alsmede de mededeling 
'aan port onderworpen 
dienstpost' (het laatste 
mogelijk ook door het 
ministerie). Op het kan
toor van uitreiking (Sant
poort-Station), waar de 
brief nog dezelfde dag 

'n nW^ »od»r* q» /«lUn moet ij hi|f'Bnltnr«o »ot hM nor-flnip ̂ «""^ 

V » V : V * * 

n N#d*>rUnct tf«rz«nd^f> v^n ^p^^^ efi r>i«iiwia«r«l;a8rt?r> (^v^ntue^f n e*rt open ertv^iop' 
Uw ï-*»r<t Ml ripHwJBnr^poft maq ^rhtei fiiet groter nir< Anrt 6 ^t! ? ^ rm 

{en oie* i-lemer dan 9 hi\ 14 cm) 
niet ^wftarHer jiin den SO grem en moet bnvendten 'Ochthoebq '̂en vorm 7iin 

!fl ntte endere qevetlen moet u btifrenl-eren tot het oo»maie toftef 

^^<n i ^ ^ ^ ^ l"^^^ j-'-r^^, i^^^< 
U ! 

aankwam werd vervol
gens het verschuldigde 
port geheven. 
G . A . M , v a n M a r r e -
w i j k 
Wageningen 

ONEIGENLIJKE 
DIPLOMATIEKE POST [5] 
Het nu volgende is wel
licht nuttig voor de heer 
Healey. De aanduiding 
'Sumatra' is doodge
woon de naam van de 
villa in Ukkel, een van de 
gemeenten in de Brussel
se agglomeratie, waar 
een zekere G.E. Haars-
ma is gaan wonen -
waarschijnlijk na zijn 
fortuin te hebben ge
maakt in de tabak. De 
brief is immers gericht 
aan MrsJ.T. Cremen Jan 
Theodoor Cremer was 
na 1870 de grote man 
van de Deli Maatschap
pij. Deli is het landschap 
aan de Oostkust van Su
matra, waar de tabaks
teelt tot grote bloei 
kwam. Cremer was later 
onder meer lid van de 
Tweede Kamer, minister 
van Koloniën en - in de 
tijd dat de brief werd ge
schreven - president van 
de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij, 
rechtsvoorganger van de 
ABN/Amro Bank. 
'Duin & Kruidberg' is de 
naam van het landgoed 
bij Santpoort waar Cre
mer een 

VERSCHOVEN ZILVER [2] 
In 'Philatelie' van juli/au
gustus (pagina 532) 
meldt de heer A. Sieval 
uit Bennekom zakenpost-
zegels met een verscho
ven drukgang. Ik kan 
hem meedelen dat het de 
laatste tijd wel vaker 
voorkomt dat zegels 
slecht gecentreerd zijn en 
dot er verschoven kleu
ren voorkomen. 
Van de zakenpostzegel 
van 80 cent heb ik ook 
zegels waarbij het 
woord cent aan de rech
terzijde van de zegel op 
de rand staat en ook 
exemplaren waarbij aan 
de onderzijde van de 
waarde 80 een witte 
rand van 1 mm zit. 
Verder heb ik ook zegels 
uit het velletje '10 voor 
een verjaardag' waarbij 
de linker perforatierand 
door de N van Neder
land en door het meest 
linkse kaarsvlammetje 

9°°^- . . . r 
Wat mij interesseert is of 
er andere verzamelaars 
zijn die zegels hebben 
uit het velletje met de 
anemoon, waarbij rechts 
naast de fosforbolk 
'haarscheurtjes' in de 
daar aangebrachte kleu
ren zitten. Ze zijn zelfs 
met het blote oog zicht
baar. 
J.G. O p d e n C a m p 
Beek-Ubbergen 

schitterend 
landhuis liet 
bouwen; 
dat land
huis is later 
in het bezit 
van de 
bank geko
men en 
heeft als 
conferentie-
en vakan
tieoord gediend. 
Zoals de heer Goldhoorn 
opmerkt zal de brief via 
de Nederlandse ambas
sade zijn verzonden. De 
naam Cremer zal daar 
voldoende gewicht heb
ben gehad. De aanteke
ning op de achterzijde is 
mijns inziens later ge
maakt door iemand die 
in het bezit kwam van de 
envelop; het handschrift 
wijkt ar van dat van de 
afzender. 
De aanduiding Mrs kan 
het gevolg zijn van het 
feit dat mevrouw Haars-
ma Engelse of Ameri
kaanse was. Deli was 
van aanvang af een bij
zonder cosmopolitisch 
gebied 
H.J. v a n den Brink 
Amsterdam 

P O S T C H EC 
D I E N S T P T T 
G I R O K A N T O O R 
'S-GRAVENHAGEN 

'Df N HAAG': HET KAN 
NOG ANDERS 
In het juli/augustusnum
mer schrijft mr. A. van 
der Flier een interessant 
artikel over de kwestie 
'Den Haag of 's-Graven
hage?'. Hij maakt duide-
Snoe van oudsher de 

consequent de 'resi
dentie' als 's-Gravenha
ge aanduidde. PTT heeft 
daarbij echter wel op 
een bepaald moment -
per abuis - op een enve
lop van de Postcheque-
en Girodienst het woord 
's-Gravenhagen (met 
een 'n ' op het eind) laten 
afdrukken, getuige bo
venstaande kleurenkopie 
van het in mijn bezit zijn
de poststuk. 
A . P . N a u t a 
Middelburg 
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NIEUWE POSPO-PUBUCAnE: 
DEONBESIEIBAREBI^EF 
Interessante reek verder uitgebreijd DRS. M P M KLEUNEN 

Het negentiende deel van de serie Posthistorische Studies, 

uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Poststukken

en Poststempelverzamelaars, is gewijd aan onbestelbare 

brieven (de zogenaomde rebuten). Dit onderwerp zal 

waarschijnlijk menigeen die in postgeschiedenis 

geïnteresseerd is aanspreken. Verzamelaars hebben zeker 

stukken in hun collectie met aantekeningen zoals 'adres 

onbekend'. Hoe dergeiijke brieven alsnog hun bestemming 

bereikten, wordt in deze publicatie uiteengezet. 

der meer de belangrijkste 
voorschriften en overzichten 
van gebruikte stempels. Het 
boek is ruim voorzien van uit
stekende illustraties met uit
voerige bijschriften. 

VEEL INFORMATIE 
Goldhoorn heeft behalve van 
de wetten en voorschriften 
ook gebruik gemaakt van al
lerhande publicaties en ar
chieven van de PTT. Door de 
vele gegevens die uit deze 
bronnen zijn gehaald, wordt 
de behandeling van onbestel
bare post heel uitvoerig uit de 
doeken gedaan. Alleen de ja
ren zeventig en tachtig komen 
er ietwat bekaaid vanaf. En dat 
terwijl over deze periode nog 
zoveel over de dagelijkse gang 
van zaken te achterhalen zou 
zijn door middel van inter
views. 
Met deze publicatie is een be
langrijk studie naar de afhan
deling van onbestelbare post 
uitgegeven. Er is zoveel infor
matie in dit boek bijeenge
bracht, dat iedereen die infor
matie zoekt betreffende de be
handeling van onbestelbare 
brieven zeker iets van zijn ga
ding zal vinden. 

TWEE DOELGROEPEN 
Er is één kritische kantteke
ning die ik wil plaatsen. Mijns 
inziens is het boek niet afge
stemd op een specifiek lezers
publiek. Als potentieel lezers
publiek zou ik twee groepen 
willen noemen: de verzame
laars van poststukken en de 

fS 

De onbestclbar 
brief 
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Onbestelbare post wordt in de nieuwe 
Po 8i Po-publicotie uitvoerig uit de doe
ken gedaan 

De auteur van de hier bespro
ken publicatie, L. Goldhoorn, 
heeft aan de hand van de di
verse postwetten en dienst
voorschriften een overzicht sa-

o- mengesteld van de behande-
J; ling van onbestelbare brieven. 
~ Het verhaal is eenvoudig van 
~ structuur: de voorschriften 
^ worden in chronologische 
=: volgorde beschreven. Het be-
^ gint met de Algemeene Instructie 
^ van 1810 (het reglement waar-
^ mee de Nederlandse posterij-
2 en naar Frans model werden 
ï omgevormd) en het eindigt 

bij de verzelfstandiging van de 

K posterijen per 1 januari 1989. 
De publicatie telt behalve dit 
verhaal, dat ongeveer hon
derd pagina's beslaat, nog een 
behoorlijk aantal bijlagen (zes
tig pagina's), met daarin on-

geïnteresseerden in postale 
geschiedenis. 
Voor de eersten is het moeilijk 
zoeken in dit boek. Een verza
melaar wil meestal snel de 
aantekeningen op zijn post
stuk determineren. Alle beno
digde informatie is tot op ze
kere hoogte wel in het boek 
aanwezig, maar zit verborgen 
in het doorlopende verhaal. 
Met een uitvoerige index en 
speciaal op verzamelaars afge
stemde bijlagen zou deze 
groep grotendeels zijn gehol
pen. Er zijn door de auteur 
overigens wel enkele bijlagen 
toegevoegd die voor verzame
laars van belang zijn, zoals die 
over de gebruikte stempels. 

GELEID DOOR DE BRONNEN 
Voor de tweede groep, de in 
postgeschiedenis geïnteres
seerde lezer, is het chronolo
gische verhaal een echte kluif. 
Heb je je er doorheen gewor
steld, dan is de vraag watje er
van hebt opgestoken. Er wor
den zoveel wetten en voor
schriften opgesomd en zoveel 
verschillende zaken beschre
ven, datje waarschijnlijk door 
de bomen het bos niet meer 
ziet. Goldhoorn heeft zich te
veel laten leiden door de 
bronnen. Dat zie je al aan de 
hoofdstuktitels, waarin geen 
onderwerpen worden aange
duid, maar postwetten. Hij be
schrijft het ene na het andere 
voorschrift, zonder de diverse 

aspecten van het gevolgde be
leid uiteen te rafelen. Door 
deze chronologische aanpak 
komen op een enkele pagina 
soms meerdere onderwerpen 
aan de orde. Wil je over één 
van deze onderwerpen meer 
lezen dan zul je al bladerend 
door het boek de informatie 
bijeen moeten sprokkelen. 
Bovendien leidt dat hier en 
daar tot verwarring omdat de 
verschillende onderwerpen 
niet duidelijk van elkaar wor
den gescheiden. Zo wordt de 
lezer meermaals verleid tot 
het trekken van verkeerde 
conclusies. 

VEEL VRAGEN 
Een dermate complex onder
werp als de afhandeling van 
onbestelbare brieven zou 
meer recht gedaan zijn als ge
kozen was voor een themati
sche aanpak in plaats van een 
chronologische. Er had een 
aantal essentiële vragen cen
traal gesteld kunnen worden 
over het beleid en de uitvoe
ring ervan. Dan zou duidelijk 
blijken welke motieven een 
rol speelden bij de afhande
ling van de onbestelbare post. 
In een bijlage zouden dan de 
(belangrijkste) wetsartikelen 
en voorschriften kunnen wor
den opgenomen. 
Ter illustratie geef ik enkele 
vragen die in aparte hoofd
stukken of paragrafen uitge
werkt hadden kunnen wor-

Een envelop met een in het Arabisch geschreven adres, het bureau der rebuten zorgde 
voor de vertaling 



den: waarom werd veel moeite 
gedaan om post op de plaats 
van bestemming te krijgen?; 
welke methoden zijn in de 
loop der tijd gevolgd om de 
brieven op het juiste adres te 
bezorgen?; hoe werden de 
kosten die gepaard gingen 
met het verwerken van rebu
ten verrekend?; waarom is ge
kozen voor een centraal kan
toor voor de verwerking van 
onbestelbare post?; hoe werd 
omgegaan met onbestelbare 
brieven uit het buitenland?; 
hoe werd omgegaan met het 
briefgeheim?; hoe met de in 
de rebuten aangetroffen waar
devolle spullen? 
Al deze onderwerpen (en nog 
veel meer) komen wel aan 
bod in de publicatie, maar 
worden niet expliciet aan de 
orde gesteld. 
Aan de hand van een klein 
voorbeeld, het behandelen 
van onbestelbare brieven uit 
het buitenland vanaf eind ja

ren vijftig, wil ik u nog laten 
zien dat de postale geschiede
nis zich niet in een historisch 
vacuüm heeft afgespeeld: 
maatschappelijke ontwikkelin
gen zijn geregeld van invloed. 

NA-OORLOGSE REBUTEN 
Na de oorlog steeg het aantal 
rebuten enorm. Eén van de 
redenen was het grote aantal 
buitenlandse werknemers. 
Doordat deze niet vertrouwd 
waren met onze taal, of zelfs 
met ons schrift, werden er 
door de familie in het buiten
land veel fouten gemaakt in 
de Nederlandse adressering. 
De PTT probeerde dit pro
bleem deels op te lossen door 
bedrijven over te halen om 
strookjes met het firma-adres 
te laten drukken en deze aan 
hun buitenlandse werkne
mers te geven, met het ver
zoek deze naar hun familie in 
het buitenland op te sturen. 
Daarnaast werd geprobeerd 

om van onleesbare brieven 
het adres te achterhalen door 
het opschrift te laten vertalen. 
Leverde dat niets op, dan 
werd de brief geopend om zo 
het adres te weten te komen. 
Dat was een andere aanpak 
dan vóór de oorlog, toen on
bestelbare brieven uit het bui
tenland gewoonlijk direct re
tour gezonden werden naar 
het land van herkomst. Blijk
baar vroegen de veranderde 
tijden om nieuw beleid. 

INTERESSANTE REEKS 
Tenslotte wil ik u nog wijzen 
op de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars. Deze 
vereniging maakt het moge
lijk dat posthistorische onder
zoek op niveau gepubliceerd 
kan worden. In haar serie Post-
histmische Studies komen aller
hande onderwerpen aan bod: 
nu staat de onbestelbare brief 
centraal, in het vorige deel 

werden de autopostkantoren 
beschreven. U ziet het zelf, de 
onderwerpen die worden aan
gesneden zijn heel divers en 
altijd interessant. Daarbij zijn 
de publicaties het werk van au
teurs die zich flink verdiept 
hebben in het betreffende on
derwerp. Informeer eens naar 
de eerdere afleveringen; er zit 
wellicht iets van uw gading bij! 
De prijs van het besproken 
boek is inclusief port en ver
pakking f 41.-. Het kan besteld 
worden door overmaking van 
het bedrag op postgiro 
3791594 van Publikatie Po & 
Po te Epe, onder vermelding 
van de titel. 
Drs. M.P.M. Kleijnen 
Assistent-conservator Brieven-
collecties Nederlands PTT 
Museum Den Haag. 

L. Goldhoorn, üe onbestelbare brief. 
Een chronologisch overzicht van 
de onbestelbare brief tussen 1811 
en 1989, z.p. 1998. Posthistorische 
Studies deel 19. 1.59 pagina's. 

Postzegelhandel P A R N A S S U S dé specialist voor N E D E R L A N D & O . G . 
NEDERLAND-NED. INDIE: Grote stock WEST-EUROPA-ISRAEL 
Halfrond-Rond-Punt-Kleinrond-Lang-Kortebalk en Langebalkstempels. 
Alle tandingen! Onze voorraad Porten is zéér uitgebreid. 

Wij zijn op de Filateliebeurs 
in de Pandahallen in 

Loosdrecht aanwezig op 
29, 30 en 31 januari. 

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

Postzegelveiling A4 
• Nu ook kijkdag in Den Haag 
Zalencentrum Den Haag Centraal Staf Ion, Ie etage 

06-02-99 10.00-16.30 uur, zaal 7 

m 
De 12e veiling vindt plaats in 
Hotel Schiphol A4 (bij tiet Brugrestaurant) 
Kijkdagen: 12-02-99 10.30-19.30 uur zaal Rome 

13-02-99 9.30-12.45 uur zaal Rome 

Veiling: 13 februari 1999 
Er vindt deze keer geen zaalvelling plaats. 
Tot 13.00 uur kunt u uw biedingen inleveren, 
tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u uw kavels 
opticien of u kunt ze laten toesturen. 

Vraag de gratis catalogus aan op tiet onderstaande adres! 

Bestelllisten 
Wij leveren zegels van de fiele wereld via bestellijsten. Regelmatig 
wisselend aanbod, met steeds nieuwe aanbiedingen. U ontvangt 7 x 
per jaar een lijst. U kunt deze lijsten aanvragen op tiet onderstaan
de adres. Vermeld tilerbij uw verzamelgebleden. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA Zoetermeer 
Tel./Fax 079 33 11 218 
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lyiEUWE. 
UITGIFTEiy SAMENSTELLING MEVR. A.C VAN DER HAARAMPTMEIJES 

POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

' Noten: 1 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dat zeggen dot de gegevens van 
de ofgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden m 'Pbilotelie' van moort {31 
opbladzi|de223 

Als bij een zegel geen omscbriiving 
wordt gegeven dan IS de zegel of oe 
omscbriiving ervan (nog) met door de 
somenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit boudt 
ecbter met automotiscb in dat derge

li|ke emissies in tentoonstellingscollec

ties mogen worden opgenomen 
I 

EUROPA 
ALAND 
l  2  ' 9 9 . Volkskunst, met bloe
inen gedecoreerde meubelen; 
postzegelboekje. 
Inhoud: tweemaal vier zegels van 
2.40 Fm. Resp linnenkast, kist, 
spinnewiel, spinrok. 
l  2  ' 9 9 . Bronzen tijdperk 
(1500400 jaar voor Christus). 
2., 2.20 Fm. Resp. bronzen 
zwaard en dolk, scheepsvormige 
grafheuvel (doden werden liggend 
in schip verbrand). 
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BELGIË 
Afbeelding melding 12/904. 

^ 1 9  1 0  ' 9 8 . Frankeerzegels por
2 tret koning Albert II. 
= 19fr.Rolzegel;20fr. 

— 9  1 1  ' 9 8 . Eeuwfeest 
et ABVV/FGTB (voormalige BWP: 
«•♦ Belgische Werklieden Partij), hon

derd joar solidariteit. 
17 fr. Detail uit triptiek van Con
stant Dratz uit 1923 ('de kracht 
die uitgaat van de werkende mens 

die opkomt voor zijn of haar 
waardigheid'). 
9  1 1  ' 9 8 . Solidariteit. 
1714 fr. Waarde ook gedrukt in 
brailleschrift. Visueel gehandicapte 
met blindengeleidehond. 
9  1 1  ' 9 8 . Kerstmis en nieuw
jaar. 
Zonder waardeaanduiding, ver
koopprijs 17 fr. Werk 'de drie ko
ningen' van Michel Provost. 
9  1 1  ' 9 8 . Frankeerzegel type 
MVTM; portret koning Albert II. 
32 fr. 
1412 '98 . Frankeerzegel type 
vogel i.v.m tariefswijziging. 
21 fr. Kramsvogel. 

BULGARIJE 
149  ' 98 . Honderdste geboorte
dag Dimitor Talev. 
180L. 
2 2  9  ' 9 8 . Negentig jaar onaf
hankelijkheid. 
180L. 
24 9  ' 98 . Vlinders en flora 
(veldbloemen). 
60,180,200,600 L. 
2 9  9  ' 9 8 . Honderdste geboorte
dag Christo Smirnenski. 
180L. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 12/904. 

ESTLAND 
511  '98 . Vriendschap Estlond
Finland (onafhankelijkheidsoorlog 
van Estland, 1918). 
4.50 kr. Estlandse vrijheidskruis 
(uitgereikt aan meer dan 500 Fin
se vrijwilligers). 

GIBRALTAR 
Afbeelding melding 12/904. 

1011  '98 . Kerstmis 1998. 
5,26,30,35,50 p. 

GROENLAND 
Afbeelding melding 12/904. 

GROOTBRITTANNIE 
121  '99 . Uitvinders met uitvin

dingen; 'Millennium 1999' (zegels 
met getallen 48,47,46 en 45; af
tellen tot jaar 2000). 
20,26,43,63 p. Resp. 'Timekee
ping' (chronometer, (ireenwich
meridioon) gewijd aan John Har
rison, stoomKracnt (Thomas Sa
vory, James Watt en George Step
henson), moderne fotografie van 
Zofer en Barbara Baron, compu
ters (zegel ontworpen door beeld
houwer Sir Eduarde Paolozzi) ge
wijd aan Alan Turing. 

GUERNSEY 
1011  '98 . Kerstmis 1998; 
speelgoed o.a.'Teletubbies' (fi
guurtjes met televisiescherm op 
buik en antenne op hoofd). 
Blok met 17,25,30,37,43,63 p. 
en groot vignet. Resp. Teletubby 
Po Dij kerstDoom; Sindy (soort 
Barbiepop) bij dubbelaekker en 
pop (1968), pandabeer en speel
goedtank (1938), pop en raceauto 
(1928), teddybeer en speelgoed
trein (1908), pop (1850); alle ze
gels met kerstDoom of kerstversie
ring, vignet met gezin van Victoria 
en Albert. 

HONGARIJE 
3 0  1 0  ' 9 8 . Volkskunstmotieven 
van de 'Matyó' uit Mezókövesd. 
200 Ft. Kleurrijk borduurwerk 
(bloemen, takjes met blaadjes). 
3 0  1 0  ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
20,24 Ft. Resp. schilderij 'de aan
bidding door ae herders' van Ag
noloBronzino (15031572), mid
delste deel van veelluik 'tronende 
Maria' (1476) van Carlo Crivelli 
(1430/351493). 

IERLAND 
1711  '98 . Kerstmis 1998. 
30,32,45 p. Resp. de Heilige Fa
milie, aanbidding door de herders, 
aanbidding door de drie koningen. 
17 11  ' 98 . Kerstmis 1998; 
postzegelboekje. 
Inhoud: twintig zegels van 30 p. 

met een verkoopprijs van £ 5.40. 
Zingende koorleden in koorkleding. 
17 11  ' 98 . Frankeerzegels (fos
for). 
30,32,35,40,45,50 p. Vogels 
(zie melding 7/8/549/ '98). 

ITALIË 
Afbeelding melding 12/904. 

JOEGOSLAVIË 
311  '98 . Ontwikkeling spoor
wegen. 
Postzegelboekje met zesmaal 
2.50 Ndin. Doorlopend beeld. 
1811 '98. Serie 'museumvoor
werpen' uit het maritiem museum 
in Monte Negro (Kotor); schilderij
en met afbeeldingen van schepen 
van schilder Vasjilije Ivankovic. 
2., 5. Ndin. Beide tweemaal. 
Resp. 'Veracruz' (1873), 'Pjerino' 
(1883),'Draghetto'(1865),'Vi
zinFlorio'. 

KROATIË 
2 3  1 0  ' 9 8 . Verkeerswegen en 
transportmiddelen. 
Strook met vijf zegels (viermaal 
1.50 en middelste zegel van 7.20 
kn.) met doorlopende tekst. Resp. 
paardentram uit Osijek, eerste 
auto in Zagreb (1901), honderd
vijfentwintig ioor spoorweg Karlo
vacRijeka (elektrische locomo
tief), autobaan ZogrebRijeka (op 
route OstrovicoDelnice), middel
ste zegel kabelbaan in Zagreb. 
21 l l  '98.Kerstmis1998; vijf
honderdste geboortedag van Juraj 
Julije Klovic (Julius Clovius Cro
otus, 14981578); gezamenlijke 
emissie van Kroatië en Vaticoan. 
800 L Miniatuurschilderij 'aanbid
ding door de herders'. 

LIECHTENSTEIN 
712 '98 . Kerstmis 1998. 
70,90 r., 1.10 F. Drie verschillen
de reliëfafbeeldingen 'de Geboor
te van Christus' ontleend aan de 
predello van gebeeldhouwd altaar 
(15201525). Resp. Maria, Ge
boorte, Jozef. 
7 12  ' 98 . Bescherming oude 
bouvmerken en dorps/stadsge
zichten in Hinterschellenberg. 
70,90 r.; 1.80 F. Resp. hotel/pen
sion 'zum Löwen' ('du Lion')uit de 
16de eeuw, St.Georgskopel (mid
den 19de eeuw), boerenwoningen 
waarvan de voorste uit vroeg 
17de eeuw. 

712 '98 . Honderd jaar tele
foon. 
2.80 F. Oude en nieuwe telefoon
techniek, mond en oor. 

LUXEMBURG 
219  ' 98 . Musea, III; historisch 
stadsmuseum. 
16,80 F. Resp. soldotenhelm van 
het Spaanse leger (eind 16de 
eeuw), wegkruis van Hollerich 
(1718). 
2 1  9  ' 9 8 . Abdij van Echternoch 
1300 joor geleden gesticht. 
16,48,60 F. Resp. compositie van 
bouwkunst in Echternach, twee 
verschillende compositiedetails. 
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219  '98 . Honderdvijftig jaar 
grote loge van Luxemburg ('Jo
hannisloge zur Hoffnung', 'Jean 
de l'Esperonce'); vrijmetselarij. 
16 F. Symbolen ontleend aan 
werk van kunstenaar Paul Mout
schen (zuilen 'Jakin' en 'Boaz' 
van bouwmeester Hiram voor 
tempel koning Salomo, meetin
strumenten, anker, steen, devies 
'Lux nostra spes' (het licht is onze 
hoop). 
712'98.Weldadigheids(toe
slag)zegels 1998; landschapsteke
ningen van de abt van Echternach 
(Johannes Bertels, 15441607). 
1612, (tweemaal), 20f 3,3217 
F. Resp. Bech, Ermesturf (huidige 
Ermsdorf), Itsich (Itzig), Steinhem 
(Steinheim). 
712 '98 . Kerstmis 1998; toe
slagzegel. 
1612 F. Icoon met geboortetafe
reel van pater Georges Saget 
(19151993). 
712 '98 . Veertig jaar Namsa 
('Nato maintenance and supply 
agency'). 
36 F. Symbolische voorstelling. 

NOORWEGEN 
2011'98.Honderdviiftig jaar 
koninklijk paleis. 
3.40,3.80 kr. Resp. hoofdingang 
met koninklijke wacht, paleis met 
koninklijke standaard. 
2011 '98 . Kerstmis 1998. 
3.80 kr. Beginnoten van 'Stille 
nacht, heilige nocht' ('Glade jul, 
heilige jul'). 



PORTUGAL 
Afbeelding melding 12/905. 

.Portugal 

RUSLAND 
910'98.UPU*;wereldpostze

1. r. Beeldmerk, postzegels met 
UPU*, IFSOA*, FIP*, AUF*, AS
CAT*,WADP*. 
1510'98. Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
] .50 r. met samenhangend vignet. 
Beeldmerk. 
2910'98. Tien jaar bank 

2. r. met samenhangend vignet. 
Hoofdgebouw bank in Moskou. 
2011'98. Honderdste aeboor
tedag van tonkbouwer Micnail I. 
Koschkin (18981940). 
l.r. Portret, tank T34. 
1211'98. Technische succes
sen van de twintigste eeuw. 
1. r. Zesmaal. Resp. luchtvaart, 
ruimtevaart, televisie, genetica, 
kernenergie, computer (Internet). 

SLOVENIË 
1211'98. Nieuwjaar. 
15 Sit. Kinderen met kaars in be
sneeuwd dorp. 

1211'98. Kerstmis 1998; 
postzegelboekje met tien zegels. 
90 Sit. De drie wijzen uit het oos
ten bij het Kind (laotgotisch mid
deleeuws fresco uit de St.Nico
laaskerk in Mace bij Preddor, 
1476); postzegelboekje met zes 
nieuwjaars en vier kerstzegels. 
1211'98. Sport; honderdste 
geboortedag van olympisch kam
pioen Leon Stukeli. 
Blok met driemaal 100 Sit. Resp. 
portret Stukelj, tijdens grondoefe
ning, portretten van Stukelj en 
Juan Antonio Samaranch; op blok 
vermelding van Parijs, Amster
dam, Berlijn met symbolen van 
deze steden/landen (Eiffeltoren, 
molen, poordenspan 'Brandenbur
ger Tor'). 
1211'98. Kunstvoorwerpen. 
200,500 Sit. Resp. gietijzeren 
laarzenknecht met vorm van vlie
gend hert (kever) uit Dvor bij Zu
zemberk (na 1820), ahornhouten 
tafel met op de rand kalender 
voor 1865 (gemaakt door Jernej 
Stane, 1865) van Johan Kumer 
uit Koprivna in Karinthië; achter

grond von beide zegels met hoog

telijnen. 

TSJECHIË 
1811'98. Kerstmis 1998. 
4,6 Kc. Resp. boerenmensen met 
geschenken (producten von het 
land) haasten zich naar Bethle
hem, ster; bazuin blazende engel 
boven besneeuwd dorp, ster. 
1811'98. Frankeerzegels; te
kens van de dierenriem (zodiak). 
] , 10 kc. Copricornus (steenbok), 
Aquarius (waterman). 

C£SKA REPUBLIKA 

VATKAAN 
2510'98.'Italia 98', dog van 
de kunst. 
Postzegelboekje met vijfmaal 900 
L. 'De goede herder' (beeldhouw
werk ontleend aan sarcofaag, eind 
3debegin 4de eeuw); blok met 
600,900,1000,2000 [.Verschil
lende afbeeldingen van sorcofoog, 
centraal op blok 'de goede her
der'. 
1 12'98. Reizen van pous Jo
hannes Paulus II in ] 997. 
300,600,800,900,1300,5000 
L Resp. BosniëHerzegovino (Sa
rajevo), Tsjechië (Praag), Libanon 
(Beiroet), Polen, Frankrijk (Pa
rijs), Brazilië (Rio de Janeiro). 
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l12'98. Kerstmis 1998; vijf
honderdste geboortedag van Juroj 
Julije Klovic (Julius Clovius Cro
atus, 14981578); gezamenlijke 
emissie van Voticaan en Kroatië. 
800 L. Miniatuurschilderij 'aanbid
ding door de herders'. 

IJSLAND 
910'98. Honderdvijfentwintig 
jaar postzegels. 
35. Kr. Op posthoornserie gebo

seerde zegel. 
910'98. Londbouwwerktuigen. 
Velletje met 35., 65.en 100.kr. 
Resp. turfsteekmes, door poarden 
te trekken ploeg, mestmolen. 
511 '98. Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens. 
50. kr. Symbolische voorstelling 
(vuist met vingers van gelijke 
lengte naar een IJslands gezegde 

'All fingers are equally long, when 
curled up'). 

511'98. Kerstmis 1998; kin
dertekeningen. 
35., 45. kr. Resp. traditionele 
'kerstkat' (Theimo Björk In
gólfsdóttir, 8 jaar), twee engelen 
(TelmaHuldPrastardóttir, 14 
jaar). 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
2110'98. WWF*; beschermde 
founo. 
Verl met viermaal vier zegels van 
800,1000,1200,1500 Af. Vier 
verschillende afbeeldingen van 
Ovis vignei, beeldmerk. 

ARGENTINIË 
59'98. Vijftig jaar Israël. 
75 c. Getal 50 met davidsterren op 
achtergrond. 
310'98. Honderd jaar vriend
schap ArgentiniëJapan. 
75 c. Brug Japanse tuin. 
310'98. Zeventig jaar hoofd
postkantoor in Buenos Aires. 
75 c. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. 'Palacio de Correos' met 
klok en detail voorgevel; gebeeld
houwde zitbank, hedendaagse 
bonk. 
1710'98. Humor en verhalen, 
IL 
Vel met achtmaal 75 c. Resp. 'Po
toruzu' van Dante Quinterno, 'Tia 
Vicenta' van Landrü, 'Clemente' 
van Coloi, 'El Eternouta' van Oes
terheldSolono Lopez, 'El loco Cha
vez' van TrilloAltuna, 'Inodoro 
Pereyra' van Fonotanarroso, 'Mo
tiós' van Sendra, 'Gaturro' van 
Nik. 
2410'98.CasaCuna(1779
1999), kinderziekenhuis van dr. 
Pedro de Elizalde. 
75 c. Symbolische voorstelling 
(hart als hoofd en twee armen 
koesteren kinderhoofdje). 

ARUBA 
2210'98. Voor het kind 1998; 
toeslagzegels. 
50K25,80f40,100+50 c. Resp. 
met linten dansend meisje ('boiie 

di Sinta'), op cuorta (viersnarige 
gitaar) spelende jongen, jongens 
spelen basketbal. 

ASCENSION 
l10'98. Kerstmis 1998. 
15,35,40,50 p. Resp. kerstspel, 
aankomst Santa Clous, aankomst 
op feest, 'carol singers' (jong en 
oud zingen kerstliederen). 

BAHAMA'S 
2411'98. Internationaal jaar 
van de oceaan; onderwaterleven. 
15,55 c Resp.'killer whole'en 
zeeschildpod; vissen, zeester, ko
ralen, schelpen e.o. 

v^rTv^pvwwvnvvwwwfWVWW 

&:^ 

Zonder datum. Kerstmis 1998. 
15,55,60,70 c.; blok van $2. 

BAHREIN 
3010'98. Veertiende voetbal
kampioenschap landen Arabische 
Golf. 
80,200, 250 fils.Drie verschillen
de afbeeldingen met voetbal, por
tret emir en beeldmerk. 

BARBADOS 
Zonder datum. Toerisme. 
10,45,70 c., $2. 

BELIZE 
411'98. Kerstmis 1998; orchi
deeën. 
20,60,75 c., SI. 

BERMUDA 
1510'98.Uitgiftedatum/af
beelding/aonvulling melding 
11/823 'botanische tuinen': we
tenschappelijke nomen resp. Aga
ve attenuato, Sabal bermudano, 
Ficus bengalensis, Juniperus ber
mudiona. 
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BOLIVIA 
2912'97l Herdenking Diana, 
prinses van Wales(19611997). 
2., 3. B. Resp. portret, in mijnen
veld. 
163'98. Bezoek Spaanse pre
sident José Maria Aznar. 
6. 6. Portretten van Boliviaanse 
president Hugo Banzer Suórez en 
Spaanse president. 
284'98. Vijfenzeventig jaor 
bond van Boliviaonse ingenieurs 
(viering in 1997). 
3.50 B. Portret eerste president 
Juan Muhoz Reyes, getal 75 en 
beeldmerk. 
304'98. Zeventig jaar Rotary 
International (1997). 
5. B. Wereldbol omgeven door in 

elkaar gehaakte handen. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 12/908. 

2510'98. Serie'vrede en ver
broedering'. 
Blokje met viermaal R$ 0.31 met 
wereldbol als doorlopers. Portret
ten van moeder Teresa van Calcut
ta (Ines Bojoxhiu, 19101997), 
broeder Golvóo (Antonio Galvóo 
de Franco, 17391822), Betinho 
(Herbert José de Souzo, geboren 
in 1935), broeder Damiöo (Pio 
Glannotti, 18981997). 

CAYMANEILANDEN 
Zonder datum. Erfgoed 'wildli
fe'; 'Wings' (vogels). 
10,20,60 c.,$1.'West Indian 
whistling duck', 'magnificent fri
gotebira', 'redfooted booby', 
'grand Cayman parrot'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
1311 '98. Oude voorwerpen 
van jade (bewerkte stenen Cning
dynostie 'Jade Mountain'). 
5. (tweemaal), 7., 26.. Resp. 
twee paviljoens, jade delvende 
mannen, wassen van olifant, vijf 
oude mensen. 
212'98. Chinese maankalen
der, nieuwjaarsgroeten; jaar van 
het konijn**. 
3.50,13.; blokje met tweemaal 
twee zegels; postzegelboekje 

'<J HEPUOLtC OF CHINA 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
134'98. Tien jaar provincie en 
speciale economische zone Hai
nan. ^ 
50,150 f. Beide tweemaal. Resp. ^ 
hoogbouw van Hoikou, economi — 
sehe ontwikkeling Yongpu, inter 
nationale luchthaven 'Fenghuang' ^ 
in Sanyo, nationaal toerisme/vo S 
kantiegebied Yolonqwon. :S 
294'98. 'Leerscholen' (ocode = 
mies) in het oude China. ^ 
50,150 f. Beide tweemaal. Resp. •* 
Yingtian, Songyang, Yuelu, Bailu. ^ 
45'98. Honderd jaar universi — 
teit van Peking. CE 
50 f. Universiteitsgebouw. "w 
155'98. Tweeëntwintigste we
reldpostcongres, Peking (1999), 
IL 
50,540 f. Beeldmerk. 



6-6 - '98 . Natuurreservaat Shen-
nongija. 
50,150 f. Beide tweemaal. Resp. 
bergtoppen, bergkloof, oerbos, 
graslondschop. 
18-6 - '98 . Gezicht op Chonqing. 
50,150 f. Resp. grote hal van het 
volk, haven. 

COOKEILANDEN 
12-11-'98.Dienstzegels,hoge 
waarden. 
S10. Opdruk'OHMS*'op fran-
keerzegel 1993 'portret Koningin 
Elizabeth II en Carpilius mocula-
tus'. 
13-11 - ' 9 8 . Frankeerzegel serie 
'Polynesische vlinders en flora'. 
$ 15. Hoogste waarde. Portret en 
Papilio goaeffroyi bij lokale 
bloem. 

CUBA 
2 6 - 7 - ' 9 8 . Vijfenveertigste ver
jaardag van de bestorming van de 
Moncaaa barakken. 
15,65 c. Portretten. Resp. Abel 
Santomario, José Marti. 

27 -9 - ' 98 . Toeristische beziens
waardigheden van de provincie Pi-
nar del Rio; vogels. 
10,15,65,75c.DalvanViüales 
en Myadestes elisabeth, 'Cayo Ju-
tia' en Corvus nosicus, Soroa-wa-
tervol en Dendroica pityophila, Rio 
San Juan en Tyrannus cubensis. 

EGYPTE 
September ' 9 8 . Honderd jaar 
'Chemistry Administration'. 
20 P. Beeldmerk, symbolische af
beeldingen van activiteiten. 
24 -10 - ' 98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
125 P. Beeldmerk. 

FALKLANDEILANDEN 
8 -12 - '98 . Koninklijke marine; 
uniformen. 
17,30,35,65 p. Resp. soldaat 
(1766), officier (1833), korporaal 
(1914), bugel(hoorn)blazer 
(1976). 

e e FIJI 
ö ö 26-10-'98. 'Australia 99'; mari

tiem erfgoed (schepen). 
13,44,87 c., $3.-; blok van 
S 1.50. Resp. 'outrigger' boot 'ta-
kia' (met drijvers), zeilkono 'ca-

makau', dubbele kano 'drua', mo
torjacht 'HMCS Pioneer'; 'cama-
kau' en kaart met ligging Fiji-ei-
londen. 
2 0 - 1 - ' 9 9 . Traditionele dansen. 
13,81,87 c., $3.-. Resp. Voka-
malolo ('zittende' vrouwendans), 
'Mekeiwou (groepsdans), Seaseo 
(waaierdans), Meke ni yaqona 
('kava serving' dans). 
19-3-'99. 'Australia 99'; mari
tiem erfgoed (schepen). 
87 c., S I . - , 2.-, 3.-; blok van 
$ 1.50. Resp. 'Drua', SS 'Niagara', 
MV'Royal Viking Sun', MV'Pio
neer'; niet vermeld. 
Zoniler datum. Kerstmis 1998; 
kindertekeningen. 
13,50 c., $ 1 , 2 . Resp.'Kind in 
de kribbe'(Grace Lee Age, 10 
jaar), 'wat Jezus voor mij bete-
Icent'(Naomi Tupou, 18 jaar), 
'een rij van famihe en vrienden' 
(Brian Guevora, 14 jaar), 'vreug
de van kerstmis' (Lauretta Som, 
16 jaar). 

GEORGIË 
4 -3 - '97 ! Honderd jaar moderne 
Olympische spelen (1996); hon
derd jaar Olympia-zeqels (1996). 
1,2,3,4,5 (T); twee olokken van 
70 (T). Resp. Helsinki (1952), 
Melbourne (1956), Rome (1960), 
Tokio (1964), Mexico City (1968); 
resp. worstelen, hinkstapsprong. 
5 -3 - '97 l Vijftig jaar Verenigde 
Naties (1995). 
30,125 (T). Beeldmerk, getal 50. 
6-3- '97l Honderdtwintigste ge
boortedag van Anton 1(1720-
1788), leider Georgisch-orthodoxe 
kerk. 
30 (T). Portret. 
10 -3 - ' 97 ! Vijftig jaar Unicef*; 
kindertekeningen. 
204^5, 30-HI O (T). Resp. spoor
wegbrug, krokodil. 
2 - 6 - ' 9 7 l / 2 7 - 2 - ' 9 8 . Honden 
rassen. 
10,30,50,60,70,125 (T).; blok 
van 125 (T). Resp. Rottweiler, 
Gordon-setter, sint-bernard, bull
dog. Kaukasische herdershond. 
15-7- '97! Georgische teken
films. 
Strook met 20,30,40,50,60 (T). 
Resp. twee muizen, man in bed, 
meisje op wolk, dansende dieren, 
eend in dameskleding. 
21 - 7 - ' 97 ! Schaken; schoakkam-
pioenen. 
Blok met 20 (tweemaal), 40,50 
(T). Schaakbord samengesteld uit 
de vier waarden met vermelding 
van kampioenen Nona Alexan
dria, Maja Tschiburdanidse, Nona 
Goprindaschwili, Nana loseliani. 
Blok met 30 (T). Driemaal. Resp. 
vrouwenkampioenschap 1992, 
1994,1996. 
9-10- '97 l . Driehonderdste ge
boortedag van vorst Wachuscnti 
Bagrotion (1696-1758). 
40,80 (T). Resp. Kaukasuskaort 
uit 1745, portret. 
17-10-'971 'Moskou 97', inter
nationale postzegeltentoonstel
ling. 
80 T.; blok van I L 
21 -11 - ' 9 7 ! Tweede internatio
naal raadselcongres en eerste in

ternationaal raodselcongres voor 
junioren. 
40,80 (T). Beeldmerk omgeven 
door sterren. G-sleutel, potlood, 
notenbalk, masker, camera, palet, 
boek, lier; beeldmerk, 'Dschwari'-
kerk, Mzcheto. 
8-2 - '98 . Olympische winterspe
len Nagano 1998, L 
Velletje met 20,30,40,50 (T).; 
blok van 70 (T). Resp. sneeuw-
schoen en muts, handschoen en 
sneeuwschoen, handschoen en 
slee, sjaal en schaats; Georgiër 
met sneeuwschoenen. 
8 -2 - ' 98 . Olympische winterspe
len Nagano 1998, II. 
Velletje met 20,30,40,50 (T).; 
blok van 70 (T). Schansspringen. 

GUINEE 
20 -10 - ' 97 ! Schaken. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok van 1000 F. Schaakspelen uit 
verschillende landen. 
Resp. Thailand, China, Portugal, 
Duitsland, Rusland, spel van Max 
Ernst; Tsjechië (1850). 
10-11 - '97 ! Honden (aanvulling 
melding 3/228/'97). 
200,250,300,400,450,500 F. 
Driehoekig formaat met driehoe
kig samennangend vignet; blok 
van 1000 F. Resp. Siberische hus
ky. Teckel, Boston-terrier, Basset, 
Dalmatiër, Rottweiler; Golden Re-
triever. 

HONGKONG 
Afbeelding melding 12/909. 

15-11- '98 . Vliegers. 
$1.30,2.50,3.10,5.-; blok met 
alle waarden. Resp. drakenvlieg, 
draak, vlinder, goudvis. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
December ' 9 8 . Internationaal 
jaar van de oceaan; walvissen en 
dolfijnen. 
26,34 p. Beide tweemaal. Resp. 
'bryde's whale', 'striped dolphin', 
'pilot whale', 'spinner dolphin'. 
Januari ' 9 9 . Frankeerzegels; 
schepen. 
2,15,20,26,34,60,80 p., £ 1 . - , 
1.15,2.-. Resp. bark'Westmin
ster'(1837), Spoons schip'Sao 
Cristavao' (1589), klipper van de 
VS'Sea Witch'(1849), HMS'Royal 
George' (1778), khpper 'Cutty 
Sark'(1883),'Oost-lndiëvaarder 
'Charles' (1667), HM brigantijn 
'Trinculo' (1809), stoom/zeilschip 
'Enterprise' (1825), schip/priva-

teer 'Confiance' (1800), schip 'Bri
tish Indian Co"Kent'(1820). 

IRAN 
23-1 - ' 9 8 . Dag van Jeruzalem. 
250 Ris. Rotskoepelmoskee in Je
ruzalem. 
11-2- '98 . Negentiende verjaar
dag islamitische revolutie. 
Strook met vijfmaal 200 Ris. Resp. 
nationale vlag, raffinaderij, solda
ten met vanen, demonstratie, por
tret Khomeini; alle zegels met klap
rozen. 
6-3- '98 . Dog van de boom. 
200 Ris. De duizendjarige boom 
van Abarquh. 
11-3- '98 . Iroons nieuwjaar. 
200 Ris. Versierde nieuwjoorsto-
fel. 
1 - 4 - ' 9 8 . Negentien jaar islamiti
sche republiek. 
250 Ris. Khomeini bij stembus. 

JAMAICA 
17-9- '98 . Uitgiftedatum mel
ding 11/824'Caricom*'. 
25-9 - ' 98 . Uitgiftedatum en af
beelding melding 11/824'WK 
voetbal Frankrijk 1998'. 

JAMAICA 125 

IBBI 
i^^LAAAAAAAAi 

JAPAN 
6-7 - '98 . Serie 'mijn lievelings
liedjes, VI'. 
50,80yen.Resp.'KonoMichi': 
deze weg (tekst van Hakusyo Kita-
horo, muziek van Kousoki Yama-
da), 'Ware wo Umino Ko': ik ben 
een kind van de zee (onbekende 
tekstschrijver en componist). 
23 -7 - ' 98 . Dag van 'schrijf-eens-
een-brief', afbeeldingen van Dick 
Bruno (geboren in 1927). 
50 (tweemaal), 80 (driemaal) 
yen.Resp. brief schrijven, brief 
ontvangen (figuurtje met bril), je 
in de bloemetjes voelen (met pen
houder op rug), je als de hemel 
voelen (met auif op hoofd en pen
houder op rug), samen brieven le-

24-8 - ' 98 . Serie'traditionele Ja
panse huizen, IV'. 
80 yen. Tweemaal. Resn. woning 
met rieten dok van de romilie Ko-
mio (in Shimoge-gun, Yamakuni-
mocbi, 1771), woning met dok in 
zaagtandstijl van de familie Naka-
mura (in Kitanakagusuku, Okina
wa, 1727). 

l l-9-'98.Drieënvijftigste natio
nale sportfestivol, provincie Kona-
gowa. 
50 yen. Zeilboot FJ-klasse, bloem 
Lilium aurotum (bloem van pro
vincie Konogawo). 

KENIA 
24-8 - '98 . Portlabels. 
10,20Sh. 

KIRGIZIË 
5-6- '98 . Chinees nieuwjaar; jaar 
van de tijger** (1997). 
Velletje met zesmaal 600 T. Pan
thern tigris. 
5-6-'98.Vlinders. 
600 T. Zesmaal, in samenhang. 
Resp. Pornassius octius, Colias cris-
topni, Papilio mochaon, Colias thi-
soo, Pornassius delphius, Pornassi
us tionschanicus. 

KIRIBATI 
Afbeelding melding 12/909. 

23-10- '98. ' l to l ia 98', wereld-
postzegeltentoonstelling. 
Blok von $2.'Reuben K.Uatioa' 
stadion; blok met Coloseum 
(Rome) en nationale vlaggen. 

MACAU 
11-11 - ' 9 8 . Macau gezien door 
Didier Rofoel Boyle. 
2.-, 3,-, 3.50,4.50 P. Gebouwen 
en straattaferelen. 

MALEISIË 
1 0 - l - ' 9 8 . Vruchten. 
20,30,50 s.,1RM. Resp. kun-
dong (Bouea macrophylla), sentul 
(Sondoricum koetjope), pulasan 
(Nephelium rombouton-ake), 
asam gelugur (Gorcinia atroviri-
dis). 

23 -2 - ' 98 . Spelen Kuala Lumpur 
1998. 
Blokmet20,30,50s.,1RM. 
Resp. complex Renong, stadion 
Hoki (hockey?), stadion Tertutup, 
stadion Utamo Bukit Jahl; op blok-
rand verschillende sporten. 
l l - 4 - ' 9 8 . Serie erfgoed mun
ten. 
20,30,50 s.,1RM. Resp. Mos Te-
renggonu (1793-1808), Kupong 



Kedah(]66M687),KupanaJo-
hor(1597-]615),KijangKelantan 
(1400-1780). 
18-7- '98. Geneeskrachtige 
planten (melding 11/825). 
20,30,50 s., 1 RM. Resp. terung 
pipit (Solanum torvum), akar se-
runtun/putorwali (Tinospora cris-
pa), jarak bunting (Jatropha po-
dagrica), bunga royo putih (Hibis
cus rosa-sinensis). 
9-10- '98. Vijftig jaar Rode Hal
ve Maan. 
30 s., 1 RM. Resp. redding per 
boot bij overstroming, ambulance
vervoer. 
31-10- '98 . Modernisering rail-
transport. 
30,50s.,lRM.Resp.'PutraLRT' 
(1998),'Star LRT'(1996),'KTM 
Komuter'(1995). 
14-11 - '98 . APEC* conferentie, 
30 s., 1 RM. Resp. wereldbol, eco
nomische samenwerking. 
28-11- '98 . Postzegelweek 
1998; insecten. 
5 RM. Vijfmaal; blok van 40 RM. 
(vier miniatuurblokjes). 

MARSHALLEILANDEN 
16-3- '98. De twintigste eeuw, 
III; 1920-1929. 
Vel met vijftienmaal 60 c. Resp. 
radio, vredesinspanningen, nieu
we architectuur, archeologische 
vondsten, oprichting USSR, verval 
Osmaanse rijk, jazz, rakettijdperk, 
eerste geluidsfilm, fascisme, 'ont
waken van de ruimte', ontdekking 
penicilline, begin televisie, lucht
vaart, economische terugslag. 

NAMIBIË 
26-9- '98 . Fauna ('Caprivi'). 
Vel met tienmool NS 0.60. 
20-10-'98.'l lsapex 98'; fauna 
(zwarte rhinoceros). 
S5.-. 
23-10- '98 . Walvissen van de 
zuidelijke oceanen (gezamenlijke 
emissie van Namibië, Norfolkei-
land en Zuid-Afrika). 
Blok van S 5.-. Balaenoptera mus-
culus, Ziphius cavirostris, Orcinus 
orca. 

NAURU 
26-10- '98 . Dertig jaar onafhan
kelijkheid. 
$l .- ,2.-;blokvan$3.-. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding en aanvulling melding 
12/912'voorhetkindl998'. 
Zegels resp. 'mijn familie', artikel 
7 'rechten van het kind' (recht op 
naam en nationaliteit); gezond

heidszorg, art. 24 (recht op ge
zondheidszorg); gehandicapte kin
deren en recreatie, art. 27 (recht 
op bijzondere zorg gericht op een 
onafhankelijk bestaan); spelen 
met blikjestelefoon, art. 12,13 en 
14 (recht op vrije tijd, spel, kunst 
en cultuur). 
13-11 - '98 . Zestig jaar accoun
tantskantoor 'Pricewaterhouse-
Coopers'. 
75,225 c. Driehoekig formaat. 
Resp. historisch gebouw aan Julia-
naplein op Curacao, zinspreuk 
'vertrouwen wekken en nouden', 
mineraal lapis lazuli; recent ge
bouwd pond, zinspreuk 'zekerheid 
in bedrijvigheid', mineraal pyriet 
(incosteen). 

NEVIS 
19-9- '98. Vijftien jaar onafhan
kelijkheid St. Kitts en Nevis. 
$ 1. Premier dr. Kennedy Sim-
monds ontvangt van prinses Mar
garet grondwettelijke documenten 
(19 september 1983). 
15-10- '98. Verjaardagen en ge
beurtenissen 1998. 
$ 1. Vijftig jaar OAS*, beeldmerk. 
Vel met driemaal S 2. Honderdste 
geboortedag Enzo Ferrari. Resp. 
'365 California', 'Pininfarina's 
P6','250LM';blokvan$5.'212 
Export Spyder'. 
Twee vellen met zesmaal dezelf
de zegel van S 1. Herdenking 
Mahatma Gondi met citaten. 
Resp jeugdig portret en 'I have 
discovered that man is superior to 
the system he propounds'; op ou
dere leeftijd en '...I am slow to 
see the blemishes of fellow be
ings, being myself full of them 
and, therefore, being in need of 
their charity'. 
Vel met driemaal S 3. Negentien
de wereldjamboree 'boy scout', 
Chih 1998. Resp. boyscouts uit 
verschillende werelddelen, boy
scout begeleidt veteranen burger
oorlog bij herdenking vijftig jaar 
slag van Gettysburg in 1913, eer
ste gekleurde boyscouts in Virginia 
1928; velrond met portret Robert 
Baden-Powell (1857-1941), blan
ke en donkere scout. 
Vel met viermaal $ 2. Tachtig jaar 
'Royal Air Force'. Resp. 'Panavia 
Tornado F3 ADV', 'Panavia Torna
do F4IDV','Tristar KMKl Tan
ker', 'Panavia Tornado GRI'; twee 
blokken van $ 5. 
Vel met zesmaal dezelfde zegel 
van $ 1. Herdenking Diana, prin
ses van Wales (eerste sterfdag). 
Portret, velrond met rozen. 

NIEUW-ZEELAND 
7-10- '98. Stads'iconen'(bijzon
dere bij steden passende grote 
beelden) 
40 c. Tienmaal. Resp. stad Gore 
met zalm ('brown trout'). Te Puke 
met kiwi, Hawero met koe, Ohaku-
ne met wortel/peen, Kaikouro met 
rivierkreeft. Kale Tekapo met 'bor
der collie', Riverton met 'paua' 
schelp, Poeroo met L & P (Lemon 
and Paeroa) fles. Te Kuiti met 
schaapscheerder, Napier met 'Pa-
nia of the reef' (Maori-legende). 

11-11- '98. Millennium III; ste
delijke veranderingen met oude 
(zwart/wit foto uit laat 19de/be-
gin 20ste eeuw) en nieuwe (kleu
renfoto) stadsbeeld. 
40,80 c . ,$ l . - , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. Wellington, Auckland, 
Christchurch, Westport, Tauranga, 
Dunedin. 
13-1 - ' 99 . Inheemse flora. 
40,80 c., $1.20,1.50,1.80. 

NIGER 
1998. Greenpeace; schildpadden 
In gevaar. 
400 F. Viermaal en blok. 

NIUE 
23-7-'98.Kustvogels. 
20,70c.,$l.-,1.20,2.-.Resp. 
Anas supercilioso. Sterna nereis, 
Fregota minor, Pluvialis dominlco, 
Anous stolidus. 
23-9 - '98 . Schelpen. 
Vier zegels met een totaalwaarde 
van $ 8.05 met afbeeldingen van 
voor- en achterzijde schelp. 
Alleen 20 c. ontvangen. 
18-11- '98 . Oude wapens. 
$1.20,1.50. Verschillende speren 
en speerpunten. 

land en Zuid-Afrika). 
Blok van $ 1.50. Balaenoptera 
musculus, Ziphius cavirostris, Orci
nus orca. 

PANAMA 
Zonder datum. Panama, een 
toeristisch land. 
0.10,0.20,0.25,0.35,0.40, 
0.45,0.60 8. Resp.'Central Ave
nue' (San Felipe, werelderfgoed), 
toeristen in tropisch woud, Gotun-
slulzen in Panamakanaal, wolken
krabbers van Panama-stad, San 
Jeronimo fort in San felipe de Por-
tobelo (werelderfgoed), wildwa
tervaren op rivier de Chagres, 
strand bij 'Dog's Island'. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
17-6- '98. Motten/nachtvlin
ders. 
25,50,65t.,lK.Resp.Daphnis 
hypothous pallescens, Theretra po-
listratus,Psilogrammo casurino, 
Megonoton hyloicoides. 

15-9- '98. Flora; orchideeën. 
25,50,651., IK . 

PARAGUAY 
22-1- '98 . Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
200,500,1000 Gs. Resp. Voetbal
ler Julio César Romero, voetballer 
Carlos Gamora, nationale ploeg. 
17-4- '98. Vissen. 
200,300,500,1000 Gs. Resp, 
Tetrogonopterus argenteus, 
Pseuaoplatystoma coruscons, Sal-
minus brasiliensis, Acestrorhyn-
chus oltus. 

NIUE $150; 

gpig- i rwi i 
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NORFOLKEILAND 
24-9 - '98 . Schepen. 
45 c., blok van $1.20. Zeilschip 
'The Norfolk'; zegel met dezelfde 
afbeelding, blok met deel scheeps
journaal. 

23-10- '98 . Walvissen van de 
zuidelijke oceanen (gezamenlijke 
emissie van Namibië, Norfolkei-

5-6- '98. Hedendaagse schilders. 
200,300,400,1000 Gs. Resp. 
'handen met popier' van Carlos 
Colombino, 'zogende vrouw' van 
Félix Toronzos, 'bloemen' van 
Edith Giménez, 'vrouw draagt 
vruchten/groente boven hoofd' 
van Ricordo Migllorlsl. 
26-6- '98 . 'Porafil 98', Paraauy-
oonse en Argentijnse postzegel
tentoonstelling, Asuncion; padde
stoelen. 
400,600,1000 G. Resp. Bolteus 
edulis, Mocrolepiota procera, Ge-
oster triplex. 
16-7- '98. Vijftig jaar GAS*. 
500,1000 Gs, Resp. botanische en 
zoölogische tuin 'Cosa Carlos A. 
Lopez' In Asuncion, Villo Palmero-

la in Areguó; beeldmerk. 

PITCAIRNEILANDEN 
20-20- '98 . Flora. 
20,90 c., $1.80,3.-. Driehoekig 
formaat. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 12/912. 

5-11- '98 . 'Papeete, vroeger...'; 
herfstsolon in november, Parijs. 
Blok met tweemaal 250 F. en ver
bindend vignet. Schilderijen 'Bale 
de Papeete' van Franse marine
commandant René Gillotin (1814-
1861); vignet met landkaart. 

SEYCHELLEN 
Zonder datum. Internationaal 
jaar van de oceaan; 'marine 
parks'. 
3.- R. Zesmaal. Onderwaterleven. 

SOMALIË 
30-7 - '98 . Oude auto's. 
100,200,300,400,500,700, 
1000 Sh.So.; blok van 1000 
Sh.So. Resp. La Jamais Contente 
(1899), Alfa Ricotti 40-60 pk 
(1913),Bugatti(1913),ltala35-
45 pk (1907), Flat 312 2 pk 
(1899), Bugotti type 358(1927), 
Alfa Romeo (1922). 
3-10- '98. Zeilschepen. 
100,200,300,400,500,700, 
1000 Sh.So.; blok van 1000 
Sh.So, Resp, 'pilot's boat' (smalle 
galei), 'ketch' (kits: kleine twee
master), brik(brlgantijn)-schoe-
ner, schoener, brik-bark, fregat, 
brik, 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 11/826. 

ST. LUCIA 
23-9- '98 . Vogels. 
70,75,95 c., $1.10. Resp. Icterus 
laudobilis. Contopus lotirostris, 
Geotrygon mystocea, Leucopeza 
semperi. 
28-10- '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens; 
vlinders. 
20,65,70c.,$5.Resp.Siproeta 
stelenes, Pseudolycaena morsyas. 



Heliconius melpomene, Phoebis 
philea; alle afbeeldingen met 
[ogo, schakels, touw, keten. 
1611  ' 9 8 . Vijftig jaar universi
teit van Westlnaië. 
] 5,75 c., $ 5 . 
2 5  1 1  ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
20,50,95c,m$2.50. 

SWAZILAND 
39  ' 98 . Dertig joar onafhanke
lijkheidheid, dertigste verjaardag 
van koning Mswoti III. 
55,75 c., 1., 2.E. Resp. herden
kingspark koning Sobhuza II, eed
aflegging koning Mswati III, eerste 
toespraoK Mswati III, Sobhuza II 
ontvangt onofhankelijkheidsdocu
ment. 

TADZJIKISTAN 
2 0  2  ' 9 8 . Museumvoorwerpen; 
kunsthandwerk uit 19de/2üste 
eeuw. 
30,100Tr.;blokvan300Tr. 
Resp. koperen kan, houten kin
derwiegen; bord van aardewerk. 
2 0  2  ' 9 8 . Klederdrachten. 
150 en 100 Tr. Beide tweemaal. 
Resp. man en vrouw uit stad Chud
schand, man en vrouw in landelij
ke dracht uit Darwazin; zegels in 
schaakbordpatroon in velletjes 
van tien zegels. 
34  ' 98 . Inheemse flora. 
12,30,70,150 Tr.; blok van 300 
Tr. Resp. Tulipa greigii. Crocus ko
rolkowii. Iris darwosico, Petillium 
eduardii; Juno nicolai. 
34  ' 98 . Inheemse vlinders. 
12,30,70,150 Tr.; blok van 300 
Tr. Resp. Cotocolo timur, Celerio 
chamyla apocyni, Collias sieversi, 
Papilio alexanor; Anthocharis to
myris. 

TOKELAU 
2 2  7  ' 9 8 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 11/826 'vijftig jaar post
zegels'. 

TONGA 
2 3  7  ' 9 8 . Chinese maankalen
der; jaar van de tijger** (1997). 
Blokje met 55,80s., tweemaal 
$ 1. Doorlopend beeld van wijzer
plaat, vier verschillende houdin
gen van tijger. 

Zonder datum. Internationaal 
jaar van de oceaan; vissen. 
10,55 s., S I . Alle driemaal. 

TONGA NIUAFO'OU 
237'98. Chinese moankolender; 
jaar van de tijger** (1997). 

Blokje met 55,80 s., tweemaal 
S 1. Doorlopend beeld van wijzer
plaat, vier verschillende houdin
gen van tijger (andere dan bij 
Tonga). 
Zonder datum. Internationaal 
jaar van de oceaan; vissen. 
10,55 s., S I . Alle driemaal. 

TRISTAN DA CUNHA 
23 11  ' 98 . Maritiem erfgoed, 
I. 
15,35,45,50p.Resp.'H.G. 
Johnson', 'Theodore', 'Hesperi
des', 'Bessfield'. 

TUNESIË 
234'97IWereldboekendog. 
1000 m. Opengeslagen boek en 
penneschacht. 
135 '97! Weekdieren. 
50,70,350,500 m. Reso. Mytilus 
galloprovincialis. Tapes cfecussa
tus. Octopus vulgaris. Sepia offici
nalis. 
29 5  ' 97 ! 'Pacific 97', interna
tionale postzegeltentoonstelling, 
San Francisco. 
250 m. 'Oakland Boy' brug in San 
Francisco. 
157 '97 l Spelen van de Middel
landse Zee, Bori. 
350 m. Sportlieden, landkaart. 
157 '97 l Tunis, cultuurhoofd
stad 1997. 
250 m. Poster. 

TURKMENISTAN 
1998. Greenpeace; kangoeroes 
in gevaar. 
195 m. Viermaal, en blok. 

TUVALU 
110 '98. Twintig jaar onafhan

40,60,90 c.,S 1.50; blok met de 
vier waarden. Resp. onderwijs en 
portret premier Bikenibeu Poeniu, 
satellietverbinding eilanden en 
portret primeminister Komuta Lo
tasi, wereldbol met vlaggen en 
portret Sir Tomosi Puopua, zee
vaartschool en portret Sir Tooripi 
lauti. 

met logo Unesco* (internationaal 
jaar van de oceaan). 
Zonder datum. Kerstmis 1998. 
40,50,60 c., $1.50. 

VANUATU 
2 3  1 0  ' 9 8 . Vulkanen. 
30,60,75,80,145 vt. Resp. Ya
syr (Tonno), Marym en Benbow 
(Ambrym), Gauo, Lopevi, Ambae. 

VENEZUELA 
2 1  8  ' 9 8 . Venezolaanse kinder
vertellingen, II; 'La Cucarachita 
Mortinez y Ratón Pérez' (het kak
kerlakje/pissebedje Martinez en 
de muis Perez). 
Vel met tienmaal 130 Bs. 
159  '98 . Vijftig jaar staat Is
raël. 
Vel met tweemaal 140, viermaal 
200, viermaal 350 Bs. Resp. de 
sjofor (ramshoorn, Leviticus 25;9
10), bijbels museum, koning Da
vid met harp, de Knesset (parle
ment), Theodor Herzl(vaaer van 
het zionisme), David BenGoerion, 
Mozes met de stenen tafels, bij 
de klaagmuur, de thora, de meno
ra; alle afbeeldingen met Israëli
sche vlag op achtergrond. 
2 9  9  ' 9 8 . Honderdvijfentwintig 
joarUPU*. 
Vel met vijfmaal 100 en vijfmaal 
300 Bs. 
9 10  ' 98 . Oorspronkelijke be
woners, V. 

rs~i 
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Zonder datum. Greenpeace 
campagne 'Save our seas'; kora
len (met name genoemd) en vis
sen. 
20,30,50c. ,$ l .  ;b lokvan 
S 1.50. Resp. Platygyra daedolea 
en Psommocora digitota, Acropora 
robusto, Acropora nyocinthus, 
Acropora donai en Montostreo car
ta; Seriatopora en Stylophora; alle 
afbeeldingen met logo Green
peacecompgone, blok bovendien 

Vel met tien zegels van 420 Bs.; 
blok van 500 Bs. Legendarische 
stamhoofden. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
99  '98 . Gebruik van henna als 
kleurstof (belangrijke rol in het le
ven van de Arabische vrouw). 
50fi ls, lDh.,150fi ls,2Dh.,250 
fils, 3 Dh. Handen met fraaie pa
tronen. Resp. Boyorij, Al Saif, Be
ton, Al Qossoh, Af Kazo, Bayarij. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Aanvulling melding 9/635 'tropi
sche vogels': wetenschappelijke 
nomen resp. Eloenio mortinico 
martinico, Sericotes holosericeus, 
Polmerio dolei, Myzomela cardi
nalis. 
710 '98 . Filantropie; 'geven en 
delen' een Amerikaanse traditie. 
32 c. Bloem en bij. 
1510 '98 . Kerstmis 1998. 
32 c. Florentijnse Madonna met 
Kind (15de eeuw). 
1510 '98 . Kerstkransen. 
32 c. Viermaal. Resp. met chilipe
pers, Victoriaanse, 'evergreen', 
tropische; postzegelboekje met 
twintig zegels. 
911'98.Frankeerzegel,'H' 
zegel (hoed van 'Uncle Som'). 
'FirstClass Rote'. Hoed, letter H; 
rolzegels (zelfklevend en met 
gom). 
9 11  ' 98 . Uncle Som. 
22 c. Groetende Uncle Som, ook 
als zelfklevende rolzegel. 
91 l  '98. 'HMakeup Rote'; 
weerhaantje. 
Fronkeerzegel (1 c.) 
9 11  ' 98 . Serie'bekende Ame
rikanen'; Mary Breckinridge (op
richter 'Frontier Nursing Service'). 
77 c. Portret. 
9  1 1  ' 9 8 . Landing Space Shuttle 
('Priority Mail'). 
$ 3.20. Landing van toestel met 

2010'98. 'Creativities 98', 
kunst en fototentoonstelling in 
wereldhondselscentrum in de Al 
Multoao hall, mei 1998 ('Hondi
cappea Guardians' Associotion'). 
50 fils, IDh. , 250,350 fils. Teke
ningen. Resp. vissen (Roshid Al 
Shayaa, 17 jaar), vrouw met 
schommelwieg (Nadia Othmon Al 
Boroot, 25), moskees (Mahmood 
Hassan, 17), traditioneel tafereel 
(Shaikjo Soeed, 16). 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding en aanvulling melding 
12/912 'werelderfgoed, kasteel 
Schönbrunn in Vl/enen': resp. de 
'Gloriette', detail van muurschilde
ring van Johann Vl/enz Bergl, het 
'Grote Palm Huis' (orangerie), 
blauw/witte porseleinen vaas en 
'Mirror Room' (kamer waar Mo
zort inl762 zijn eerste concert 
gaf), kasteel Schönbrunn, witte en 
vergulde porseleinen kachel in de 
'Bedchamber'. 

parachute, verborgen afbeeldin
gen en namen te zien met behulp 
van decodeerlens. 
1911'98. 'Postage Stomp 
Mega Event', New York City ('Ex
press Mail'). 
$11.75. 

WESTSAMOA 
248  '98 . Uitgiftedatum mel
ding 11/827 'zegel voor binnen
land'. 
1611 '98 . Kerstmis 1998. 
70s.,Sl.05,1.40,5.. 

ZUIDAFRIKA 
25  '98 . Zelfklevende rolzegels 
(rollen van honderd stuks). 
Vijfmoal 'standard postage'. Resp. 
eland, wildebeest, woterbuffel, im
pala, kudu. 
168 '98 . Roofvogels. 
Vel met tienmaal 'standard posta
ge'. Resp. Melierax canorus, Buteo 
rufofuscus, Folco biormicus, Gy
paetus barbatus. Circus maurus. 
Gyps coprotheres, Terothopius 



ecaudatus, Bubo africanus, Trigo-
noceps occipitalis, Haliaeetus voci-
fer; postzegelboekje (ondere af
beeldingen). 
2 8 - 9 - ' 9 8 . Verken Zuid-Afrikü, 
de Westkaap. 
Inhoud: tweemaal vijf zegels 'air-
mail postcard'. 
2 8 - 9 - ' 9 8 . Verken Zuid-Afrika, 
Kwazulu-Natal; postzegelboekje. 
Inhoud: tweemaal vijf zegels 'air-
mail postcard'. 
9 - 1 0 - ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
Vel met tweemaal vijf zegels 'stan
dard postage'. Resp. engel, kerst-

•-JTANDAHDrOJTACt -

JOUTH AFKICA 

klok, cadeau, kerstboom, ster. 
2 3 - 1 0 - ' 9 8 . WWF*; walvissen 
van de zuidelijke oceanen. 
Vel met tienmaal 'airmail post-
cord'. Vier afbeeldingen. Resp. 
Ziphius cavirostris, Balaenoptera 
acutorostrata, Balaenoptera edeni, 
Carperea marginata; velrand met 
Eubalaena australis. 
2 3 - 1 0 - ' 9 8 . Walvissen van de 
zuidelijke oceanen (gezamenlijke 
emissie van Namibië, Ncrfolkei-
land en Zuid-Afrika). 
Blok van $ 5.-. Balaenoptera mus-
culus, Ziphius cavirostris, Orcinus 
orca. 

ZUID-GEORGIE EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
31-10-'98.Uitgiftedatum/af-
beelding/aonvulling melding 
11/827'toerisme'. 
Wetenschappelijke namen alba
tros en zeeolifant resp. Diomedea 
exulans, Mirounga leonina. 
Januari ' 9 9 . 'Views'. 
9 ,17,35,40,65 p. Resp. 
Grytvyken en 'Sugortop moun
tain', oude schepen bij Grytvy
ken, 'King Edward Point', aon-

KIcpluiiil St'.il .\ti!\v!ii\;.i /i.v/;/;., 

komst in Zuid-Georgië, kerk op 
Grytvyken. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
3 0 - 1 1 - ' 9 8 . Frankeerzegels vo
gels. 
Twaalf waarden. 

ZUIDPOOLGEBIED NIEUW
ZEELAND (ROSS 
DEPENDENCY) 
11 -11 - ' 98 . IJsformaties. 
40,80 c., SI.-,1.20,1.50,1.80. 

: Gebruikte afkort ingen: 
AIJP Association Internationa

le des Journalistes Phi-
latéliques 

APEC Asia Pacific Economie 
Cooperation 

ASCAT Association Internationa
le des Editeurs de Catalo
gues de timbre-poste et 
publications philatéli-
ques 

Caricom Caribbean Community 
PIP Federation Internationa-

IFSDA 

OAS 

OHMS 
Unesco 

Unicef 

WADP 

WWF 

Ie de Philatelie 
International Federation 
of Stamp Dealers' Asso
ciation 
Organization of the 
Americon States 
On Her Majesty's Service 
United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 
United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 
Union Postal Universal, 
Universal Postal Union 
World Assocation for the 
Development of Philate
ly 
World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

**: De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rat, buffel/os, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
oop, haan, hond, zwijn/varken. 

V^PÄCIFIC ISUND$.NIEUW ZEEUND.AIISTRJILIË.WERELD^ ] 
Gratis verkoopli jsten (in Hol landse guldens) verkr i jgbaar o p 
aanvraag 
500 verschi l lend NZ ges tempe ld voor ƒ 20,00 f ranco. 
NZ mancol i jsten w^elkom. 

• PHILA NZ • 
P.O Box 39-014 Howick - Auckland, New Zealand, fax: 0064-9-579-8228. 

FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

59e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 29 jan. 1999 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517-390533 
FAX 0517-390534 

VEILINGHOUDERS: 
A. HOEKMAN-KLAVER 
E HOEKMAN 
J. PIEBENGASTRAAT41 
8802 CR FRANEKER 

Uw vertrouwde adres voor: 
• postfrisse motiefzegels, laag geprijsd en toch nog kortingen tot 25 procent 

(prijslijsten met Michel-nummers gratis) 
• zictitzendingen ttiematische poststuki^en zonder enige koopverplichting 

• 'prettige prijzenlijst' met aanbiedingen zegels, poststukken, partijtjes en collecties 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., tel. en fax 020 - 6 974 978 

KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 7 / 1 9 9 8 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavier grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

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

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

Levering onder rembours -i- ƒ 8,00 porto Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

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

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 
50,00 

WILT U ÄPVEPTEPEN? 
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^ 

i 
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Voor informatie: 

Jeanine de Troye 

Tel. 035-5488771 

Fax 035-5432777 

Brouwer Media 

69 



Postbus 7080 
3286 ZH Klaaswaal 
Tel. 0186-571366 
Fax 0186-571890 

Gratis 

prijslijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 

Wij ^faan alfijöl voor i/ feiaarf 

Directie en personeel wensen u een voorspoedig 1999 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 99 
16 januari 1999. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijl<dagen op vrijdag 15 januari van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de l<ollel<ties en partijen zijn te beziclitigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 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. 
IV. V. Leopard!, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



CATALOGUS INDONESIA 1999 
Prangko (eng ) luniorcatalogus Indonesia 1999 kleur 15,— 
NVPHjuriorcatalogus Nederland 1999 180 biz kleur 9,95 
Geuzendam cat postwaardestukken Nederland & Gebieden 1997 37,50 
VKM catalogus maximumkaarten Nederland 1998 236 biz 45,— 
vd Ven langebalkstempels Nederland 1997 95 bIz kleur 37,50 

ACS (eng.) catalogus Nieuwzeeland 1999 63 bIz. kleur 17,50 

Seven Seas (eng ) pocketcat Australië & AAT 1999 256 bIz kleur 23,50 
Scott (eng ) wereldcatalogus tot 1940 editie 1999 ca 900 bIz 110,— 
Scott (eng ) speciale catalogus USA & Gebieden 1999 700 bIz 110,— 

catalogus USA 1999 ca 340 bIz kleur 32,50 
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 

Michel (duits) catalogus Midden & Oostazië 1999 met o.a. 
China, Japan, Korea, Iran 1296 bIz. 104,— 

DAVO  Supplementen Nederland 1998 
Leverbaar vanaf 29 januari 
Luxe (= met klemstroken) Nederland 1998 25,— 
Luxe Nederland Velleties van 10 1998 22,— 
Luxe band & cassette Nederland IV inclusief Nederland 1998 65,— 
Standaard (= zonder klemstroken) Nederland 1998 17,50 
Standaard Nederland Velletjes van 10 1998 17,50 

WIJ LEVEREN OOK ALLE ANDERE MERKEN SUPPLEMENTEN ! 

Catalogus Scandinavië 1 9 9 9 in Ideur 
Philatella (eng/zwe) spec cat deel 1 Zvifeden 1999 354 bIz kleur 52,— 

II Noorwegen/Denemarken/Faroer/Groenland 431 bIz kleur 65,— 
III IJsland/Finland/Äland/Baltische Landen 469 bIz kleur 65,— 
spec cat Scandinavië 1999 3 delen 1254 biz kleur 110,— 

Facit (eng /zweeds) spec cat Scandinavië 1999 813 bIz 105,— 

Aanbiedingen: 
vd Hoven spec cat Grootrondstempels Nederland 1996 112 biz 25,— 
SBK (duits/frans) cat Zvi/itserland/Liecbtenstein 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 

Elvis Presley op zegels 
Woodward (eng ) wereldhandboek Elvis op zegels 1997 103A4 bIz 75,— 
Brookman (eng ) wereldcatalogus Disney op zegels 1998 255 bIz 45,— 
Groth (duits) wereldcatalogus WWF op zegels 1998 316 bIz kleur 60,— 
Lollini (trans) wereldcat Ruimtevaartbrieven 1998/99 336 bIz kleur 105,— 
API (frans) wereldcat Dinosaurussen opzegels 1998 56 bIz kleur 95,— 

DBZ ■ Deutsclie Briefmarken Zeitung verschijnt tweewekelijks 
3 recente nummers als proef excl porto 15,—, Jaarabonnement incl porti 149,— 

PERGAMIJNZAKJES 
45/60mm per 100 6— per1000 50— 115/160mm perlOO 11 — perlOOO 105 — 
62/62mm per 100 6 50 per1000 60— 120/180mm perlOO 15— perlOOC 140 — 
65/105mm per 100 6 50 per1000 60— 130/200mm perlOO 15— perlOOO 140 — 
85/117mm penOO 8— perlOOO 70— 165/215mm perlOO 20—perlOOO 170 — 

HOEKSTROKEN  nu Verpakt per 2 5 0 stuks 
doorzichtig en zelfklevend uitstekend geschikt voor het bevestigen van blokken 
bneven, kaarten e d in albums 250 stuks 15, 1000 stuks 50,

15,— 

Orders tot ƒ 150 — plus ƒ 6 — verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. Postgiro 125 34 14 - Bank ABN/Amro 47 36 54 717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC DEN HAAG 
(vlakbij Centraal Station) tel 070-3652227 

fax 070-3651885 
Onze winkel is geopend dinsdag t/m vrijdag 10 00-17 00 zaterdag 10 00-13 00 

POSTZEGELVEILING 

Runmono 

Rijnmond 
Wij wensen al onze 

relaties een gezond en 
voorspoedig 1999. 

Inzenden is mogelijk tot en 
met 20 januari. 

Onze 40-ste veiling wordt 
gehouden 

6 maart 1999. 

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

(Beste prijzen voor Azië in Nederland) 

JANUARI-AANBIEDING 
NEDERLAND 

POSTFRIS of GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

71 
73 
75 
141-143 
199-202 
224 
238-239 
356-373 
428-442 
495-499 
561-562 
568-572 
582 
583-587 
465b-634b 
666-670 

POSTFRIS 
56,00 

215,00 
340,00 

36,50 
39,00 
67,50 

126,00 
175,00 

8,75 
4,75 

10,25 
30,00 

2,00 
18,50 
13,50 
15,50 

GESTEMPELD 
10 19,00 
14 72,50 
16 75,00 
20 17,50 
34-44 142,00 
229-231 
238-239 
257-260 

19,50 
42,00 
29,00 

F D.C. ZONDER ADRES 
E 35 7,50 
E 37 5,75 
E 40 24,00 
E 41 45,00 
E 43 48,00 
E 49 27,50 

Winkel 
's maandags 

gesloten 

tel.: 077-351 26 98 fax: 077 - 354 72 42 teipmé: 077-4653764 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen 

3% extra korting bij vooruitbetaling op giro: 346 82 65 of 
banl<: 10.77.01.766 



CD/R©MS: STEEDS VAKER EEN 
AAhMKKELUKALTERNAlF 
De productie van filateiistische CD/ROM's komt goed op gang. Overal ter wereld zijn 

uitgevers bezig hun publicaties niet alleen in papieren vorm, maar ook op zilverkleurige 

schijfjes uit te brengen. Het gaat daarbij in hoofdzaak om postzegelcatalogi; ook andere 

toepassingen lijken echter hun weg naar de CD/ROM te vinden. 

CD/R©MS 
AANTREKKE 
De productie van filateiistische C 

uitgevers bezig hun publicaties n 

schijfjes uit te brengen. Het gaat 

toepassingen lijken echter hun w 

HVPH SPECUH a>-HOM CAXMUt^lS 
WM DE NSnCSELS WM HaWftUUtS Vt OHMStSE U1KSDD.CN 

» !0£ HEEST UITGEBREIDE J 
, C0-«0« MET: ' 

tMffnta« MdMMJnq Ui} tt ^ 

In Nederland is de bekendste 
catalogus op CD/ROM waar
schijnlijk NVPH's Speciale 
CD/RÓM-catalogus. De lan
delijke handelarenvereniging 
geeft de catalogus al weer een 
aantal jaren op CD/ROM uit, 
maar de schijf lijkt zo langza
merhand de juiste vorm te 
hebben gevonden. De interface 
(de wijze waarop de gegevens 
gepresenteerd worden) is dui
delijk en overzichtelijk. Wie 
tijdens de Vijfde NVPH-Postze-
gelshow in oktober jl. goed 
heeft opgelet zal hebben ge
merkt dat jong en oud met de 
CD/ROM overweg kan. Er 
wordt - uiteraard - gewerkt 
met de 'officiële' NVPH-num-
mers en -catalogusnoteringen. 
De CD/ROM bevat rond de 
zevenduizend afbeeldingen 
van postzegels; ze zijn van goe
de kwaliteit en kunnen trap
loos worden vergroot of ver
kleind. Met de catalogus kan 
een onbeperkt aantal verza
melingen worden aangelegd. 
Onder 'verzameling' wordt 

o- verstaan datgene wat de verza-
^ meiaar al aan zegels in zijn be-
- zit heeft. De CD/ROM biedt 
~ valutaconversie en (hier en 
^ daar) een gesproken toelich-
= ting op de zegels. Die laatste 
^ gadget is best leuk, maar hij 
^ kan eigenlijk wel gemist wor-
2 den. De CD/ROM verstrekt 
2 ook informatie over een aan-
=c talvariëteiten. 
o. 

- Systeemeisen: Windovïs 3.1 of hoger, 8Mb intern geheu-
i n gen beeldscherm met minimool 256 kleuren, muis, 
ƒ £ CD/ROM-speler. Prijs: f 59.95. Verkrijgboor bij de Vok-

handel fibtehe. 

a)/R©MS:SliEDSVA 
AANTREKKEIUK ALTERN 
De productie van filateiistische CD/ROM's komt goed op gang. O 

uitgevers bezig hun publicaties niet alleen in papieren vorm, maa 

schijfjes uit te brengen. Het gaat daarbij in hoofdzaak om postzei 

toepassingen lijken echter hun weg naar de CD/ROM te vinden. 

C0-«0« MET: 

HVPH SPECUH a>-HOM CAXMUt^lS 
WM DE NSnCSELS WM HaWftUUtS Vt OHMStSE U1KSDD.CN 

» !0E HEEST UITGEBREIDE ^ 
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Het is geen geringe prestatie: 
de firma Collect-A-Rom uit Al
phen aan den Rijn is door de 

Deense uitgever AFA aange
zocht als producent van de 
Danmark Frimaerkekatalog 
op CD/ROM. De zegels van 
Denemarken, Groenland en 
Faeröer zijn op deze schijf te 
vinden. De gehanteerde taal is 
uiteraard Deens, maar dat be
lemmert een vlot gebruik niet. 
Er wordt een Nederlandse 
handleiding bijgeleverd en 
wie dat wil kan de noteringen 
in Nederlandse guldens laten 
weergeven. Vanzelfsprekend 
wordt gebruik gemaakt van de 
'echte' AFA-nummering. De 
catalogus is 'semi-gespeciali-
seerd', hetgeen inhoudt dat 
een aantal variëteiten wordt 
behandeld. Ook bij deze 
CD/ROM is het mogelijk, 
'verzamelingen' elektronisch 
vast te leggen, om op die ma
nier ofwel een overzicht te 
krijgen van wat men heeft, of
wel een uitdraai te kunnen 
maken van wat men nog mist. 
Systeemeisen: Pentium, Windows95 of 
hoqer, 1 óMb intern geheugen, VGA- of 
SVGA-scherm, 8Mb vrij op de harde 
schijf, muis, 4x CD/ROM. Prijs: f 69 90. 
Verkriigbaar bij de Vokhandel Filatelie. 

Een andere CD/ROM uit de 
stal van Collect-A-Rom is de ti

tel Indonesië en Suriname. In 
dit geval heeft het Alphense 
bedrijf samenwerking gezocht 
met de bekende Zonnebloem
catalogus. Het zijn dan ook de 
nummers en prijzen uit deze 
catalogus die op de CD/ROM 
worden gehanteerd. Look and 
feelwan deze titel wijken niet of 
nauwelijks af van de overige ti
tels uit Alphen; men werkt bij 
Collect-A-Rom het liefst vol
gens een beproefd recept - en 
terecht. Net als bij de overige 
Collect-A-Roms heeft de ge
bruiker een groot aantal 
beeldinstellingen tot zijn be
schikking. Vrijwel iedereen zal 
er een schermlay-out bij vin
den die hem of haar persoon
lijk goed bevalt. 
Systeemeisen: Pentium, Windaws95 of 
hoger, 16Mb intern geheugen, VGA- of 
SVGA-scherm, 8Mb vrij op de harde 
schijf, muis, 4x CD/ROM Prijs: f 39 90 
Verkrijgbaar bij de Vokhandel Filatelie. 

Landencatalogi op CD/ROM, 
dat is al lang niet meer zo'n 
bijzonder verschijnsel. Maar 
een elektronische catalogus 
die een aantal landen op één 
schijfje bundelt, dat is andere 
koek. West-Europa deel 1 heet 
de eerste titel van een aantal 
'gebiedencatalogi' die Collect-
A-Rom van plan is uit te ge
ven. Erop verzameld zijn de 
Groot-Brittannië (inclusief Al-
derney, Guernsey, Jersey en 
Man), Gibraltar, Ierland, de 
Bondsrepubliek Duitsland en 
West-Berlijn. Om de selectie 
nóg aantrekkelijker te maken 
is ook Nederland op het schijf
je te vinden. Voor nog geen 
zeven tientjes heeft men dus 
de beschikking over vijf com
plete hoofdgebieden en een 

deelgebied (Bondsrepubliek). 
De samenstellers hebben hun 
uiterste best gedaan zoveel 
mogelijk zegelmateriaal af te 
beelden. Dat is niet in alle ge
vallen gelukt. Soms ook moest 
met materiaal van iets minde
re kwaliteit (gestempelde ze
gels) genoegen worden geno
men. Desondanks is duidelijk 
dat verzamelaars (en dan met 
name de thematici) op dit 
soort CD/ROM's zitten te 
wachten. Nu de beperkingen 
van de 'gewone' CD/ROM lij
ken te verdwijnen (zie de 
komst van de DVD) mogen we 
verwachten dat er binnen niet 
al te lange tijd wereldcatalogi 
op CD/ROM zullen verschij
nen. Collect-A-Rom heeft zich 
wat dat betreft een frontlinie
positie verworven. 
Systeemeisen: Pentium, V^indows95 of 
hoger, 32Mb intern geheugen, VGA- of 
SVGA-scherm, 8Mb vrij op de harde 
schijf, muis, 4x CD/ROM. Prijs: f 69 90 
Verkrijgbaar bij de Vokhandel Filatelie. 

Tot slot een CD/ROM-toepas-
sing die ons hart heeft gesto
len. Onder de titel Oktober-
veiling 1998 heeft de Neder
landse Postzegelveiling in Am
sterdam een schijfje uitgege
ven. De vlag dekt daarbij exact 
de lading: de gebruiker kan in 
de elektronische catalogus 
van de NPV-oktoberveiling 
bladeren. De interface is - en 
dat is uitstekend - heel sober 
gehouden. De traditionele in
formatie van een veilingcata
logus is aanwezig: een voor
woord, een toelichting op de 
indeling en informatie over 
de zittingen en de inzend- en 
veilingvoorwaarden. Maar de 
kracht van deze CD/ROM zit 
toch vooral in de zoekmachi
ne. Die stelt de gebruiker in 
staat aan de hand van zijn ei
gen criteria op zoek te gaan 
naar die kavels die voor hem 
of haar interessant zijn. Het 
aanleggen van een lijstje met 
interessante kavels én het in
voeren van biedingen beho
ren tot de mogelijkheden. 
Verder is het lust voor het oog 
om al die prachtige stukken 
'voorbij te zien komen'. Een 
prima initiatief! 

Systeemeisen: V/Indov^s95 of 
hoger/Mac System 7 1, 8Mb intern ge
heugen, VGA- of SVGA-scherm, 15Mb 
vrij op de harde schijf, muis, CD/ROM-
speler. Prijs onbekend. Inlichtingen: NPV, 
Postbus 3950, 1001 AT Amsterdam, tele
foon 020-6230261. 
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DE DAGEN VAN DECEIi&BER OP DERTIG 
JOLZEGELSVANFAEROER 
Was het vel 'kerstplakze-
gels'van 1997(70//PPT) 
van Fceröer al zeer de 
moeite waard, de uitgifte 
van 1998 doet er zeker 
niet voor onder. De dertig 
niet-postale Cinderella's 
verwijzen naar de eerste 
dertig dagen van decem
ber. Hoewel Jól- of Julen-

1 december: gewijd aan Amal-
dur, 'kracht van adelaars'. De 
naam verwijst naar een Francis
caner monnik die in 1303 als 
zendeling naar China reisde. 
2 december afgebeeld is de 
martelares Bibiano, ook wel VI-
biana of Viviana genoemd 
Toen Apronianus in 363 in 
Rome aan het bewind kwam, 
beqon hij de christenen te ver
volgen. Onder zijn slachtoffers 
was het aezin van Flavius en 
zijn docnter Bibiana. 
3 december, hoofdpersoon is 
Svelnur, de 'jonge man' 
4 december: de neilige Barba
ra, de 'vreemdeling', siert deze 
zegel 

zegels zoals gezegd géén 
ecrite postzegels zijn, 
worden ze in de Open 
Klasse tot het 'betere ma
teriaal' gerekend. 
De nieuwe serie kan voor 
verschillende thema's 
worden gebruikt, hoewel 
het accent vooral ligt op 
de religie. hAaar ook 

5 december: gewijd aan Sabi-
na. Sint Sabas, een bekende 
monnik en bouwer van kloos
ters, werd in 439 geboren in 
Mutalska (Cappadocia). 
6 december: een voor de hand 
Ijggende keuze. Niklas 
7 december we zien Agaton 
{Grieks naam voor 'goed'). 
Agaton was een christelijke Ro
meinse soldaat die in 150, tij
dens het keizerrijk van Decius, 
werd geëxecuteerd. 
8 december: deze dag heet op 
Foeröer Mariumessa, ofwel de 
onbevlekte ontvangenis van de 
maagd Maria 
9 december: afgebeeld is Rólvur 
(Germaans voor 'heidense 

voor een thema als bij
voorbeeld 'de geboorte' 
zitten er zeker drie bruik
bare zegels tussen. Post-
verk Foroya in Tórshovn 
heeft veel van de ver
strekte informatie gehaald 
uit het boek 'Namen en 
dagen van het kalender
jaar' van de Faeröerse 
priester Axel Tórgard. In 
net bijschrift op deze pa
gina worden de dertig 
zegels kort toegelicht. 

wolf'). De naam zou in 1727 
aan de kalender zijn toege
voegd. Mogelijk Is er ook een 
verband met de Viking-hoofd
man Rollo, die in 912 met een 
grote vlooi de Seine opvoer en 
de Franken belaagde 
/ O december naamdag van Ju-

dit, een joodse vrouw die de 
stad Bethulla van de ondergang 
redde. Ze slaagde er in de 
Griekse generaal Holofernes 
met zijn eigen zwaard te ont
hoofden. De geschiedenis van 
Judith Is op een aantal schilde
rijen verbeeld 
/ / december, Damasus, één 

van de eerste pausen, speelt 
hier de hoofdrol. Hij was van 
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WATERSNOOD 
Wie een thema als 'de 
strijd tegen het water' of 
'rampen' verzamelt, doet 
er goed aan eens te kij
ken naar een van de 
twee zegels die Maleisië 
op 8 oktober 1998 uitgaf 
ter gelegenheid van het 
50-iarig bestaan van het 
Roae Kruis in dat land. 

Op de zegel van 30 s. 
varen reddingswerkers in 

Spaanse afitomst. 
12 december: Epimachus, één 

van de eerste christelijke marte
laren in de derde eeuw, is hier 
te zien. 
13 december Lucia is een jonge 

Siciliaanse vrouw die in de vier
de eeuw de marteldood stierf 
Haar naam betekent 'licht' De 
voorstelling op de zegel doet 
denken aan de Luciaviering in 
Zweden. 
14 december: Crispus zou ge
noemd zijn naar bisschop 
Crispina, die omstreeks het jaar 
300 werd vermoord. 
15 december- Nikatius of Nika-
sisus was in de vijfde eeuw bis
schop van Reims Hi| werd In 
451 ter dood gebracht, samen 
met Sint Eutropla en veel andere 
priesters, toen ze hun conqrega-
tie verdedigden tegen de Run
nen. 
16 december: Lazarus, de be
kende figuur uit de bijbel, staat 
op deze zegel. 
17 december afgebeeld is Albi

no, een jonge christenvrouw die 
tijdens de vervolgingen van De
cius om het leven werd ge
bracht. 
18 december GatJanus was 
een van de pioniers van het 
christendom in Frankrijk. Hij 
reisde in 250 of 251 als zende
ling naar Gallië en stichtte een 
kerk in Tours. Hij stierf op 20 
december 3 0 1 . 
/ 9 december: gewijd aan Ne-
mesius, een heilige uit Alexan-
drië; hem trof hetzelfde lot als 
Albino. 
20 december: op deze Jó/-zegel 
Is Abraham te zien. 
21 december: gewijd aan Tum-
masmessa, SintThomasdaq, 
vernoemd naar de apostel Tho
mas. Bekend is de uitdrukking 
'een ongelovige Thomas' (naar 
Joh. 20:24-29). 
22 december: Japetus, mogelijk 
Jafet, één van de zoons van No-
ach, is afgebeeld. De naam kan 
echter OOK verband houden met 
het feit dat 22 december de 
kortste dag van het jaar is. 
23 december: datum waarop in 
het westelijk deel van Noorwe-

gen ToUaksmessa, SIntTollak's 
ag, wordt gevierd. De naam 

verwijst naar de Ierse bisschop 
Tol lak(1133-1193). 
24 december de eerste mens, 
Adam, is hier afgebeeld. 
25 december: FaerÖer viert 
Kerstmis ofwel Jólodagur. 
26 december, gewijd aan Ste
fan of Steven, de eerste christe
lijke martelaar. 
27 december: deze zegel beeldt 
de apostel Johannes oF 
28 december het thema Is ßor-
nadogur, de dag waarop de 
onschuldige kinderen uit Bethle
hem, die op last van koning 
Herodes werden gedood, wor
den herdacht. 
29 december Nóa (Noach van 
de bekende ark) is hier te zien. 
30 december gewijd aan Da
vid (David) 

HI " J B 1 
een boot van het Rode 
Kruis in een ondergelo
pen gebied. Op de an
dere zegel (1 r.) wordt 
een slacntoffer in een 
ambulance gelegd. 

VULKANEN 
Op 23 oktober 1998 gaf 
Vanuatu een serie zegels 
met vulkanen uit. De ei
landengroep Vanuatu 
ligt in de zogenoemde 
Rinq of Fire in de Stille 
Zuidzee, een zone met 
vulkanische activiteit. De 
meeste eilanden van de 
groep zijn dan ook ont
staan door vulkaanuit
barstingen. Vanuatu 
heeft nu nog zeven actie
ve vulkanen. 
Op de vijf zegels zijn vijf 
vulkanen afgebeeld. Op 
die van 30 v. zien we 
Yasur (Tanna), de toe-
gankelijkste actieve vul
kaan ter wereld. Deze 
vulkaan is voortdurend 
actief. Geregeld doen 
zich krachtige explosies 
voor met uitbarstingen 
van as. 
De zegel van 60 v. toont 
de twee afzondeHijke 
kraters Marum en Ben-
bow op het eiland Am-
brym. Ze maken deel uit 
van een twaalf kilometer 
brede kraterketen op dit 
eiland. 

De zegel van 75 v. laat 
de vulkaan Mount Garet 
op het eiland Gaua zien. 
In het kratermeer zwem
men grote palingen. 
Ronduit majestueus is de 
Lopevi op de zegel van 
80 V. Deze 1.400 meter 
hoge vulkaan rijst in
drukwekkend uit de zee 
op-
De Lambenden op Am-
bae is gemeten vanaf de 
zeebodem vierduizend 
meter hoog; hij steekt 
1.500 meter boven de 
zeespiegel uit en is daar
mee de hoogste vulkaan 
van Vanautu. In 1995 
nog moest een deel van 
het eiland worden geë
vacueerd omdat de vul
kaan dreigde uit te bar
sten. Op de zegel van 
145 V. zien we een ge
deelte van de Lamben
den; het gaat om het kra-

71 



termeer Monaro Voui 
(meer van de geesten) 

SCHEPEN 
Vier schepen van de Falk-
landeilanden zijn te zien 
op een serie die op 30 
september 1998 door 
deze eilandengroep werd 
uitgebracht De schepen 
zijn van opzij afgebeeld. 
Drie zegels hebben een 
vierkant formaat, de vier
de is wat kleiner en recht
hoekig. 

blokje uit met een zegel 
van $ 1.20, waarop de 
sloep The Norfolk op vol
le zee is afgebeeld. 

De thematische waarde 
van dit blokje zit vooral 
in het verhaal over dit 
schip, dat links en rechts 
van de zegel wordt ver
teld. Als ondergrond 
dient een gedeelte uit 
een scheepsjournaal. 
Voor wie geen belang
stelling heeft voor het 

Op de zegels van 17, 
35, 40 en 65 p. zijn ach
tereenvolgens afgebeeld 
de Penelope (1926), de 
l len(1926),deV/eddel 
(1940) en de Lively 
(1940). 

DE 'NORFOLK' 
Op 24 september 1998 
gaf Norfolkeiland een 

verhaal is een aparte ze-
lel van 45 c. beschik-

REDDINGBOTEN 
PTT Post geeft op 6 mei 
in de reeks Nederland-
Waterland twee jubi
leumzegels uit, waarvan 
de ene zegel het 175-ja-
rig bestaan van de Ko-

THE NORFOLK 
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ninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij 
markeert. 
Omdat de andere zegel 
gewijd is aan het 150-
jarig bestaan van de Bin
nenvaart Vereniging 
Schuttevaer lijkt de kans 
groot dat in elk geval 
een reddingboot zal 
worden afgebeeld. 
Ook het Royal National 
Lifeboat Institution (RNLI) 
van Jersey viert een jubi
leum en daarom geven 
de posterijen van dit Ka
naaleiland op 4 maart 
twee zegels in samen
hang uit. Er zijn twee 
redafingboten in volle ac
tie op zee afgebeeld en 
elke zegel vermeldt de 
thuisbasis van de red
dingboot. 

zegels liet Maleisië op 
27 juni 1998 zien hoe 
de internationale lucht
haven KL International 
Airport (KL staat voor 
Kuala Lumpur) op het 
vliegverkeer is voorbe-
reicT Op alle zegels is de 
verkeerstoren nadrukke
lijk aanwezig. 

reeks een wat rommelige 
indruk. 

MOLENS 
De stichting Levende Mo
lens te Roosendaal be
stond vorig jaar tien jaar 
en daarom werd een ju-
bileum-frankeerstempel 
(FM21294) in gebruik 

Op de zegel van 30 s. is 
een modern railsysteem 
te zien, terwijl de zegel 
van 50 s. een beeld geeft 
van het prachtig vormge
geven terminalcomplex. 
Dat complex is op de ze
gel van 1 r. nog aan de 
horizon te zien, maar de 
aandacht gaat hier uit 
naar een opstijgend 
vliegtuig van de nationa
le luchtvaartmaatschap-
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Op de zegel van £ 1.- is 
een reddingboot van de 
Tyne Class afgebeeld. Dit 
type is ruim 14 meter 
lang en kan een snelheid 
van 17.6 knopen halen. 
Het is de Alexander Co-
tanche, genoemd naar 
een vroegere Bailiff van 
Jersey. De boot heeft St. 
Heiier als thuishaven. 
De Jessie Eliza (type 
speedboat) is afgebeeld 
op de zegel van 75 p. Dit 
schip heeft St. Catherine 
(St. Martin) als thuisbasis. 
De boot is bijna zeven 
meter lang en kan een 
snelheid van 29 knopen 
halen. Als de boot kap
seist, richt hij zich binnen 
enkele seconden weer 
op, waarna hij zonder 
problemen opnieuw kan 
worden gestart. 

VOORBEELD VOOR EEN 
NIEUW SCHIPHOL? 
Met een serie van drie 

pij. De ontwerper heeft 
zijn huiswerk goed ge
maakt, want de schaduw 
van het vliegtuig op de 
gele landingsbaan is niet 
vergeten. 

qenomen. De molen in 
dit stempel is de stan-
derdmolen De Hoop uit 
Roosendaal. Het Cen
trum voor Molinologie, 
het studie- en bezoekers
centrum van de stichting 
Levende Molens, leverde 
de foto voor dit stempel. 

In de loop van 1999 
wordt een nieuw fran-
keerstempel met een mo-
lenlogo in gebruik wor
den genomen, waarover 
u te zijner tijd wordt 
geïnformeerd. V/ie nog 
enveloppen wil bemaclï-
tigen van het jubileum-
frankeerstempel kan bel
len of faxen: 0165-
541661. 

SPOORWEGJUBILEA 
De jubilea '150 jaar 
spoorwegen' die overal 
ter wereld werden en 
worden gevierd leveren 
nog steeds postzegels op. 
Slowakije gaf op 20 au-

De serie die Noorwegen 
op 18 september 1998 
uitgaf ter gelegenheid 
van de nieuwe luchtha
ven Gardermoen, maakt 
in vergelijking met deze 

gustus 1998 een serie 
van drie zegels uit, 
waarop de drie soorten 
locomotieven (stoom, 
electrisch en diesel) in 
een cirkel zijn afgebeeld. 



NEDERLAND IN DEN 
VREEMDE 
Het thema 'Nederland in 
het buitenland' wordt 
weinig verzameld, maar 
het biedt tal van moge
lijkheden. Neem het the
ma 'kunst en ontdekkin
gen'. Werken van vele 
bekende Hollandse 
meesters zijn door bui
tenlandse postadmini-
straties afpebeeld. Na
men als Abel Tasman, 
Jakob Le Maire, Jacob 
Roggeveen, Willem 
Schouten en Dirk Hartog 
hebben op het Zuidelijk 
Halfrond een bekende 
klank. De genoemde per
sonen komen meermalen 
op zegels voor. 
Omdat Nederlanders 
vierhonderd jaar gele
den op Mauritius land
den, gaf dit eiland op 18 
september 1998 vier ze
gels en een blokje uit met 
daarop de aanduiding 
dOOtb anniversary of 
Dutch landing 1598-
1998. Mauritius was al 
eerder ontdekt (door de 
Portugezen), maar werd 
in 1598 door de Hollan
ders in bezit genomen 
Deze laatsten gebruikten 
het eiland als basis van 
de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie. 
Het eiland is genoemd 

naar Maurits van Nas
sau, prins van Oranje. 
Zijn portret staat op de 
zegel van 50 c , samen 
met de Nederlandse vlag 
en een aantal zeevaren
de Hollanders. 
Op de zegel van 1 r. is 
fort Frederik Hendrik met 
tv/ee NedeHandse sche
pen voor de kust te zien. 
De suikerrietstengels op 
deze zegel heten Otahei-
te, of in net Engels sugar 
cane. 
Op de zegel van 7 r. is 
een Nederlandse kaart 
van 't Eijlandt Mauritius 
uit 1670 afgebeeld. 
Op de zegel van 8 r. 
zien we behalve een 
windroos ook enkele ge
tallen. 
Het blokje toont de vloot 

op zee, met de Iwee 
schepen die staan op de 
zegel van 25 Rs. 

BRUNAIN JAPAN 
Een ander voorbeeld van 
'NedeHand in het buiten
land' zijn de vijf zegels 
die Japan op 23 juli 
1998 uitgaf Dick Bruno 
was al eens eerder 'fila-
telistisch actief': hij ont
wierp bijvoorbeeld de 
kinderzeqels van 1969. 
Japon gaf een serie met 
zijn tekeningen uit ter ge
legenheid van de 
'Schrijf-eens-een-brief'-
dag. De Japanse postad-
mmistotie struikelde over 
de naam van de kunste
naar en noemde hem in 
de persinformatie Dick 
Bruner\ 

Ook in de Verenigde 
Staten wint Nijntje van 
Dick Bruno terrein, na
melijk onder de naam 
Miffy. In ons land heb
ben de leuke figuurtjes 
van Bruna zoals gezegd 
de filatelie niet onbe
roerd gelaten. De kinder
zegels noemden we al en 

voor de kortingzegels 
van 1995 dienden zijn 
ontwerpen als basis. Bru-
na-tekeningen worden 
verder gebruikt door een 
postzegelhandelaar uit 
Utrecht en voor frankeer-
stempels. 
Wat die laatste categorie 
betreft: er is een groep 
van zeven Bruna-kinder-
tjes te zien op het fran-
keerstempel (FM8858) 
van Staatsbosbeheer in 
Driebergen/Rijsenburg 
Aanleiding was het veer
tigjarig bestaan van de 
Boomfeestdag. 
Bruno-figuurtjes staan 
ook op frankeerstempels 
van het Rode Kruis; ze 
proberen het geven van 
bloed te stimuleren. Het 
Rode Kruis Eindhoven 

(FRl 8626) laat 
een figuurtje 
zien met een 
druppel in de 
hand en op zijn 
shirtje het woord 
donor. 

In Den Haag 
(HR5925) kreeg 
datzelfde jonge
tje gezelschap 
van een als Rode-
Kruiszuster ver
kleed meisje On
der de figuurtjes 
staat de tekst 
Bloed goed? 
Geef het dan. 
Een tekening van 
Bruno werd ook 
verwerkt in het 
stempel van de 
Technische Unie 
in Amstelveen 
(HR5013). De 
tekst luidt Techni

sche Unie - 100 jaar Tot 
Uw dienst. 

Ook (vooral) voor kinde
ren bestemd is de tv/eede 
serie die Venezuela op 
21 augustus 1998 in de 
reeks Cuentos infantiles 
Venezolanos uitgaf. De 
reeks bestaat uit tien ze-
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gels (één daarvan is hier 
afgebeeld) met grappige 
cartoon-achtige voorstel
lingen met dieren in de 
hoofdrol, gebaseerd op 
ia Cucarachita Martinez 
y Raton Perez. 

Allerlei dieren passeren 
de revue: muizen, insec
ten, een papagaai als 
een dame in een rode 
avondjurk - een soort 
tac/y/nrecy-een bigge
tje en een als een dandy 
aangeklede kat. 

NOG MEER 
VLINDERSTRIKJES 
In het fronkeerstempel 
van hotel Inntelmt 
Zutphen is een vlinder-
strikje te zien (zie ook 
'Thematisch panorama' 
van februari 1998). 
Dit vlinderstrikje lijkt op 
de afbeelding in het 
stempel (FR 54621 Won 
restaurant Le Papilion uit 
Zaandam uit 1997. Op 
de envelop stoot het logo 

BestauTont M 

van hotel Intell. 
Ahoy uit Rotterdam be
stond in 1996 vijfentwin
tig jaar. In het jubileum-
stempel (FR 50811) 
werd naast de naam en 
de jaartallen 1971-

1996 ook een 
feesteijk vlin
derstrikje op
genomen, 
voorzien van 
het getal 25 in 
veelvoud. 

TERUGBLIK 
Veel Millenni-
um-zegels bie
den niet veel 
meer dan een 
terugblik op het 
verleden. De 
vierde afleve
ring van de 
Millennium-
reeks von 
Nieuw Zeeland 

(uitgiftedatum 10 maart) 
heet zelfs Nostalgia. 
Op de zegel van 40 c. is 
een rode speelgoed
brandweerauto afge
beeld met een dambord 
als ondergrond. Op het 
kinderboek valt een kiwi 
waar te nemen. 
Geld, postzegels en een 
pakje brieven zijn de be
standdelen op de zegel 
van 80 c. Een strookje 
met de tekst Airmail is 
zichtbaar. 
De zegel van 1 dollar zal 
verzamelaars van het 
thema transport aan
spreken. 

Op de zegel van 1.20 
dollar is rechts een mo
deblad afgebeeld, woar-
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schijnlijk met knippatro-
nen. 
Het apparaat op de ze
gel van 1.50 dollar lijkt 
mij een verfbrander. 
Ook is een handgras-
maaimachine te zien en 
een pakje met zaad. 
Een blik met koekjes dat 
een deksel heeft met een 
foto van de Engelse ko
ninklijke familie én de 
padvinder met halsdoek 
maken de zegel van 
1.80 dollar interessant 
voor verzamelaars van 
de thema's koninklijk 
huis en scouting. 

De eerste Millennium-ie-
rie van Engeland ver
scheen op 12 januari. 
Het thema is Inventors' 
Tale (het verhaal van de 
uitvinders). Op de zegels 
staan onderv/erpen als 
tijdmeting, de stoomma
chine, fotografie en com
puters. Voor elke zegel 
uit deze reeks wordt een 
andere ontwerper inge
schakeld. 
Op de zes zegels uit de 
serie 'Prestaties van de 
20e eeuw' (Rusland, 12 
november 1998) zijn on
derwerpen als luchtvaart, 
ruimtevaart, televisie, 
computers uitgebeeld. Zo 
staat op de computerze-
ael een lap top die ver
binding heeft met het In
ternet. 

Het blijft zaak het 'kaf' 
van het 'koren' te schei
den. Zo worden op vijf 
zegels van de eerste se
rie in de Millennium-
reeks van de Pitcairnei-
landen(12mei 1998) 
schepen van de Engelse 
Novy afgebeeld. Die wa
ren echter al eerder op 
postzegels te zien, nota 
bene op zegels die door 
diezelfde Pitcairneilan-
den werden uitgegeven! 

THEMATISCH FRANKEER-
STEMPELKWARTET 
Waar het frankeerstem-
pel (FR 27009, Amster
dam) op slaat is mij niet 
bekend. Misschien heeft 
'Hollandse Hoogte in fo
to's' betrekking op een 
fototentoonstelling. 

Internet is ook populair 
bij de ontwerpers van 
frankeerstempels. Deze 
keer twee voorbeelden. 
In een stempel uit Huis 
ter Heide (FR56127) 
staat alleen het adres 
van de website. 
Het stempel van Flamco 
uitGouda(HR23178)is 
uitgebreider: het ver
meldt de tekst Flamco op 
'internet. 
Een opmerkelijk stempel 
wordt gebruikt door £osf 
Side Productions in Heer-
de (RN5252). Om de 
naam te verbeelden koos 
het bedrijf een naar het 
Oosten wijzende wind
roos. Deze richting wordt 
aangegeven door de in 
lange zwarte handschoe
nen gestoken armen van 

een dame die een zwart 
topje (of jurkje) draagt. 
Een creatieve vondst. 

IN KORT BESTEK 
Het aantal frankeerstem
pels met een KNMI-tele-
roonnummer is weer met 
één uitgebreid 
(HR25025): Strandweer? 
0900-1008003(1.-per 
minuut. 
De wateroverlast van 
1998 ligt nog vers in het 
geheugen. Daarom de 
melding van een toepas
selijk frankeerstempel 
(PBl 1433) van het wa
terschap De Dommel in 
Boxtel. Het vermeldt de 
tekst Waterschapsverkie
zingen '98 - Stem. als 
water u niet koud laat!. 
De Kunsthal in Rotterdam 

maakt in een frankeer
stempel (FR28330) recla
me voor een expositie: 
M.C.EscherW0jaarl2 
september t/m 6 decem
ber 1998 Kunsthal. Op-
merkelijk is dat de laatste 
twee letters op z'n kop 
staan. De tekst gaat ver
gezeld van een afbeel
ding van een werk van 
de kunstenaar (vogels). 
Stempel FR21959 meldt 
dat op 2 1 , 22 en 23 mei 
1998 in Zwartsluis de 
Nationale Sleepbootda-
gen werden gehouden, 
In het frankeerstempel 
(FR26706) van Multra-
schip Sleepdienst en 
Berging (Towage and 
Salvage) uit Terneuzen 
is een sleepboot afge
beeld. 

M.C. Escher ^°"^"°*" 
" -4-8 SS-

MULTBASHIP ^ ^ ^ T p r " — R f f l f f R C m , " 

31798 i i 0080 
SlaepdieREt an Bering 

ToMage and Samoa 

ScheldeKade 48 
4531 EH 

1 s t e K L A S K I L O W A A R vee la l m e t 1998 u i tgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 
1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekjeszeqels, zeer nieuw 

1 4 ZWEDEN met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 PAR OER zeldzaam mooi 

1 8 IJSLAND sctiitterend enorme cat «/aarde 
1 9 GROENLAND zeer schaars, dus reserveren 50qri 
10 ENGELAND met nieuw en HW's 
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 HW's en qroot assortiment 
15 PRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND met toeslaq 

|17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HWs 

|22 MALTA moeilijk verkniqbaar 
23 AUSTRALIË nieuwen met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 

125 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
|26 JAPAN werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 
il -,-

f -
f 15 
f 16 
f 20 
f 14 
f120 
f 65 
f 75 
f 10 
f ?5 
f -
f 20 
f 25 
f ia 
f 35 
f 50 
f 15 
f 12 
f 12 
f 20 
f 36 
f 85 
f 17 
f 16 
f 20 
f 18 
ƒ25 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

250 GR 
ƒ 4i3,-
f 55 
f 36 
f 38 
f 48 
f 30 
f -
ƒ150 
f -
f 22 
f fin 
f 15 
f 48 
f 55 
f 12 
f -
f120 
f 35 
f 28 
f 28 
f 48 
f 85 
f -
f 40 
f 38 
f 48 
f -
ƒ 60 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 1 
f170,-
f -
f140 
f150 
f185 
f120 
f -
f585 
f -
f 85 
f 230 
f -
f 185 
f -
f165 
f -
f450 
f135 
f l I O 
f110 
f185 
f325 
f -
f155 
f150 
f185 
f -
ƒ230 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
Tl 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
^ 
-
^ 
T l 
-
-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml DENEMARKEN met hoqer Kr -vt̂ aarden 
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M3 ENGELAND met buitenland en HWs 
M4 IERLAND prachtiq assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 

| M 6 USA onuitqezochtopcoilnummers 
1M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qroottormaat 
M8 NEDERLAND met toeslaq 
M9 WERELD enorme verscheidenheid 

500 GR 
f 40,-
f 4 5 -
f 20 
f 40 
f 25 
f 20 
f 40 
f 20 
f 35 

-
-
-
-
-
-
-

1KG 
f 75 
f 80 
f 35 
f 75 
f 50 
f 35 
f 75 
f 40 
f -

-
-
-
-
-
-
-
-
-

5 KG 
f325,-
f 3 7 5 -
f135,-
f 3 2 5 -
f235,-
f155,-
f325,-
f175,-
f -,- 1 

Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl 
1 W i j z j j n a a n w e z i g o p d e 1 
i F i t a t e l i e b e u r s i n d e P a n d a h a l l e n v a n i 
1 2 g t / m 3 1 j a n u a r i a . s . 1 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonisctie afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
BIJ aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven ƒ 150,-
en 10% boven ƒ 400,-- Deze regeling geldt met voor aanbiedingen. 
Geen bestelling onder ƒ 75, - _ 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard S i ^ r 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) ^ 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

1 K o s i z e g e i n a n a e i Ü . V A N n A A I ■CL b m 1 

mailto:j.haarlem@wxs.nl


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 
100 teLkaarten ƒ 50,-naakten 100 
st ƒ 10 tclk Texel ƒ 15,- 100 we
reld posty ƒ 50,- ruimtevaart 25 
st ƒ 250,- 50 st ƒ 450,- H v d 
Pols, Aak 5b, 2401 DA Baren-
d r i c lu 

Verz. NederL vanat ^00 postfns 
rat f 5S()()- Nu vi)o. ƒ 1600,- J 
Vcrli()e\en,0S0-2881740 

Poststukken, brieven. Ruinite-
vaait, eflecteri, rekeningen, pa-
pier-noödgeld Diiitse-Reich an
sichtkaarten Mevr A N Bngge-
man-v d Scheide Kantelenweg 
70, 'i2S'l RD Oostvoorne Tel / fax 
(S1)0181-4850S6 

700 /egt ls W.-Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,- giro 
SSS0084 Boet/kes, Baroniehof 
100 Helmond 

België ca 500 /egels, 40 velletjes 
postfr no 75 lot 1836 ca tw 
ƒ 2000,- vraag pr ƒ 200,- PJ van 
Peperstraate, Hillekopplein 73, 
3072 KV Rotterdam 

Ned. + overzee, Indonesië, Oost 
Eur., Ver. Eur. Abo gehele wereld 
inleiessanlc prijsstelling H 
Snndquest, ) Peikstr 3 9 , 3 3 5 1 0 ? 
Papendrecht Tel 078-6153386 

2 importa albums PTT map|es 
1 t / m 150 / fa50- W Muller, tel 
02()-h463q5l 

Nederland groot formaat en toe
slag 400 voor ƒ 10,- Giro 
3129687 K. Tams, Bosstr 131, 
Nieuw-Vennep 

DDR** |rg 1965/67 a ƒ 36,-
1968/83 i f 26,- 1984/89 a ƒ 31,-
1 9 9 0 / 6 3 , - Arkenbosch, Ravel 24, 
6461 NAKerkrade Tel 045-
5463010 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
(hoslowakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 ( S Sittard 
Tel /fax 046-4512751 Ook lantei-
tell' 

Duitsland, 50 versch j an . 97 tot 
heden \ o o r ƒ 10,-, 500 versch jan 
86 heden ƒ 95,- Prijsl Bank 
304810398 Giro 5312882 Ver-
seveld-Boschman, De Ohneii 80, 
6903 BP Ze\enaar 

Poststukken mbt uw Ihema Zieht 
/ending tegen poi toverg /onde r 
koopplicht H Mennes, Parel-
hoendreel 13, 7391 EG Twello 
Tel / l ax 0571-276081 Het vragen 
waard' 

150 gest aanbieding veel grl 
Duitsland ƒ 1 5 , - Engeland ƒ 1 5 , -
Belgie ƒ 15,- Giro 2300785 
R S D , Lindelaan 23, 1775 GK 
Middenmeer Ook voor uw man-
cohjsten europese landen 

Volledig bijgewerkt Handb. Postw. 
Ned. nw pi ijs ƒ 400,- voor ƒ 300,-
G Bootsma tel 0523-blblOO 

Israel, 5 albums in cassetten I ind-
ner 48 /97 nw pr ƒ 1177.- incl 
pfr zegels/blokken 48 /97 catw 
ƒ 9100,- ToUal vr pr ƒ 2250,-
Cornehssen, tel 0348-42.3035 

DDR 25%, Nederland + 
Bund Berlin Reich France 
pf + gest J Romkens, tel 
5462894 

(ieb 
35% 
045-

Verenigd Europa**, 0 en FDC 
C EPT en meelopers Indonesië 
com pie te jaargangen ** mcl blok
ken Ook losse blokken Volksre
publiek China** Gratis prijslijs
ten bij Harne Baken, pb 12*^1, 
5004 BG Tilbnig T e l / f a x OIS-
4684615 Ookab()-sei\Kt 

West Europa 500 (of 250 land 
n k ) ƒ 12,40 op gn o S482118 tnv 
A de Pagter, Bonenakker 27, 
274SDWWdddinxveen 

Australië, per kg ƒ 70,- met de 
laatste nieuwe 100 gest grf Au
stralië ƒ 10,- idem 200 grf ƒ 20,-
idem 300 grf ƒ 35,- Australië 250 
gram grf alleen '98 ƒ 40,- postgi-
ro 3423666 P Antonisse, Runmo-
len 16, 5404 KT Uden Tel 0413-
2683^3 

USA uitgebreide stock XXX en 
O Ook groot assortiment postze
gelboekjes en velletjes lut post/e-

gelboekjes Uw mancolijst is wel
kom J \ a n Keulen, Deijlerweg 
65. 2241 AB Wassenaar 

Greenland, 100 diff ® Old 33,-
200 diff © Gld 120.-Free © en 
XX pncelist Jaspersen, Postbox 
504, DK-7800 Skive 

Israel, Palestijns gezag en alle we
reld Nieuwe uitgiften tegen no
minale waarde Ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra
tis Eilat Philatelic Club, postbus 
542/32 Eilat, Israel 

Ierland, heeft u wensen voor Ier
land, dan uw mancolijst naar, 
Henry Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo Tel 0546-
532155 

Diverse partijen, collecties en res
tanten P/h Centro filatehco, Ha-
venstr 43, Woerden Tel 0348-
423885 Ook losse verkoop 

Gratis prijslijst voor kJenie kavels 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

100 Versch. telefoonkaarten 
ƒ50 , - Giro 1537084 H Gairelds, 
Hengelo 

GEVRAAGD 
Piiniaperforaties Finland en Rus
land. D Scheper, Hogeland 1, 
2264JXLeidschendam Tel 070-
3279626 

Fiskaal, belastingzegels, leges, ra
dio, \is, etc zegels of document J 
Wessels, 053-4775964 

1 of 2 band v J.F. Kennedy me
morial stamp alb ev + bic bldn 
Ditmar, Wolfertstraat 31, 2722 AG 
Zoetermeer 

Verzamelaar zoekt Rode Kruis ze
gels en FDC [ Schotel, Borger-
derstr 2, 9527 TD Bronneger 

Posdrisse fran keergeld ige zegels 
Nederland P J Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Te k<M)p of tt ruil gevraagd partij
en frankeerstempels A W Mole
naar tel 054-6868274 

Amerika frankeergeldig F 1.25/$ 
C;anada F 0,70/$, Engeland/ 
Guernsey F 2,30/£ M a n F l , 8 0 / £ , 
Jersey F l , 2 5 / £ Brouwer, KoUum, 
0511-453726 

Firmaperforaties gezocht. Verza
melaar koopt of ruilt WJ Mans-
sen, 1 aan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341-417980 

Indonesië, gestempeld FDC en 
briefkaarten J Blommaert, Serin
genhof 72, 1741 WG Schagen 
Tel 0224-214491 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wienngen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman. Duyker-
dam 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222-310601 

Ruilen 100 /egels Italië, Vaticaan 
+ gebieden 100 Zegels retour \ an 
Europa O R Dijkstra, P Pot-
terstr 42, 6717 TE t de 

(-ollectie China en of losse series 
en blokken, tevens te koop ge-
viaagd Siam, Thailand, Macau 
M Prins, tel 020-6960165 

Vtr/atnt laai zoekt firmaperfora-
ties Koop of luil Los of op stuk 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH, Hilversum Tel 035-
6234423 

DIVERSEN 
Gratis pi ijslijst van Oud-Italiaanse 
staten Ook voor de speciaal ver
zamelaar Prijzen tot max 20% 
kalalogus S Konnig, I ipibaan-
straat58, 1501 PD Zaandam 

Ruilen. Stuur mij 200 verschillen
de gioot of klem formaat zegels 
wereld, zelfde aantal en kwaliteit 

retour SI Jongejeugd, Sluisdeur 
1, 1613 BH Grootebroek 

Zegels NI In-Verkoop (va 10%) 
of nul 100 KF va ƒ 100,- Stock
mann, Zevenaar, tel 0316-
526265 

Studiegroep Zwitserland, komt 
bijeen op 7 /3 , 13/6, 19/9 en 
12/12 Wilt u k o m e n ' U bent van 
harte welkom' Secretaris W Jaco-
bi, Postbus 95, 3970 AB Drieber
gen 

Fil. Ver. Duitsland 4x jjer jaar bij
eenkomst en veiling, clubblad en 
rond/endingen J G E Petersen, 
Postbus 37, 1250 AA l a r e n , tel 
035-5312770 Vraag info 

Israel, gratis prijslijst en verzor
ging \dn abonnementen Inl A 
Bouwense Tel 0113-212762 

Nederlandse verzamelaar Neder
land en overzeese gebiedsdelen, 
gestempeld en dito postfris, zoekt 
contact met dito verzamelaars ter 
uitwisseling van manco-lijsten ge
nummerd volgens NVPH catalo
gus Ernst Malrav ( an Vermeil, 
08415Biguesi Ru lis Spanje 

Z O GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 

'Kleine annonces'. Een advertentie in deze rubriek kost tien 
gulden voor de eerste drie regels en vijf gulden voor elke 

volgende regel. 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 
(spaties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook meel). 
Vermelding van naam + adres, of naam -t- 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. Brou>ver Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 
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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) 
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POSTZEGELVEIUNG 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING ad<ie^ 
Enkele opmerkelijke resultaten uit onze laatste veiling: 

Kavel 

497 
2081 
2149 
2221 

2267 
2619 

Elburg-C op no. 1 plaat IV. 
Verzameling Nederland 1852-1997 in 6 albums 
Verzameling Denemarken 1851-1997 in 5 alb. 
Verzameling N. Zeeland 1862-1984 met 
gebieden in 4 albums. 
Verzameling Zwitserland 1862-1975 postfris. 
Doosje oude bimdels Nederland. 

Inzet 

1250,-
4000,-
1500,-

1250,-
3000,-

400,-

Opbrengst 

1900,-
7400,-
3400,-

2900,-
5800,-
1000,-

VOOR ONZE APRIL VEILING ZIJN WIJ DRINGEND OP ZOEK NAAR GOEDE 
VERZAMELINGEN, NALATENSCHAPPEN EN BETERE LOSSE NOS./SERIES 

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

>A.\ 

0118-411878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5 , -
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 



NEDERLAND FIN DE SIÈCLE I 
Gaat het "eind van de eeuw" gevoel (het fin de siècle) bij u al een beetje kriebelen? Niemend weet zeker wat er precies gaat gebeuren, maar in ieder geval is zeker dat Theo Peters 
Numismatiek & Filatelie B.V. doorgaat met het leveren van kwaliteit tegen een lage prijs! In 2002 wordt de Nederlandse postzegel niet meer gedrukt met de waardeaanduiding in 
guldens, maar met de waardeaanduiding in Euro's. Dus dan komt aan precies 150 jaar (1852-2002!!) Nederlandse postzegels een einde, voorwaareen mooi afgerond gebied. Wi j 
verwachten dat er veel nieuwe verzamelaars bijkomen die de postzegels met Euro's zullen gaan verzamelen, ongetwijfeld zal dit ook de vraag doen toenemen naar oudere 
Nederlandse postzegels met de waardeaanduiding in guldens. Hier ligt ook een taak voor de oudere verzamelaar, om bijv. kind of kleinkind voor de filatelie te interesseren, zeker 
omdat de waardeaanduiding-verandering (gId/Euro) een aktuele invalshoek is. TV uit pincet aan! Ook een prachtige NVPH catalogus op CD-rom is een schot in de roos voor de 
jeugd. Daarom doen wi j thans een aanbieding Postfris Nederland vanaf 1900 tegen PRE-MlLLENlUM prijzen. Wacht u af, of profiteert ü van de ongekend lage prijzen van dit 
moment, 1999?? Wij zullen er in de volgende eeuw wel eens aan terug denken.... 

NEDERLAND POSTFRIS LUXE KWALITEIT 
1900-1920 1921-1925 

1899-1913 cijferzegels 
50-55 luxe postfris 

1899 Bontkraag 
56-76 
77 
78 
79 
80 

luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 

(1922) Wijde arcering 
81 luxe postfris 

(1923) Ongetande zegels 
82-83 luxe postfris 

97,50 

5950,00 
525,00 
595,00 
1350,00 
2950,00 

150,00 

52,50 

1906 TBC 
84-86 luxe postfris 950,00 

1907 Michiel de Ruyier 
87-89 luxe postfris 

1913 jubileumzegels 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
Serie 90/101 

luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 

1919 Hulpuitgifte 
102-103 luxe postfris 

1920 Opruimingsuifgiffe 
104-105 luxe postfris 

67,50 

2,50 
4,00 
4,25 
13,50 
12,50 
70,00 
75,00 
1 75,00 
270,00 
660,00 
1275,00 
3450,00 
5750,00 

320,00 

1275,00 

SPECIAL 1 
1899-1920 
Alle bovenstaande 
luxe postfris, in één 
voordelig. 
Cat. nrs. 50-105. 

series (56 zegels). 
koop extra 

Cat. waarde f 25.497,50 
nü voor f 18.950,00 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

1921 opruiming 
1921 cijfer 
1923 divers 
1923 opruiming 
1923 jubi leum 
1923 overdruk 
1923 toorop 
1924 tentoonstelling 
1924 reddingswezen 
1924 kinderzegels 
1924 duif 
1924 Veth z. waterm. 
1926 Veth hoge w. 
1925 kinderzegels 

106 
107/109 
110/113 
114/120 
121/131 
132/133 
134/135 
136/138 
139/140 
141/143 
144/148 
149/162 
163/165 
166/168 

14,50 
415,00 

38,50 
125,00 

2175,00 
345,00 
175,00 
345,00 

42,50 
47,50 

140,00 
1650,00 
1095,00 

34,50 

SPECIAL II 

1921-1925 
Alle bovenstaande series (63 zegels), 
luxe postfris, in één koop extra voordelig. 
Gat. nrs. 106-168. 
Gat. waarde f 7940,00 
nü voor ƒ 6 4 9 5 , 0 0 

1926-1930 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

1926 
1926 
1926 
1927 
1927 
1928 
1928 
1929 
1929 
1929 
1930 

duif 
veth m. waterm. 
kinderzegels 
rode kruis 
kinderzegels 
olympiade 
kinderzegels 
hulpzegel 
kinderzegels 
Rembrandt 
kinderzegels 

169/176 
177/198 
199/202 
203/207 
208/211 
212/219 
220/223 
224 
225/228 
229/231 
232/235 

26,50 
1350,00 

52,50 
110,00 
52,50 

290,00 
72,50 
90,00 

115,00 
110,00 
110,00 

SPECIAL III 
1926-1930 
Alle bovenstaande series 
luxe postfris, in één koop 
voordelig. 
Gat. nrs. 169-235. 
Gat. waarde f 2982,50 
nu voor 

(67 zegels). 
extra 

ƒ 2250,00 

1931-1935 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

1931 fotomontage 
1931 goude glazen 
1931 kinderzegels 
1932 A N W 
1932 kinderzegels 
1933 herdenking 
1933 vredeszegel 
1933 zeemanszegel! 
1933 kinderzegels 
1934 crisiszegels 
1934 herdenking 
1934 Emma 
1934 kinderzegels 
1935 zomerzegels 
1935 luchtvaart 
1935 kinderzegels 

236/237 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
252/255 
256 
257/260 
261/264 
265/266 
267/268 
269 
270/273 
274/277 
278 
279/282 

925,00 
1 70,00 
180,00 
420,00 
180,00 
110,00 
55,00 

250,00 
160,00 
120,00 
160,00 

65,00 
165,00 
185,00 
135,00 
175,00 

SPECIAL IV 
19(1-1935 
Al le bovenstaande series (47 zegels), 
luxe postfris, in één koop extra 
voordelig. 
Gat. nrs. 236-282. 
Gat. waarde f 4560,00 
nü voor ƒ 3 3 5 0 , 0 0 

1936-1940 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

1936 zomerzegels 283/286 120,00 
1936 universiteit 287/288 29,00 

1936 
1937 
1937 
1937 
1938 
1938 
1938 
1939 
1939 
1939 
1939 
1940 
1946 
1940 
1940 
1940 

kinderzegels 
jamboree 
zomerzegels 
kinderzeges 
zomerzegels 
jubi leum 
kinderzegels 
zomerzegels 
wil l ibrordus 
spoorweg 
kinderzegels 
konijnenburg 
konijnenburg 
zomerzegels 
guil loche 
kinderzegels 

289/292 
293/295 
296/299 
300/304 
305/309 
310/312 
313/217 
318/322 
323/324 
325/326 
327/331 
332/345 
346/349 
350/355 
356/373 
374/378 

95,00 
24,50 
75,00 
65,00 
67,50 
22,00 
62,50 
75,00 
26,50 
39,50 
68,50 
45,00 

775,00 
55,00 

275,00 
21,00 

SPECIAL V 
1936-1940 
Alle bovenstaande 
luxe postfris, in één 
voordelig. 
Gat. nrs. 283-378. 

series 
koop 

Gat. waarde f2642 ,00 
nü voor 

(96 zegels). 
extra 

ƒ1850,00 

1941-1945 

Alle zegels in 

duif 
zomer 
kind 
legioen 
PTT zegel 
Ger. Symb. 
Zeehelden 
Postkoets 
Winterhulp 
Bevrijding 
Bevrijding 
Kind 

SPECIAL VI 
1941-1945 

uxe postfrisse kwaliteit. 

379/391 
392/396 
397/401 
402/403 
404 
405/411 
412/421 
422 
423/427 
428/442 
443 
444/448 

Alle bovenstaande series 
luxe postfris. 
voordelig. 

in één koop 

Gat. nrs. 379-448 
Gat. waarde f 98,20 
nu voor 

14,50 
8,00 
4,00 

15,00 
0,30 
1,25 
3,25 
0,25 
1,75 

17,00 
0,25 
2,25 

70 zegels). 
extra 

ƒ 59,50 

Bestelbon zenden aan : 1 ^ * 1 

Stuurt u mij de volgende artikelen: 
...X Special 1 ä 
...X Special II a 
...X Special III a 
...X Special IV a 
...X Special V ä 
...X Special VI a 

i I H l ' O PETERS , , ... ,, , , n c n i ^ , n n „ A . J 
Ni,M,sM.,iiK»iii.iEiiE, V NiBUwez 1 jds VootburgWB 1 252 1012 RR Amsterdam 

18.950,00 
6495,00 
2250,00 
3350,00 
1850,00 

59,50 

of bestel per ^ telefoon (020) 622 25 30 

^ fax (020) 622 24 54 

Handetekening: 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

O Ik ben reeds klanl bi) Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
O Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/ contanten 
3 Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt. 
O Mi)n bestelling is groter dan f 2500,-. Daarom betaal ik graag in 

3 maandelijkse termijnen. 



Met trots kondigen wij aan YOI11 l l J 11 O * ^ i ó 
op donderdag 18 maart a.s. 

Eerste gedeelte van de gouden collectie Nederland Postal History 1500-1850 (Israel 1998) en 
emissie 1852 gespecialiseerd, w.o. proeven, brugparen van de 5 en 15 cent, blokken van 4 ex., 
strippen, brieven, w.o. naar buitenlandse bestemmingen en het eerste gedeelte van één van de 
meest uitgebreide verzamelingen half rondstempels zowel op zegel als op brief 
(Grand Prix D'Honneur Taipei 1996). Voorts diverse foutdrukken w.o. no. 181Af 9 cent zonder 
waarde inschrift postfris. 

Collectie 
Eric Dreikurs te Australië 

5 cent blauw no. la op brief, afgestempeld op de eerste dag van uitgifte van een Nederlandse 
postzegel en wel op 1 januari 18521 Slechts 3 brieven bekend! Ex. collecties "Kaas" en "Poulie". 

De catalogus, vnl. in kleur, wordt u eind februari toegezonden, na ontvangst van ƒ 20,- op 
ons gironummer 17369. 

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 


