
VOGELBESCHERMING - TENNIS - MUNTEN OP ZEGELS 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal liet best georiënteerd 

/veiling 25 t/m 30 maart 
Na ontvangst van ƒ 20,- op giro 461000 ontvangt u onze veilingcatalogi 

Deze veiling bevat o.a.: 
* Wereld vele collecties, partijen en div. handelsvoorraden 
* Buitenland veel betere stukken met als hoogtepunten de tentoonstellingscollecties 

van o.a. Bosnië Herzegowina, Japanse bezetting, Sumatra en Oranje Vrijstaat 
* Nederland en Overzee losse kavels met vele topnummers en variëteiten w.o. 

zeldzame postzegelboekjes 
* Posthistorie w.o. veel frankeringen en mooie afdeling punt-, kleinrond- en 

langstempels 

Nieuw: de veiling
catalogus geheel in full 
colour op CD Rom! 
(te verkrijgen door overmaking van 
ƒ 25 - op giro 461000) 

Indien ook u uw collectie en of doubletten wilt verkopen, kunt u contact opnemen met 
onze experts (beëdigd makelaars). Voor taxaties, adviezen en verkopen. 

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



BERKEL EN RODENRIJS 

Philapost gaat een enorme voorraad Nederland en Overzeese Rijksdelen, alsmede 
Indonesië en Suriname Onafhankelijk van een handelaar in financiële nood Liquidere« 

'Super-Wonderpakket-Nederland' 
'Happy-Wonderpakket-Nederland' 
'Top-Wonderpakket-Nederland' 
' Mega-Wonderpakket-Nederland' 

ƒ 95,= 
ƒ 195,= 
ƒ 295,= 
ƒ 495,= 

€ 43,10 
€ 88,48 
€ 133,86 
€ 224,62 

■ ■ 
■ «■1 

'SuperWonderpakketOverzeeseRijksdelen' ƒ 95,= € 43,10 
'Happy-Wonderpakket-Overzeese-Rijksdelen' ƒ 195,= € 88,48 
'Top-Wonderpakket-Overzeese-Rijksdelen' ƒ 295,= € 133,86 
'Mega-Wonderpakket-Overzeese-Rijksdelen' ƒ 495,= € 224,62 

'Super-Wonderpakket-Nederland & Overzeese-Rijksdelen' ƒ 95,= 
'Happy-Wonderpakket-Nederland & Overzeese-Rijksdelen' ƒ 195,= 
'Top-Wonderpakket-Nederland & Overzeese-Rijksdelen' ƒ 295,= 
'Mega-Wonderpakket-Nederland & Overzeese Rijksdelen' ƒ 495,= 

'Super-Wonderpakket-Manco's-Nederland-en/of-Overzeese-Rijksdelen' 
'Happy-Wonderpakket-Manco's-Nederland-en/of-Overzeese Rijksdelen' 
'Top-Wonderpakket-Manco's-Nederland-en/of-Overzeese-Rijksdelen' 
'Mega-Wonderpakket-Manco's-Nederland-en/of-Overzeese-Rijksdelen' 

•,wmin:mrm!i'fwrit'm Heeft u speciale wensen? 
"Laat het even weten aan één van de medewerkers van Philapost. 

100 jaar VORSTINNEN Misschien wilt u wel uitsluitend Gebruikt of Ongebruikt, wel of geen 
Eerstedagenveloppen of (Combinaties uit) Postzegelboekjes. 
Wellicht wilt u een bepaalde periode aangeven die uw voorkeur geniet, 
zoals 'uitsluitend van vóór 1940' of juist 'vanaf 1960'. 

U zegt het maar! Alles is mogelijk bij Philapost! 
De prijs is uiteraard altijd de laagste! 

Wonderpakketten bevatten afhankelijk van de gekozen samenstelling 
drie (33%), vier (25%) of vijf maal (20%) de waarde van de Officiële 
N.V.P.H. Catalogus 1999. Uiteraard heeft u een Prijs- en Kwaliteits-
Garantie én een Onherroepelijke-Teruggave-Garantie. Bovendien 
betaalt u pas achteraf na ontvangst (en na volle tevredenheid) 
van uw bestelling. 

- PHILAPOST -
De allerleukste en goedkoopste manier van verzamelen. 

Bestellingen worden aangetekend verzonden. U betaalt hiervoor geen extra kosten! 

BEL 

FAX 

010 -511 50 99 
Van 9 00 uur to t 17 00 uur ma vr 

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

SCHRIJF 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Bttrkel en Rodenrijs 

\ 

Bezoek en gratis taxaties op afspraak of tijdens 
Open Dagen van Philapost op 

vrijdag 5 en zaterdag 6 maart van 10 00 17 00 uur 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
BESTELLEN, BEKIJKEN EN ACHTERAF BETALEN MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE VOLLEDIGE BETALING MOET BINNEN 14 DAGEN NA ONT
VANGST ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST ALS U DE BESTELLING - VERMEERDERD MET F 5,= PER ORDER - NIET WILT BEHOUDEN MOET 
U 
DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST KENBAAR MAKEN AAN PHILAPOST TERUGZENDEN AAN PHILAPOST IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO, 
DOE HET DAAROM MET EEN VERZEND8EWIJS VAN PTT POST LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILAPOST MAG EEN OPDRACHT TOT LEVERING 
WEIGEREN EEN HERINNERING KOST F10,=, EEN AANMANING KOST OPNIEUW F 10,= INCASSOKOSTEN ZIJN TEVENS VOOR UW REKENING 



]f^.r£ 
; > ■ 

yl'^m 

lfei;(:*ÄMS€ 

wm&. 

i?.Ö'i;(:«S;*'; 

£f 

■■]i 

iSf 

49 
50/55 
56 
57/61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

XX1250,— 
XX 78,— 
XX 125,— 
XX 24,— 
XX 25,— 
XX 18,— 
XX 725,— 
XX 28,— 
XX 175,— 
XX 75,— 
XX1400,— 
XX 48,— 
XX 45,— 
XX 48,— 
XX 120,— 
XX 175,— 
XX 725,— 
XX 280,— 
XX 175,— 
XX 360,— 
XX 475,— 
XX ,— 
XX2950,— 

têtebeche 
61b 
61c 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
131 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 

Alle aar 

XX 175,— 
XX ,— 
XX 125,— 
XX 3 8 , 

XX ,— 
XX 48,— 
XX 28,— 
XX 54,— 
XX 54,— 
XX 144,— 
XX 250,— 
XX ,— 
XX ,— 
XX2975,— 
XX 2 9 0 , 

XX 560,— 
XX 475,— 
XX 12,50 
XX 310,— 
XX 30,— 
XX 99,— 
XX 160,— 
XX 120,— 
XX 850,— 
XX 650,— 
XX 275,— 
XX 128,— 
XX 275,— 
XX 3 6 , 

XX 38,— 
XX 99,— 
XX ,— 
XX 950,— 
XX 28,— 
XX 24,— 
XX1200,— 
XX 42,— 
XX 84,— 
XX 42,— 
XX 265,— 
XX 5 5 , 

XX 78,— 
XX 95,— 
XX 84,— 
XX 80,— 
XX 755,— 
XX 125,— 
XX 135,— 
XX 325,— 
XX 135,— 
XX 88,— 
XX 48,— 
XX 205 — 
XX 135,— 
XX 88,— 
XX 105,— 
XX 45,— 
XX 138,— 

geboden ze 
van echtheid, duurd 
kosten hiervan in ov 
opdracht boven ƒ 5 
vanaf ƒ 250,- opdra 

ROSENDAEL 

274/77 XX 
278 XX 
279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 
346/49 XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
379/91 XX 
391 a XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/03B XX 
404+422 XX 
422f XX 
422fa XX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 los XX 
469/73 XX 
474/89 XX 
487/89(3)xx 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 
534/37 XX 
538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
617/36 XX 
637/40 XX 
465/634b 
fosfor XX 
641/45 XX 
646 XX 
647/48 XX 
649/53 XX 
654+660 XX 
655/59 XX 

148,— 
98,— 

140,— 
95,— 
20,— 
75,— 
16,50 
56,— 
50,— 
50,— 
15,— 
48,— 
58,— 
20,— 
30,— 
52,— 
32,— 

DP 
44,— 

185,— 
99,— 
15,— 
9,— 

10,— 
9,50 
6,— 
3,— 
9,50 

255,— 
- 5 0 

18,— 
35,— 

3,— 
1,50 

12,— 
2,— 
4,— 
5,— 

12,— 
10,— 

4,— 
166,— 

75,— 
9,50 
7,50 
9,50 
4,— 
5,— 
9,50 

19,— 
360,— 

D P 
18,— 
14,— 
22,— 

3,— 
56,— 
78,— 
12,— 
28,— 
33,— 
24,— 
28,— 

3,50 
19,— 
10,— 
74,— 
15,— 

1 ,— 
24,— 
16,— 
19,— 
14,— 
38,— 

18,— 
30,— 

4,— 
7 — 

18,— 
4,— 

19,— 

1 

NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

PrijsactJef 
661/65 XX 14,— 
666/70 XX 19,— 
671/75 XX 39,— 
676/80 XX 14,— 
681/82 XX 48,— 
683/87 XX 14,— 
688/92 XX 15,— 
693/94 XX 7,— 
695/99 XX 9,— 
700/01 XX 9,— 
702/06 XX 16,— 
707/11 XX 18,— 
712 XX 2,— 
712b XX 16,— 
712f XX -,— 
712fb XX 580,— 
713/14 XX 1,50 
715/19 XX 12,— 
720/21 XX 1,50 
722/26 XX 17,— 
727/28 XX 4,— 
729/30 XX 2,— 
731/35 XX 10,— 
736/37 XX 4,50 
738/42 XX 16,— 
743/44 XX 8,— 
745/46 XX 4,— 
747/51 XX 17,— 
752/56 XX 9,50 
757/58 XX -,50 
759/63 XX 7 — 
764/65 XX 2 , -
766/70 XX 7,60 
771/73 XX 4,— 
774/76 XX 12,— 
777/78 XX 1,50 
779/83 XX 6,40 
784/85 XX 1,50 
786/90 XX 8,— 
791 XX 1,50 
792/94 XX -,75 
795/99 XX 4,— 
800/01 XX 2,— 
802/06 XX 4,— 
854 XX 33,— 
858 XX 4,— 
875 XX 4,— 
886/88 XX 9,— 
886/88VEL 

XX 98,— 
899 XX 6,— 
917 XX 10,— 
937 XX 11 ,— 
983 XX 18,— 
1001 XX 14,— 
1024 XX 9,— 
1042 XX 13,— 
1052/54 XX 9,— 
1052 paar 

XX 16,— 
1063 XX 5,— 

1307/08BXX 28,— 
1307/08BXX 
met nr 44,— 
1307/08BXX 
Stnp5x 120,— 

Postfns, losse 
waarden uit senes 
en met aangeboden 
zegels meest lever
baar, gaarne man-
colijst 

boekjes 
1293 XX 5,— 
1305 XX 5,— 
1328 XX 5,— 
1352 XX 5,— 
1375 XX 5,— 
1384 XX 5,— 

1402 XX 5,— 
1427 XX 5,— 
1447 XX 5,— 
1471 XX 5,— 
1524 XX 7,50 
1535 XX 7,50 
1560 XX 9,50 
1611 XX 9,50 
Spec pnjs per 
jaargang 
1970 XX 40,— 
1971 XX 35,— 
1972 XX 30,— 
1973 XX 30,— 
1974 XX 38,— 
1975 XX 15,— 
1976 XX 33,— 
1977 XX 17,— 
1978 XX 16,— 
1979 XX 14,— 
1980 XX 17,— 
1981 XX 90,— 
1982 XX 16,— 
1983 XX 25,— 
1984 XX 28,— 
1985 XX 27,— 
1986 XX 29,— 
1987 XX 54,— 
1988 XX 37,— 
1989 XX 33,— 
1990 XX 35,— 
1991 XX 74,— 
1992 XX 52,— 
1993 XX 69,— 
1994 XX 58,— 
1995 XX 52,— 
1996 XX 60,— 
1997 XX 59,50 
Onze jaarjangen 
zijn incl zomer/ 
Rode kr boekjes. 
Kerstvellen echter 
met 
PB 37 (KERST) 

15,— 
1419a XX 14,— 
1439a XX 18,— 
1461a XX 14,— 
1487a XX 14,— 
1542/43axx 15,— 
1571/72axx 10,— 
1579/80axx 15,— 
1628/29axx 15,— 
1630a XX 15,— 
1646a XX 24,— 
Roltanding 
1/18 XX1550,— 
19/31 XX 550,— 
33/56 XX 650,— 
57/70 XX 375,— 
71/73 XX 350,— 
74/77 XX 175,— 
78/81 XX 77,— 
82/85 XX -,— 
86/89 XX 115,— 
90/93 XX 165,— 
94/97 XX 155,— 
98/01 XX 150,— 
ook losse waarden 
Luchtpost 
LP 1/3 XX 290,— 
LP6/8 XX 98,— 
LP 12/13 XX 725,— 
Brandkast 
1/7 XX1950,— 

gels zijn postfns zonder plakker, org. gom met volle garantie 
ere soorten desgewenst met foto-certificaat van echtheid. 
erleg /\anbod geldig voor zover de voorraad strekt Bii 
00,- 2% kort ng Postgiro 271040 Porto extra, echter franco 
cht D P = Dagprijs 

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

F1LATP]LIC PHRIENDS IN SOUTH AFRICA 
'l'hc largest mail auction in Africa with 3 sales per annum. 7()()()+ lots I'lom 
A to Z. Strength in Southern Africa, Br. Comnionweallh & Western Europe. 

Easy paymenL creclil cards welcome. Visit our website or send lor I'ree 
calulouue. Please advise your coilecline/s|ieeialist interests. 

T.G. BaVnts, P.O. Box 26456, Hout Bay 7872, South Africa. 
Phone ++2721 79(1-5943. Fax ++2721 790-5745 

K-nuiil t)"l)arnL'.s@iiivvc'l).c().za Wchsite at www.tjibariics.cD.za 

IVlotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
Vee l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind61, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 34 

DAVO Albums om goed te verzamelen 

DAVO postzegel-, munt en telefoonkaartenalbums. 
Zowel voor de beginnende als voor de gevorderde verzamelaar 
heeft postzegelhandelaar Wasseur een uitgebreid assortiment 

DAVO artikelen om uw collectie postzegels, munten en telefoonkaarten 
mooi en veilig in op te bergen 

Ook voor uw taxaties. 
Uw DAVO dealer, voor goede adviezen 

Postzegelhandel Wasseur 
Coevordensingel 10 

1324 CD Almere-Stad 
Tel 036-5337132 
Fax 036-5337132 

J 

ienliorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

INSULINDE 
L. v. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070 - 3654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
kientiorst@tiotmail.com 
Internet: come.to/kienhorst 

en in DEN HAAG: 
Grote voorraad kilowaar 

ieiïhorsd 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.tjibariics.cD.za
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kientiorst@tiotmail.com


Met trots kondigen wij aan Y d I l l l ^ H O * d / O 
op donderdag 18 maart a.s. 

Eerste gedeelte van de gouden collectie Nederland Postal History 1500-1850 (Israël 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 halfrondstempels 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 1852! 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 



op 

POSTZEGELBEURS 
TE 

ANTWERPEN 
IN HET 

BOUWCENTRUM 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 

13 en 14 MAART 
van lOu. tot 18u. 

140 STANDEN - met deelnemers uit België, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië... 

POSTZEGELS - MUNTEN - ZICHTKAARTEN - POSTSTUKKEN 
TELEFOONKAARTEN - FILATELISTISCHE BENODIGDHEDEN 

De Beigische en Luxemburgse Post zullen aanwezig zijn met een verkoopsstand. 

Op de stand van de Belgische Post zijn de nieuwe uitgiften: 
50 jaar NAVO (5 w.) en 125 jaar UPU (1 w.) - verkrijgbaar in voorverkoop 

Elke bezoeker ontvangt GRATIS een filatelistisch 
geschenk aan de ingang 

GRATIS EXPERTISESTAND TER UWER BESCHIKKING VOOR 
UW BELGISCHE POSTZEGELS 

DE GROOTSTE BEURS VAN BELGIË !! 

Organisatie NIPA : tel.00-32-3 644 37 37 - fax 00-32-3 644 38 38 



DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 27 februari ' 
haar 100ste openbare 

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, 
verzamelingen, stockboeken en 
diversen. 

Vraag onzegratis catalogus aan. 

Inlichtingèfh 

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

^ 6 5 2 1 DB Eersel (bij Eindhoven) 
^ T e l . 0497-512057 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn dagelijks 
mogelijk, ook tijdens onze openbare veilingen. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis taxeren. 



WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
VOORDELIGE AANBIEDING VERZAMELINGEN, COLLECTIES EN PARTIJEN 

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

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

ons principe. 

NEDERLAND PTT mapjes 1982 t/m 1996 complete verz met 
luxe albums, cat nrs 1 t/m 161, spec cat 1998 biz 358 e v 

cat w ƒ 1502,50 elders kost deze set in alle redelijkheid 
ca 1100 gulden Nu 
NEDERLAND 1945/1963 (xx) complete verz in luxe album 
postfris zonder plakker (manco Konijnenburg en Juliana Enface) 
Cat w ƒ 2964,35 
NEDERLAND ca 1900/1990 partij, zeer interessant, ten dele 
op albumbladen, zeer gevaneerd en veelzijdig incl vele complete 
postfrisse series, brieven, FDC's etc Cat w ƒ 12 430,-
Spotkoopje' 
NEDERLAND periode ca 1940/1976 (xx) collectie postfns 
incl doubletten en aantallen in wisselende hoeveelheid, incl 
vele goede complete series 50-er jaren Cat w ƒ 6 130,-
Koopje' 
NEDERLAND en Overzee incl ietsje Rep Indonesië grote 
doos w I veel prima materiaal o a vele complete series postfris 
40-er en 50-er jaren Ook brieven, FDC's etc Over het algemeen 
IS de kwaliteit goed te noemen, al moet er rekening gehouden 
worden met een afval van ca 5%, incl veel pnma en interessant 
matenaal, gevarieerd en veelzijdig, for pleasure and profit 

Cat w RUIM ƒ 20 000,-, opperst sorteergenofi Koopje' 
NEDERLAND FDC's 1953/ca 1997 engrospost merendeels 
onbeschreven incl vele goede nummers Catw ƒ18 550,-
plus-plus) Koopje' 
NEDERLAND frankeergeldige postzegels penode 1976/1998 
engrospostje, geen waarden boven de ƒ 1,- Nominaal = 
plakwaarde, toeslag vanzelfsprekend NIET geteld, ruim 
ƒ2 500,- Nu 
NEDERLAND FDC's engrospost uitsluitend ONBESCHREVEN 
globaal tussen E50 en E340, zeer gevarieerd (cat w 
ƒ26 870-) Nu 
NEDERLAND automaatboekjes penode 1964/1997, collectie 
incl doubletten, onuitgezocht op vananten etc Geteld op 
postkantoorpnjs incl vele dure en betere boekjes uitgifte 
PTT-prlJSƒ 3 115,- Nu 
NEDERLAND periode 1935/1963 postfrisverzameling in 
BLOKKEN VAN VIER incl nrs 346/349 (Konijnenburg) en 
518/537 (Juliana Enface) etc Catw ƒ37 932,-
NEDERLAND 1852/ca 1900 immense partij/colleotie 
klassiek incl bneven 
CURAQAO/Ned Antillen van 1873 grote avonturenpartij 
w I talloze complete betere senes, zeer veelzijdig en 
interessant 
AFGHANISTAN: avonturenpartij 
AFRIKAANSE LANDEN: grote avonturenpartij incl veel 
klassiek, vele landen goed vertegenwoordigd, geschikt voor 
vele doeleinden o a handel, rondzendverkeer, studie, opzet 
en/of uitbreiding eigen collectie etc Zeer interessante koop' 
ALBANIË ca 1913/1980 gigantisch grote partij/collectie, 
zeer veelzijdig w i veel belangrijk materiaal, dozen, zakjes 
collecties restanten, brieven, kaarten etc Fundgrube' 

AMERIKA (Noord en Zuid) ca 1850/1990 geweldig leuke 
uitzoekpartij w i veel klassiek, ook Canada, USA etc Vele 
duizenden zegels, incl veel beter en hoog genoteerd 
matenaal, ENORM hoge cat w ' Koopje 
ANGOLA penode 1870/ca 1980 avonturenpartij w i veel 
beter matenaal, zeer veelzijdig en zeer interessant mol 
veel pnma materiaal 
AUSTRALIË en gebieden grote avonturen partij in 
uitpuilende koffer met een zwaartepunt op beter en 
zeldzaam matenaal incl vele topwaarden en belangrijk 
klassiek' 
BALTISCHE STATEN partij oud matenaal w i ook veel 
gelopen stukken 
BELGIË: ca 1860/1990 avonturenpartij incl zeer veel 
postfris, ENORM hoge cat w ' 'rijp en groen' absoluut 
'ongeplukt'' Spotkoopje' 
BELGIË: grote avonturenpartij w.i. talloze betere series, 
brieven, kaarten, restanten etc Ook voor de echte specialist 
zitten er vele bijzonderheden in Zeer interessante, veelzijdige 
prachtkoop 
BRAZILIË ca 1880/1970 'n droom van een avonturenpartij, 
zeer veelzijdig w i veel beter, resp top materiaal, incl 
belangrijk en zeer gevarieerd klassiek' Spotkoopje' 
BULGARIJE: avonturenpartij w i o a veel mooi 
vooroorlogsmatenaal 
CANADA: gigantische avonturenpartij incl veel oud, 
poststukken, veel postfns etc Fundgrube' 
DUITSLAND en gebieden immense partij incl bneven, 
veel postfrisse complete series, zeer geschikt voor 
speciaal-verzamelaar en wederverkoper etc ENORM 
hoge cat w' 
DUITSLAND en gebieden Fundgrube in doos (ca 9 kg) 
zeer veelzijdig en interessant (Nachlass) 
DUITSLAND ca 1850/1998 collectie incl doubletten, w i 

575,-

950,-

1.000,-

1.000,-

1.450,-

1.500,-

2.000,-

2.150,-

3.000,-

15.500,-

85.000,-

2.500,-
650,-

1.500,-

7.500,-

1.500,-

950,-

15.000,-

13.000,-

900,-

2.500,-

2.000,-

1.000,-

1.500,-

1.500,-

2.350,-

28. 

29. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

veel beter en interessant matenaal Immense catw in 15 dikke 
goedgevulde stockboeken, talloze complete postfrisse senes, 
alsmede voor specialist heel veel avontuur - incl gebieden -
veelzijdige, hoogst interessante koop' ƒ 3.500,-
DUITSLAND 1ste- en 2e Wereldoorlog hoogst interessante 
partij brieven en kaarten w i veldpost, censuur Zeppelin etc 
incl ook postgeschiedenis/censuur van de omliggende landen 
(ruim 1200 bneven en kaarten, vrijwel uitsluitend ongewoon en 
interessant matenaal) ƒ 4.800,-
DUITSLAND en gebieden grote, zeer veelzijdige avonturenpartij 
incl bneven, kaarten, postgeschiedenis, speciaal-collecties, 
talloze complete postfrisse series, stockboeken, collecties 
prachtig klassiek, rijp en groen, Fundgrube' (in albums, dozen, 
zakjes etc , totaal 25 draagtassen met fantastisch 
mooi matenaal') ƒ 15.000,-
DDR 1949/ca 1989 koffer vol met collecties, restanten, 
brieven, kaarten etc waaruit minimaal 1 collectie verregaand 
compleet te halen is Belangrijke prachtkoop, enorm hoge 
cat w en heel, heel veel avontuur' Fundgrube' ƒ 2.550,-
ENGELAND ca 1953/1990 leuke partij in complete 
postfrisse series ƒ 250,-
ENGELAND ca 1890/ca 1990 geweldig leuke en interessante 
partij in grote doos incl automaatboekjes, brieven, kaarten 
etc zeer veelzijdig, koopje' ƒ 600,-
ENGELAND 1840/ca 1985 immense partij in 2 uitpuilende 
koffers, incl veel topmatenaal, zeer veelzijdig, ook brieven, 
kaarten, postal history etc , etc 'n ware hoorn des overvloeds' 
Spotkoopje' 
ENGELSE KOL. EN GEB. ca 1850/1990 grote avonturen
partij w I veel klassiek, zeer interessant en veelzijdig 
ENGELSE KOL en gebieden ca 1850/1990 grote partij 
om uit te zoeken, w i veel goed en beter materiaal o a 
vele honderden complete postfrisse series 
FAROER 1975/1997 100% complete postfnsse 
verzameling 
FRANKRIJK ca 1875/1990 verzameling incl doubletten 
bneven en kaarten (met en zonder postzegel) incl vele 
mooie enkel-frankeringen postgeschiedenis, postw stukken 
etc zeer veelzijdig en interessant' Ruim 5000 stuks incl 
top materiaal, veel prachtig mooi klassiek filatelistisch 
matenaal Fundgrube' 
FRANSE KOL. & geb. Ca 1860/1980 gigantisch grote 
en gezellige avonturenpartij w i talloze betere nummers, 
complete senes bneven etc , zeer veelzijdig en interessant, 
geschikt voor vele doeleinden' Voordelig' 
GEHELE WERELD ca 1860/1990 avonturenpartij, zeer 
gevaneerd, merendeels beetje exotische landen gestempeld 
w I veel zeldzaam materiaal, voor wereldverzamelaar zeer 
interessant' 
GEHELE WERELD: verzameling filatelistische literatuur, 
handboeken, speciaalcatalogi incl vele zeldzame 
standaardwerken o a betr Nederland Ruim 100 interessante 
antiquansche standaardwerken, detailverkoopwaarde 
ca ƒ 6 500,-, nu de gehele filatelistische bibliotheek voor 
GEHELE WERELD: grote partij/collectie met postzegels 
met opdrukken, zeer geschikt als studie-object en zeer 
gevarieerd' Niet te geloven zoveel interessant filatelistisch 
materiaal' Voordelig' 
GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere collecties, 
vrijwel alleen gezocht, courant en goed verkoopbaar 
materiaal Het betreft over 't algemeen verzamelingen waarvan 
we er nog slechts 1 van in voorraad hebben en derhalve met los 
mee kunnen adverteren Geschikt voor vele doeleinden, 
oorspronkelijke verk w per collectie ruim ƒ 15 000,-, cat w 
hier natuurlijk een veelvoud van Vele duizenden en duizenden 
zegels 'rijp en groen'' Spotkoopje' ƒ 
GRIEKENLAND en gebieden immense partij wi veel klassiek 
incl brieven, kaarten en talloze complete postfrisse series 
(incl div topsenes) Spotkoopje' ƒ 
HONGARIJE en gebieden 1871/ca 1980 zeer interessante 
partij incl doubletten, oud matenaal, 'rijp en groen' zeer 
veelzijdig' ƒ 
INDIA ca 1850/1990 immense collectie/partij, zeer veelzijdig 
en interessant incl brieven, kaarten, hoge klassieke waarden 
etc Voor specialist een droom' ƒ 
ISRAEL penode 1948/ca 1990 gigantische partij, zeer 
veelzijdig en gevaneerd incl doubletten, poststukken, bneven, 
kaarten en vele, vele postfrisse complete series met full-tab' 
Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat w, ook smikkelen 

en smullen voor specialist' Koopje' ƒ 
JOEGOSLAVIË en geb penode ca 1918/1990 avonturenpartij, 
zeer gevaneerd en veelzijdig, incl collecties, restanten, ook bv 
vele complete postfrisse series postgeschiedenis, veel top 
materiaal Hoogst interessante partij w i zeer veel prima en 
opwindend materiaal, vele avonden uitzoeken, sorteren en 
genieten' Spotkoopje' ƒ 

5.000,-

1.000,-

3.450,-

450,-

ƒ 3.500,-

ƒ 2.000,-

600,-

ƒ 1.450,-

ƒ 2.500,-

2.850,-

2.400,-

2.500,-

2.500,-

3.550,-

3.000,-



48. KOREA Noord en Zuid partij/collectie in grate doos, zeer 
veelzijdig en interessant' ƒ 1.650,-

49. LUXEMBURG ca 1930/1980 (xx/x)> mooie verzameling 
uitsluitend in complete series ƒ 575,-

50. LUXEMBURG 1852/ca 1995 gigantische parti), zeer 
veelzijdig vol avontuur incl bneven, kaarten, 
postgeschiedenis en vele complete postfrisse senes 
ENORM hoge cat w zeer interessante koop' ƒ 5.550,-

51. MALEISIË periode ca 1875/1990 (®/xx/x) gigantische 
partij, zeer veelzijdig incl Brunei, Straits, N Borneo etc 
'rijp en groen', vele duizenden zegels incl talloze 
toppertjes Koopje' ƒ 

52. MONACO: mooie verzameling ƒ 
53. NIEUW ZEELAND: avonturenpartij 'njp en groen' incl 

veel interessant matenaal ƒ 
54. NIEUW ZEELAND ca 1875/1990 verzameling, zeer 

veelzijdig incl vele topnummers en mooi klassiek, 
alsmede gebieden ƒ 

55. NOORWEGEN: avonturenpartij zeer gevarieerd ƒ 

3.000,-
1.250,-

800,-

3.500,-
800,-

56. OOSTENRIJK 1850/ca 1990 zeer interessante partij mol 
doubletten \N\ oa veel stempelavontuur, ook vervalsingen en 
herdrukken o a van Sperati, rijp en groen zeer veelzijdig' ƒ 2.500,-

57 POLEN en gebieden zeer interessante partij incl doubletten 
ook vervalsingen, oud materiaal 'rijp en groen' zeer veelzijdig' ƒ 2.500,-

58. POLEN 1860/ca 1975 groot nalatenschap w i o a 
honderden proeven/ontwerpen, postgeschiedenis, bneven, 
kaarten etc Fundgrube' ƒ 10.000,-

59 POOLSE POST IN DANZIG 1925/1938 (ongebr) vrijwel 
complete verzameling (37 versch postzegels cat w 
ca ƒ 2 000 ) ƒ 500,-

60. PORTUGAL ca 1860/1990 grote avonturenpartij w i 
talloze complete betere zegels en series, zeer gevarieerd, 
voor liefhebber geweldig veel avontuur, brieven, kaarten, 
zakjes dozen etc Spotkoopje' ƒ 1.500,-

61. RUSLAND ca 1860/1995 (overw ®) belangrijke en 
prachtige avonturen snuffelpartij w i talloze betere waarden, 
zowel topwaarden als tussen waarden, zeer veel complete 
series, 'n droom van een partij, zeer veelzijdig, welke 
zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden' Geschikt voor 
vele doeleinden incl veel zeldzaam materiaal' ƒ 2.550,-

62. SINGAPORE 1948/ca 1998 en historisch grote 
avonturencollectie/partij w i albumbladen, collecties, 
restanten, zakjes, bneven, kaarten (incl klassiek), vele 
complete postfnsse senes etc zeer veelzijdige en interessante 
koop' ƒ 1.000,-

63. SCANDINAVIË penode ca 1850/1985 immense 
avonturenpartij zakjes collecties, restanten etc w i veel 
prima matenaal incl brieven, kaarten, postgeschiedenis, 
zeer veelzijdig en interessant' ƒ 2.500,-

64. TSJECHOSLOWAKIJE1918/ca 1980 grote, gezellige 
snuffel-avonturenpartij w i talloze betere postfrisse series, 
brieven, kaarten Ook zeer geschikt voor specialist incl 
proeven topnummers variëteiten etc Vele avonden sorteren, 
genieten en avonturen' Belangrijke prachtkoop, w i zeer 
veel ongebruikelijk en zeldzaam materiaal' ƒ 3.500,-

65. VER. EUROPA incl voor- en meelopers grote partij/ 
collectie, zeer veelzijdig w i vele specialiteiten Smikkelen 
en smullen voor specialist' ƒ 2.500,-

66. WERELD in 2 grote dozen vele duizenden zegels, bneven 
en kaarten in zakjes boeken doosjes, albums etc Zeer 
avontuurlijk o a veel Scandinavië Nederland, Duitsland etc 
vele avonden uitzoekgenot' ƒ 2.000,-

67 ZWEDEN ca 1858/1992 avonturenpartij zakjes, restanten 
etc enorm hoge cat w ' Zeer interessant en onuitgezocht 
op de fraaie stempels etc Spotkoopje' ƒ 1.000,-

68. ZWITSERLAND ca 1900/1980 collectie bneven en 
kaarten incl doubletten, postw stukken, postgeschiedenis 
etc zeer veelzijdig en interessant (ruim 2000 stuks incl 
veel prachtig filatelistisch matenaal)' ƒ 1.050,-

69. ZWITSERLAND penode 1854/ca 1990(®/x/xx) grote 
avonturenpartij incl klassiek zeer veelzijdig en 
interessant' Koopje' ƒ 5.000,-

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 
ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH. 

70. OUDE AANDELEN V a ca 1880 zeer interessante 
collectie, zeer gevaneerd w i veel prachtig materiaal o a 
USA, Frankrijk, Nederland etc incl vele zeer decoratieve 
en zeldzame stukken ruim 3500 stuks m i een 
verzamelgebied voor de toekomst' ƒ 5.000,-

71. ANSICHTKAARTEN etc: groot afbeeldingenarchief met 
zwaartepunt op topografie Nederland, zeer gevaneerd incl 
talloze Nederlandse steden en dorpen, zeer geschikt voor 

grote handelaar en/of verzamelaar Ca 50 000 
prentbriefkaarten en collectorsitems incl talloze goede 
oude ansichtkaarten van kleine en kleinere dorpen en 
steden n auto vol met schaars, zeldzaam en interessant 
materiaal zien is geloven' ƒ 30.000,-

72. BALBOEKJES periode rond 1900 charmante, romantische 
verzameling (15 stuks zeer fraai) ƒ 450,-

73. FRANKRIJK CINDERELLA'S overwegend klassiek dik 
insteekalbum fiscaalzegels etc zeer gevaneerd, w i veel 
schitterend en romantisch 19e eeuws matenaal 
ca 4000(1) zegels) ƒ 7.500,-

74. GAS- EN ELEKTRAPENNINGEN: engrospostje van dit 
interessante verzamelgebied, ook geschikt als ruilmateriaal, 
incl zeldzame nummers (ruim 400 stuks, zeer hoge cat w')' ƒ 350,-

75. JAPAN PRENTBRIEFKAARTEN klassiek: mooie, interessante 
verzameling w i heel veel zeldzaam materiaal, zeer gevarieerd 
(ruim 1000 stuks) ƒ 3.000,-

76. LUCIFERSMERKEN penode ca 1900/1980 zeer grote 
avonturenpartij w i schitterend klassiek' ƒ 800,-

77. NEDERLAND OUDE ANSICHTKAARTEN va ca 1900 
partij/collectie w i vele mooie oude zeldzame stukken o a 
stoom- en paardentrams, veel kleine en kleinere dorpen en 
steden, ook fantasie en iets buitenland, veel avontuur en 
sorteergenot o a zeer geschikt voor ruil en handel etc 
(ruim 10 000 kaarten'rijp en groen') Spotkoopje' ƒ 3.000,-

78. NEDERLAND fiscaalzegels, Cinderella's, leges-zegels, 
vignetten sluitzegels etc alles in de sfeer van filatelistische 
randgebieden incl talloze decoratieve en prachtige stukken 

(in 2 grote dozen zeer gevaneerd, veelzijdig en hoogst 
interessant) Voordelig studie-object van de 1 ste orde' ƒ 2.500,-

79. NEDERLAND MUNTEN: partij/collectie vanaf ca 1850wi 
vele mooie oude zeldzame stukken incl zilver, ook wat 
buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer geschikt 
voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie etc (ruim 10 000 
munten 'rijp en groen' incl topmateriaal) Spotkoopje' ƒ 2.500,-

80. PAARDEN penode ca 1900/ca 1970 verzameling thema 
w I veel prachtig klassiek matenaal o a prentbnefkaarten, 
lucifersmerken sigarenbandjes etc Zeer fraaie, interessante 
en veelzijdige collectie' ƒ 850,-

81. PAPIERGELD gehele wereld penode ca 1900/1990 grote 
verzameling incl doubletten en veel massagoed echter ook 
een groot aantal betere en zeldzamere biljetten (ruim 2500 
stuks zeer interessant') ƒ 2.150,-

82. PRENTBRIEFKAARTENVERZAMELING HATTEM 
(Gelderland) V a ca 1900 grote collectie incl oude litho-en 
fotokaarten, zeer veelzijdig (ruim 1000 kaarten, vrijwel allen 
verschillend) ƒ 3.800,-

83. RIJWIELBELASTINGPLAATJES 30-er jaren engrospostje 
zeer gevarieerd incl betere nummers, schitterende 
art deco-ontwerpen, hoge cat w zeer interessant' 
Ruim 100 stuks, zien = kopen' ƒ 495,-

83A Thema verzameling SCHAKEN: gehele wereld incl afbeeldingen 
op postzegels, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, ex libris, 
lucifersmerken etc zeer veelzijdig en interessant w i talloze 
zeldzaamheden' ƒ 800,-

84. SIGARENBANDJES periode ca 1900/1965 grote collectie, 
zeer veelzijdig vele motieven complete series etc opperst 
sorteergenot' (ruim 10 000 stuks incl veel zeldzaam 
materiaal) ƒ 850,-

85. SLUITZEGELS en vignetten etc verzameling w i veel matenaal 
van rond de eeuwwisseling, zeer gevaneerd w i veel zeldzaam 
matenaal, hoogst interessante koop' (ruim 1500 stuks incl veel 
schitterend klassiek materiaal) ƒ 800,-

86. SIGARENBANDJES penode ca 1900/ca 1970 enorme grote 
veelzijdige partij Vele avonden uitzoeken, sorteren, avonturen 

en genieten' ƒ 1.000,-
87. SUIKERZAKJES Nederland en iets buitenland enorm grote 

veelzijdige collectie/partij, zeer interessant (vele, vele duizenden 
stuks) ƒ 800,-

88. WIELRENNEN/fietsen vanaf ca 1900 gigantische collectie 
afbeeldingen o a op prentbriefkaarten (incl veel prachtig klassiek 
materiaal), lucifersmerken, sigarenbandjes etc (ruim 800 
collectorsitems, voor specialist en liefhebber zeer leerzame en 
hoogst interessante collectie, mede dankzij vele spectaculaire 
klassieken') ƒ 2.000,-

89. ZILVEREN MUNTEN NEDERLAND: engrosbeleggingspostje 
tw 1004 stuks zilveren guldens penode ca 1910/1967 en 
500 rijksdaalders ca 1848/1966, zeer gevaneerd, incl 

vele zeldzame munten ƒ 10.000,-
90. ZUID AFRIKA prentbriefkaarten z.g. 'BOERENOORLOG' 

penode ca 1900 verzameling incl Paul Kruger, Transvaal, 
spotprenten curiosa, cartoons. Chamberlain, litho-kaarten, 
militaria etc (ca 450 versch collectontems, zeer 
gevaneerd) ƒ 10 000,-

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

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

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

Postbanknummer: 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 54.01.81.307 

Een zaak van vertrouwen 



Postzegßlveiiing 
Wiggers de Wies bv 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

In verband met de siechte bereikbaarheid van ons kantoor in Amsterdam en 
parkeerproblemen bij kantoor en veilingzaal, gaan wij dit jaar 

verhuizen naar Amstelveen. 
De veilingen zullen worden gehouden in het EGCC-gebouw, Schokland 14, 

en in juni openen wij ons kantoor aan de Heemraadschapslaan nr. 100. 
Veilingzaal en kantoor liggen op loopafstand van het stadshart Amstelveen en 

zijn zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. 
Een uitgebreide routebeschrijving en openbaar vervoer informatie worden in de 

veilingcatalogus opgenomen. 

De 160^ veiling wordt gehouden op 
zaterdag 20 en maandag 22 februari in 

het EGCC gebouw te Amstelveen. 

Met een mooi aanbod van Nederland en O.R. w.b. postfris, variëteiten 
(kerstvel 1998 ongetand), prachtcollecties klein- en grootrondstempels, 

Europese landen en overzee goede collecties uit particulier bezit, 
Frankrijk ballons montés, Zwitserland interessante brievenkavels. 

Ook uw inzending verwerken wij graag in een van onze volgende veilingen; 
waarom neemt u geen contact met ons op voor een vrijblijvend advies en 

informatie over onze veilingvoorwaarden. 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



• EUROPOST "DE DIEZE' groot- en detailhandel in postzegels en munten 

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

POSTFRIS NEDERLAND IN PERFEKTE LUXE KWALITEIT 
VOOR DE BEKENDE LAGE EUROPOST-PRIJS! 

EEN BEWIJS DAT EEN LAGE PRIJS EN GOEDE KWALITEIT SAMEN GAAN! 
NVPH nummers 

107/109 
163/165 
212/19 
236/37 
244/47 
R.71/75 
R.33/60 
712f+fb 

D20/24 
Br. 1/7 

Omschrijving 

'Cijfer 1921-1922' 
'Kon. Wilhelmina, hoge waarden frankeer' 
'Olympiade 1924' 
'Fotomontage 1931-1933' 
'A.N.V.V. 1932' 
'Kinderzegels 1925 - Roltanding' 
'Kon. Wilhelmina 1928-Vierzijdige roltanding' 
'Opruimmgsuitgifte 1958, foutdruk 
met dubbele en kopstaande opdruk' 
'Cour Int. de Justice 1947' 
'Brandkastzegels 1921' 

Europostprijs 

ƒ 325,-
ƒ 890,-
ƒ 249,-
ƒ 795,-
ƒ 349,-
ƒ 389,-
ƒ 749,-

ƒ 1295,-
ƒ 1590,-
ƒ 2195,-

GESTEMPELD 

402B/03B 'Legioenblokken 1942' ƒ 195,-

ALLE ZEGELS/SERIES VANAF f 500,- ZIJN VOORZIEN VAN EEN RECENT 
CERTIFICAAT DOOR EEN ERKEND KEURMEESTER! 

YVERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 
1 
1bis 
21 
51 
511 
5111 

NIEUW VERSCHENEN: 
Frankrijk adviesprijs,;»;^ * 3 1 -
Andorra, Monaco etc adviesprijs^g4^ > 2 0 -
Franse kol (tot onafhankelijkheid) adviesprijs_JZ&;^ > 55,-
Overzee A-Brazilie adviesprijs,^?;$0 > 52,50 
Overzee Brunei-C adviesprijs_^ß?;50 > 52,50 
Overzee D-G Verschijnt medio maart, meer informatie volgt" 

NOG LEVERBAAR: 
2II Franse kol (na onafhankelijkheid) adviesprijs^ßTtStf * 52,50 
3 West-Europa in 2 delen adviesprijs j 3 & ; ^ * 105,-
4 Oost-Europa adviesprijs , ^ & ; ^ > 55,-
7. Overzee 0-Z in 2 delen adviesprijs j j & ; ^ > 95,-

SUPER VOORDEEL LANDEN-COLLEC 

LAND 

DDR 
BERLIJN 
ISRAEL 
INDONESIË 
NED. ANTILLEN 
SURINAME 

PERIODE 

1965/1990 
1960/1990 
1983/1996 (full-tab) 
1951/1990 
1951/1997 
1950/1975 

:TIES O P = O P ALLES LUXE POSTFRIS 

CAT.WAARDE 

DM 3421,-
DM 2204,-
ƒ3180,-
ƒ 9980,-
ƒ 3064,-
ƒ 979,-

EUROPOST-PRIJS 

ƒ 995,-
ƒ 695,-
ƒ 950,-
ƒ 2990,-
ƒ 1250,-
ƒ 395,-

Leveringsvoorwaarden: 
Bestellingen tot f 150-, f 8,50 portobijdrage Orders tot f 50,- en levenng aan nieuwe 
klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Levenng zolang de voorraad strekt 
Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 9 30-17 45 uur 

zaterdag 9 30-17 00 uur 

31 

mailto:europost@euronet.nl


Veiling nr. 58 
wordt gehouden 

op zaterdag 
20 MAART 

1999 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam  Den Haag  All<maar 

^ ■ i « MV^^^ 

Gratis catalogus op aanvraag. 

IVIuiderwaard 410 
1824XTAII<maar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 

HET KARVEEL 
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INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 5 april haar 96e veiling 
In deze velling ruim 5000 kavels met de nadruk 
op de volgende gebieden: 
 Nederland en Overzee; veel topmateriaal, w.o. 

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

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

problemen! 
 Ruimte voor persoonlijke wensen 

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

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

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206146220 
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lijke Stichbng Nederlandsch Maandblad voor 
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Losse nummers; 
Losse nummers van de lopende jaargang kun
nen worden besteld door overmaking van f 5 00 
per nummer (inclusief porto) op postgiro 
5005485 te Dordrecht onder vermelding van de 
gewenste nummers 

BIJ Dt VOORPAGINA: 
Twee zegels die in het teken staan van de bescherming van vogels 
kwamen deze maand aan de loketten. Vandaar dat u in dit num
mer van 'Philatelie' een informatief, interessant en kleurig artikel 
aantreft waarin op aspecten van de vogelbescherming in Neder
land en daarbuiten wordt ingegaan. 
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UIT DE WERELD 
VAIII DE FILATELIE 

PTT MUSEUM ZOEKT FOTO'S VAN 
BIJZONDERE BRIEVENBUSSEN 

94 

De zaal posthistorie van 
het PTT Museum wordt 
het komende jaar geheel 
opnieuw ingericht. Eén 
van de thema's waaraan 
aandacht wordt ge
schonken is de brieven
bus aan huis. Tegen
woordig hebben deze 
vrijwel allemaal dezelfde 
maat en zijn ze goed be
reikbaar voor de postbo
de. De groene plastic 
standaardbrievenbus is 
wellicht het bekendste 
voorbeeld van een huis
brievenbus. 
Voor de nieuwe inrich
ting is het PTT Museum 
op zoek naar foto's van 
afwijkende brievenbus
sen. Afwijkend van 
vorm, bijvoorbeeld mooi 
gedecoreerde exempla
ren uit het begin van 

deze eeuw, of afwijkend 
qua plaatsing, bijvoor
beeld heel hoog, heel 
laag etc. 
Wellicht zijn er onder de 
lezers van 'Philatelie' 
verzamelaars van foto's 
van huisbrievenbussen. 
of misschien heeft u zelf 
een afwijkende brieven
bus en beschikt u over 
een foto ervan. Het PTT 
Museum zou graag re
producties van dergelijke 
foto's maken. 
Beschikt u over foto's van 
brievenbussen, neem 
dan contact op met Mare 
Kleijnen, assistentcon
servator brievencollec
ties, telefoon 070
3307552, adres: Het 
Nederlandse PTT Muse
um, Zeestraat 82, 2518 
AD, Den Haag. 

Wie ook zo'n aparte brievenbus bezit moet het PTT Museum bellen.. 

TOPPRIJS VOOR POSTSTUK MET 
CHRISTCHURCH EXHIBITIONZEGELS 

OHinSTDHSillOH, 
NEW ZEALAND. 

^  ^  ^ ^ 

— Drie rode pennies op Christchurchbrief: ...bijna NZ$ 30.000.

Een envelop met drie ze
gels van 1 d. uit de 
Christchurch Exhibition
serie van NieuwZee
land, ontwaard met het 
speciale tentoonstellings
stempel, heeft op de vei
ling van Stanley Gibbons 

New Zealand de record
prijs van 27.800 NZ$ 
opgebracht. Losse ge
bruikte exemplaren van 
de bewuste zegel note
ren in de catalogus ove
rigens slechts enkele tien
tjes. 

SCHOOLDOOSADOPTIEPLAN MOET 
ZESTIGDUIZEND GULDEN OPLEVEREN 

Zestigduizend gulden is 
nodig om een scholen
programma over postze
gels sparen in een eerste 
proefjaar mogelijk te 
maken. Het programma 
is een initiatief van 
Jeugdfilatelie Nederland 
(JFNj, de Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen (NBFV) en 
de Nederlandse Vereni
ging van Postzegelhan
delaren (NVPH). 
Het scholenprogramma 
draait om ae zogenoem
de 'schooldoos', een 
doos met dertig leerlin
genboekjes, een docen
tenmap met acht lesbrie
ven en acht werkop
drachten, duizend post
zegels, een album, loep 
en pincet, alsmede plak
kertjes en een catalogus. 
Met de schooldoos kun
nen docenten in hun klas 
naar keuze één of acht 
postzegellessen verzor
gen. Het programma is 
afgestemd op het niveau 
van groep 6 van het ba
sisonderwijs. De school
doos is zó ontworpen dat 
hij ook na de postzegel
lessen in de klas kan olij
ven staan. 
Om het project mogelijk 

ge of  als de sponsor 
dat wenst een bepaalde ■ 
school gaat. 

Postzegels in de schoolklas: .veelbelovend en ambitieus project. . 
Foto; Willeke ten Noever Bakker 

te maken is zoals gezegd 
een bedrag van zestig
duizend gulden (drie
honderd dozen van 
tweehonderd gulden per 
stuk) nodig. Tijdens de 
voorzittersvergadering 
van de NBFV kregen de 
daar aanwezige vereni
gingen een brief uitge
reikt die uitmondt in een 
oproep tot deelneming 
aan het schooldoos
adoptieplan. Verenigin
gen en organisaties kun
nen een of meer school
dozen sponsoren, die 
dan naar een willekeuri

Doel van de schooldozen
actie is het stimuleren van 
het postzegelverzamelen 
door de jeugd. Om voor 
een goede follow up te 
zorgen zal te zijner tijd 
een help desk worden op
gezet. Jeugdclubs in de 
nabijheid van scholen die 
aan het project meedoen 
kunnen uiteraard ook een 
belangrijke rol bij de 'na
zorg' vervullen. 
Als u meer informatie 
wilt hebben: NBFV (tele
foon 0302894290) of 
JFN (C. Meijer, telefoon 
0546864988). 

NEDERLAND BEHAALDE NOG EEN 
MEDAILLE IN ZUIDAFRIKA 

In ons overzicht van de 
bekroningen op de in 
ZuidAfrika gehouden 
postzegeltentoonstelling 

llsapex 98 (zie 'Philate
lie' van januari 1999, 
pagina 13) ontbrak he
laas de naam van me

vrouw D. Hoogerhuis
van Spellen. 
Aan de verzameling 
'Vorstenhuizen' die me
vrouw Hoogerhuis op ll
sapex 98 toonde kende 
de jury in ZuidAfrika 
groot zilver toe. 

EURO IN DE 
RONDZENDING 

Misschien zijn meer ver
enigingen zo ver, maar 
de Postzegelvereniging 
Zwolle maakt in haar 
blad in ieder geval nu al 
melding van de invoe
ring van de Euro als re
keneenheid in haar 
rondzendboekjes. 
Omdat de boekjes onge
veer drie jaar rouleren, 
zal de afrekening ervan 
waarschijnlijk in 2002 
moeten plaatsvinden. 
Dan is de Euro definitief 
ingevoerd. 'Wilt u dat 
uw boekjes mee blijven 
circuleren, dan dienen 
deze nu al zowel in gul

dens als in Euro geprijsd 
te worden,' zo houdt 
Zwolle zijn leden in het 
orgaan Sassenpepertjes 
voor. 
Om de dubbele vermel

ding overzichtelijk te 
houden moeten de Zwol
lenaren de prijzen in gul
dens in zwart, en die in 
Euro in rood aangeven. 

Boekjes nu al in Euro prijzen 

Wilt u dat uw boekjes mee blijven circuleren, dan dienen deze 
nu al zowel in guldens als in euro geprijsd te worden. 

V dient dit duidelijk aan te geven: prijst u voortaan niet meer 
met 0,25 maar met ƒ 0,25 in wart èn C 0,11 in rood (koers 199S 
1 Euro = circa ƒ 2,20) Geefi u vooral het valutateken aan' 

Wij zullen trachten een en ander met stickers verder duidelijk te 
maken aan de kopers, opdat deze weten waar ook zij aan toe zijn 

De invoering van de euro zal ons ongetwijfeld heel wat 
administratieve rompslomp bezorgen 
Wij hopen desondanks dat de inzendingen van boekjes niet zal 
stagneren, met name de boekjes Nederland en overzee, waaraan nog 
steeds een nijpend gebrek is 

Uit Sassenpepertjes, jaargang 14 nummer 1: ...Euro komt eraan.. 



VIJFTIGSTE EDITIE VAN DE NVPH
JUNIORCATALOGUS VERSCHENEN 

Op 12 januari is de vijf
tigste editie van de 
NVPH Juniorcatalogus 
verschenen. Sinds deze 
compacte catalogus (een 
vereenvoudigde versie 
van de Speciale Catalo
gus) hvee jaar geleden 
een nieuwe opzet kreeg 
is de belangstelling er
voor sterk toegenomen. 
De NVPH heeft de opla

ge nu voor het tweede 
achtereenvolgende maal 
moeten verhogen. De 
'Junior', die nog steeds 
f 9.95 kost, vermeldt de 
basisgegevens van alle 
Nederlandse postzegels, 
postzegelboekjes, eerste
dagenveloppen en PTT
mapjes. De catalogus is 
bij de Vakhandel Filate
lie verkrijgbaar. 

Juniorcatalogus van de NVPH 
succesnummer 

BEATLES DOEN MEE AAN EERSTE AFLEVERING VAN 'EEN REIS 
DOOR DE TWINTIGSTE EEUW' VAN DE BELGISCHE PTT 

Op zes december van dit 
jaar verschijnen de eer
ste twintig zegels uit de 
Belgische reeks 'Een reis 
door de twintigste eeuw 
in tachtig zegels'. 
De zegels worden onder
gebracht in een velletje 
dat twee thema's be
strijkt: 'Personaliteiten' 
(persoonlijkheden) en 
'Sporten Vrije Tijd'. 
Bij de tien zegels die per
sonaliteiten afbeelden 
zijn onder anderen paus 
Johannes XXIII, koning 
Boudewijn, Willy Brandt, 
John F. Kennedy, Martin 
Luther King, Che Gueva
ra en Nelson Mandela 
present. 
Onderwerpen en perso
nen die op de tien sport
en vrije tijdszegels aan 
bod zullen komen zijn 
voetbal, de Tour de Pran
ce, Edith Piaf, Charles 
Chaplin, Kuifje, filatelie 
en de Beatles. 

LE TOUR DU lOime SIÈCLE EN 80 TIMBRES 

EEN REIS DOOR DE 2 0 I K EEUW IN 80 ZEGELS 

Voor elke themaverzamelaar is er wel wat van zi|n of haar gading te 
vinden in de reeks 'Een reis door de 20ste eeuw in 80 zegeR', dit is 
het blok|e met de eerste twintig zegels van de over drie emissie|aren 
uitgesmeerde serie, met de Beatles op positie 15 

ALLEEN EEN WONDER KAN 'LA PHILATELIE 
FRANCAISE'NOG REDDEN 

LA PHILATELIE Ä * 
L.i~.".~" """^ji 

/' 
^IAI pdlumnc 

des phtlatÉütia, a l'honneur 
■»"■

O p de tocht Frans Bondsblad 
La Philatelie Fran^aise 

Het blad van de Federa
tion Fran^aise des Asso

ciations Philatéliques 
(FFAP)  zeg maar de 
Franse Bond  dreigt in 
zijn huidige vorm te ver
dwijnen. Het kleurige 

blad. La Philatelie 
Fran(;aise. valt qua vorm 
en inhoud te vergelijken 
met het Nederlandse 
'Philatelie'. Omdat een 
deel van de leden van de 
FFAP af wil van het prin
cipe dat het Bondsor
gaan aan alle leden van 
de aangesloten vereni
gingen wordt toegezon
den, dreigt het blad te 
verdwijnen. 
De FFAP doet nu een ui
terste poging om La Phi
latelie Fran<;aise van de 
ondergang te redden. 
Het blad zal door de 
Franse Bond in stand 
worden gehouden als ten 
minste vijfduizend leden 
van verenigingen zich 
als abonnee aanmelden. 
Een abonnement op het 

blad (tien nummers van 
tussen de 24 en 32 pagi
na's) gaat honderd frank 
kosten. 
Als het magische getal 
vijfduizencTniet wordt 
gehaald zal het blad in 
zijn huidige vorm ver
dwijnen. 

OPÉRATIOAT 
5000 

Onder het motto Operation 
5000 doet de Franse Bond een 
laatste poging om La Philatelie 
Fran<;Qise te redden 

RESTITUTIEREGELING DUBBEL BETAALDE 
ABONNEMENTEN 'PHILATELIE' 1998 

Abonnees van 'Philatelie' 
die gedurende het gehe
le jaar 1998 lid waren 
van meer dan één bij 
'Philatelie' aangesloten 
verenigingen hebben 
recht op restitutie van het 
teveel betaalde abonne
mentsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
het jaar 1997 ontvingen, 
krijgen het bedrag auto
matisch op hun giroreke
ning gestort. Deze abon
nees behoeven hun resti
tutie dus niet apart aan 
te vragen! 
De overschrijvingsop
drachten worden in de 
loop van de maand 
maart bij de giro ingele
verd. 
Lezers die vorig jaar 

geen restitutie ontvingen, 
maar daarvoor nu wel in 
aanmerking komen kun
nen het volgende doen. 
Stuur vóór 1 mei 1999 
een briefkaart aan de 
penningmeester van 'Phi
latelie', de heer H.P.G. 
van der Lienden, Kinke
lenburg 83, 3328 AH 
Dordrecht. Vermeld op 
deze briefkaart: 

o. de namen van de ver
enigingen waarvan u het 
gehele jaar lid bent ge
weest (let op: alleen ver
enigingen die bi'i 'Phila
telie' zijn aangesloten 
komen in aanmerking!); 

b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

HUMORISTISCH EN KUNSTZINNIG WERK 
VAN W I M HAENEN OP VLIELAND 

Een voorbeeld van de creaties van V^im Haenen voet&padpostze 
gels (serie II, 'Stappen in het zond') 

Luchtpost van hAirage, 
Voet&pad en Strand
postzegels: het zijn be
grippen die de verzame
laars niets zeggen. En 
dat kan ook niet, want 
de bedenker van de ze
gels, Wim Haenen, werkt 
met denkbeeldige landen 
en gebieden. Werk van 
de Haaksbergense kun
stenaar is op dit moment 
te zien op Vlieland, waar 
een kleine, vermakelijke 

expositie is ingericht in 
bezoekerscentrum 'De 
Noordwester', Dorps
straat 150. Het centrum 
is in de winter uitsluitend 
op woensdag en zater
dagmiddag geopend. 
Even bellen dus, voor u 
de oversteek waagt. Be
heerder Trudy Vogelvan 
Breukelen is bereikbaar 
op nummer 0562
451700. 
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NEDERLAND SO'̂ 'tlNEDERLAND 80" H NEDERLAND 80' 
: ^ l ^ 

De posities 81 tot en met 85 en 91 tot en met 95 van dit veldeel zijn 'dubbel geloogd'. Boven het veltel-
nummer '10' is de las te zien; aan de achterzijde is een soortgelijke los op rij 8 woorneembaar. 

LAS-TIGEVELDELEN KOMEN IN 
EINDHOVEN ONDER DE HAMER 

Op 27 februari komt bij 
de Brabantse Postzegel-
en Muntenveiling in 
Eindhoven een duo op

merkelijke veldelen on
der de hamer. Het gaat 
om tweemaal twintig ze
gels met NVPH-nummer 

1208 (Europa '80, 80 
cent); de beide veldelen 
vertonen een spectacu
laire las, die waarschijn
lijk de gevolgen van een 
papierbreuk moest ver-
nelpen. Meer informatie: 
0497-512057. 

IN FABRIEKSROOK GEHULDE KONINGIN 
ELIZABETH WAS NOr>iyM(/SfD 

geblazen, ze verleende 
toch toestemming tot uit
gifte van de postzegel. 
2e liet echter wel weten 
nofamt/sec/te zijn. 
Een woordvoerder van 
Buckingham Palace zei 
er dit over: 'We waren 

Zegel met rokerige beeldenaar; 
...koningin tóch akkoord... 

De Engelse koningin Eli
zabeth wilde niet riauw 
doen. Ook al leek haar 
hoofd op een van de 
nieuwe Millennium-ze-
gels (uitgiftedatum: 12 
januari) uit een fabrieks
schoorsteen te worden 

ons er van bewust dat we 
de posterijen niet konden 
vragen om de zegels -
die al gedrukt waren - te 
laten vernietigen. Trou
wens, Royal Mail is als 
eerste verantwoordelijk 
voor het ontwerp.' En de 
Engelse krant Interna
tional Express wist de ze
gel in twee woorden te 
typeren: Second Class. 

DENK AAN'DE 
POSTZEGELVRIEND' 

De Stichting De Postze-
gelvriend helpt langdurig 
zieke en gehandicapte 
verzamelaars bii het op
zetten en aanvullen van 
hun postzegelverzame
lingen. Als u filatelistisch 

materiaal over hebt, kunt 
u de stichting dus blij 
maken. U kunt ook dona
teur van De Postzegel-
vriend v/orden. 
Meer informatie wordt 
verstrekt door de heer 
P.A. de Vries, Ruysdael-
kade 33 1816 BW Alk
maar, telefoon 072-
5115185. 

DE BRIEVENBEURS IN DE MAMMOET 
BELEEFT ZIJN ZESDE EDITIE 

Op vrijdag 2 en zater
dag 3 april wordt in 
Gouda voor de zesde 
maal De Brievenbeurs 
gehouden. Op deze in
ternationale vakbeurs 
voor poststukken en post-
geschiedenis zullen on
geveer 35 standhouders 
uit binnen- en buitenland 
aanwezig zijn. Het aan
bod omvat poststukken, 
stempels, postgeschiede-
nis, postwaardestukken 
en literatuur. Verder is 
een aantal gespeciali
seerde verenigingen met 
een stand aanwezig. 
Ook dit jaar wordt de 
beurs in de Goudse 
sporthal 'De Mammoet' 

gehouden; de toegang is 
gratis. 
Dat De Brievenbeurs met 
zijn tijd meegaat blijkt 
wel uit de eigen home 
page (adres: www. 
ddsgouda.com/ora/ 
brievenbrs). E-mailen is 
ook mogelijk: bb@filate-
lie.demon.nl. 
De openingstijden van 
de beurs zijn op 2 april 
van 11 tot 18 uur en op 
zaterdag 3 april van 10 
tot 17 uur. U vindt de 
sporthal 'De Mammoet' 
op de hoek van de Bur
gemeester van Reenen-
singel en de Groen van 
Prinsterensingel in 
Gouda. 

HONDERD TOPSTUKKEN TE ZIEN IN 
POSTZEGELMUSEUM VAN MONACO 

In het vorstendom Mona
co wordt op 12, 13 en 
14 februari de exclusieve 
tentoonstelling 100 Let
tres et documents Philaté-
liques gehouden. 
Tot de honderd topstuk
ken die in het Postzegel
museum van Monaco te 
zien zullen zijn behoort 
de hieronder afgebeelde 

brief uit het koninkrijk 
Napels, bestemd voor 
Parijs. De frankering be
staat uit een strip van 
drie zegels van 50 g., 
een zegel van 5 g. en 
een valse zegel van 
20 g. 
Meer informatie vindt u 
in de rubriek Filatelisti-
scbe evenementen. 
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TWEEHONDERDJARIG POSTBEDRIJF MAG 
PREDIKAAT 'KONINKLIJK' VOEREN 

Sinds 15 januari jl. mag 
PTT Post zich Koninklijk 
noemen. De Commissa
ris van de Koningin in de 
provincie Zuid-Holland, 
mevrouw ir. J.M. Leem
huis, maakte dat op de 
genoemde datum be
kend. Zij deed dat tijdens 
de officiële presentatie 
van de zeqel 'Tweehon
derd jaar Nationaal 
Postbedrijf' in het PTT 
Museum in Den Haag. 
Om het dubbele eeuw
feest van de genationali
seerde posterijen in ons 
land een extra feestelijk 
tintje te geven schonk 

Koninklijke PTT Post 
tweehonderd computers 
aan het basisonderwijs 
in Nederland. Het ca
deau werd aangeboden 
aan de minister van On
derwijs, Cultuur en We
tenschappen, drs. 
LM.H.H.A. Hermans. 
PTT Post zal zijn huisstijl 
geleidelijk aanpassen 
aan het reit dat het predi
kaat 'Koninklijke' is ver
leend. Studio Dumbar is 
daarvoor ingeschakeld. 
De vormgevers hebben 
in het nieuwe beeldmerk 
een eigentijds kroontje 
opgenomen. 

'BARCA'WORDT 
HONDERD JAAR 

Barcelona blijft feest vie
ren: na het aantrekken 
van de voetbaltweeling 
De Boer kan nu ook het 
eeuwfeest van de club 
worden herdacht. Een 
speciale Spaanse zegel 
(datum: 12 maart) zet 
het feest luister bij (met 
dank aan de heer J.P. 
Dekker, onze Spaanse 
correspondent). 

FACE-LIFT 'MIJN 
STOKPAARDJE' 

Het Nederlandse postze
gelblad Mijn Stokpaard
je heeft een ingrijpende 
fc(ce-//fr ondergaan. Het 
blad is kleuriger gewor
den en wordt op dikker 
papier gedrukt. De om
vang is iets terugge
bracht: van 48 naar 44 
pagina's. 

V e r z o e k a a n de lezers 
Als u illustratiemateriaal aan de redactie wilt stu
ren, maak dan u/fs/u/tenc/gebruik van kleurenko-
pieën of foto's. Stuur in geen geval originele stuk
ken (postzegels, brieven, documenten etc.) op. 

http://ddsgouda.com/ora/
mailto:bb@filatelie.demon.nl
mailto:bb@filatelie.demon.nl


1919 ^ i e t d i i k 1999 
IN 1998 BRAKEN WU VELE RECORDS ! 

O v e n v e e g t u uiv col lect ie 
(gedeeltel ijk) t e verkopen ? 

GA DAN IN 1999 MET ONS OP RECORDJACHT! 

De Grote Voorjaarsveiling ivordt 
eind april gehouden. ^^>i 

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 . 

ir ü krijgt te allen tijde een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 
voordat u e e n bes l iss ing neemt. 

ir 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 ül 

îCR i O t d i i k POSTZEGELVEIUNGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen M L i 

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

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

8 0 J A A R IN D I E N S T DER PHILATELIE 

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


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS / 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

JAAROVERZICHT VAN 
; i GELEGENHEIDSZEGELS 

Het is min of meer tradi
tie geworden om in het 
eerste nummer van de 
nieuwe jaargang van 
'Philatelie' een overzicht 
te geven van de druk
tecnnische gegevens van 
alle gelegenheidszegels 
die het jaar daarvoor 
aan de loketten kwamen. 
De vorige maal kreeg u 
dat overzicht heel vroeg: 
al in december, dus nog 
tijdens het emissiejaar. 
Voor de verandering zijn 
we nu wat aan de late 

§1 

DE NEDERLANDSE 
VAN 1998 

kant, maar beter laat 
dan nooit. 

Toelichting 
De tabel op deze twee 
pagina's spreekt in feite 
voor zichzelf; toch wil ik 
niet laten hier en daar 
een toelichting te geven. 
In de tabel wordt onder
scheid gemaakt naar 
verschijningsvorm: vellen 
(links of rechts, respectie
velijk onder of boven uit 
een drukvel; postzegel
boekje afkomstig), blok. 

rol of boekje. Verder 
wordt informatie ver
strekt over de gebruikte 
papiersoorten, de druk
richtingen en de tandin
gen. In die gevallen 
waarin losse zegels uit 
een blokje of boekje an
ders bekeken kunnen 
worden dan het blok of 
boekje in z'n totaliteit 
worden de losse zegels 
nog eens apart vermeld. 

Papier en gonf) 
Het Harrisonpapier voor 
offsetdruk is sinds 1996 
geheel vrij van witma
kers in de papierbrij. Of 
 zoals de Engelsen dat 

noemen  OBAfree 
(zonder Optical Brighte
ning Agents). 
Het in Nederland toeqe
paste papier valt grof
weg in twee qroepen 
(naar gebruikte druk
techniek) te verdelen. 
Voor offsetdruk wordt 
gebruik gemaakt van 
Harrisons offsetpapier 
(code HS6 1630/7%), 
voor rasterdiepdruk is 
dot het rasterdiepdruk
papier met de code HS3 
1630/7%. 
Ook het papier voor ras
terdiepdruk is tegen
woordig witmakervrij. 
De gom, PVA (zonder 

dextrine! 
geland o , 
aangebracht: ik gebruik 
daarvoor de code D2c 

wordt in En

op het papier 

Diepdruk 
Ook in 1998 was de om
vang van de diepdruk
productie zeer matig. Er 
werden slechts vier blok
ken in deze druktechniek 
uitgevoerd: de twee Prio
nVblokken, het Huwe
lijksblokje en de korting
zegels van december. Bij 
deloketvellen werden al
leen de rouwzegels in 
diepdruk vervaardigd. 
Voor de verzamelaars 
van drukdatums op de 

Overzicht Nederlandse gelegenheidszegels 1998 

Zegel
waarde 

Verschij
ningsvorm 

Rouwzegeb (2 januari}: 
80 c. 

80 c. 

Priority 
100 c. 

100 c. 
160 c. 

160c. 

vel 

rol 

Omvang vel 
rol of blok 

80 zegels 

80 zegels 

tegels met labels (2 januari): 
l)lok 

rol 
blok 

rol 

10 zegels 

100 zegels 
10 zegels 

100 zegels 

Vier jaargetüdea (17 februari): 
4x80 c. boekje 4 zegels 

Herdenkittgszegels (17 maart): 
3x80 c. 

70 voor 
80 c. 

vel 90 zegels^ 

het huwelijk (17 maart): 
blok 10 zegels 

lomerpostzegels (21 april): 
80+40 c. 
80+40 c. 
80+40 c. 

losse zege 
80+40 c. 
80+40 c. 
80+40 c. 

vel [schoen] 
vel [lijstje] 
vel [snoepje] 
blok 

suil blok: 
[schoen] 
[lijstje] 
[snoepje] 

100 zegels 
100 zegels 
100 zegels 
6 zegels' 

Brieven aan de toekomst (9 mei): 
80 c. vel 100 zegels 

10 om te score«: fC Knudde (19 mei): 
80 c. 

Herdenkt 
80 c. 
80 c. 

blok 10 zegels 

ngszegels(19mei): 
vel[nockey] 100 zegels 
vel [Rabobank] 100 zegels 

Nederland Waterland (9 juni): 
80 c. 

100 c. 

vel 

blok 

100 zegels 

10 zegels 

Papier

doorzicht 

lllq 

lllq 

III 

III 
III 

III 

III 

lllq 

lllq 

lllq 
lllq 
lllq 
lllq 

lllq 
lllq 
lllq 

lllq 

lllq 

Hip 
Hip 

lllq 

lllq 

Papier

richting 

IT 

tr 

1T 
<=^ 
1T 
< > 

<—> 

ÏÏ 

ÏÏ 

ir 
ÏÏ 
ff 
<==> 

<==> 
<—> 
''—^ 

ff 

■ « = = * 

ÏÏ 
ÏÏ 

ÏÏ 

<==> 

Glans
diogonalen 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 

45/45 

geen 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45 

45/45 
45/45 
45/45 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 

45/45 

45/45 

Fosfor

bolk 

nee 

nee 

|D 

i" 
\o 

jo 

\a 

nee 

In 

nee 
nee 
nee 
nee 

nee 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

Gebruikte 
drukpers 

Goebel 

Goebel 

Goebel 

Goebel 
Goebel 

Goebel 

offset' 

Roland 363 

Goebel 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 

Roland 363 

Druk

richtinc 

B 
0 
B 

B 

L 
B 

L 

L 

L 

B 

L 
L 
L 
0 

L 

0 

L 
L 

L 

0 

Perfo

1 root 

13.56 20/20' 

13.56 20/20' 

slitvorm 

slitvorm 
slitvorm 

slitvorm 

Y 

Y 

slitvorm 

Y 
Y 
Y 
Y 

13.33:13.30 28/17 

13.33:13.8027/18 

Y 
Y 

Y 

Y 

Gebruikte 
drukvormen 

□ IIA 
□ RIA 

□ 
□ ÜB 
□ R1B 

□ 
□ L I A I A I A I A I A ^ L I B I B I B I B I B 
□ R I B I B I B I B I B ^ R I A I A I A I A I A 

□ □ LIAIAIAIA 
□ R1B1B1B1B 

□ 

□ 
□ Ulli 
□ L1112 

□ LlAlAlAlA 
□ RIBIBIBIB 

□ Ulli 
□ Lim 
□ um 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ um 

□ Ulm 

□ um 
□ un 

□ um 
□ U211 
□ um 

□ UBIBIBIB 
□ RIAIAIAIA 

□ RHU 
□ R1112 

□ UBIBIBIB 
□ RlAlAlAlA 

□ Rim 
□ Rim 
□ Rl l l l 

□ RHU 

□ Rinn 

□ RHU 
□ Rill 

□ RHU 
□ R1211 
□ R l l l l 



velranden viel er in het 
afgelopen jaar  althans 
bij de gelegenheidsze
gels  niets te beleven, 
zelfs niet bij de rouwze
gels, die v/e toch ook niet 
echt als geleqenheidsze
gels mogen beschouwen. 
De rolzegelversies van 
de emissies Priority en 
'Rouw' werden eveneens 
in rasterdiepdruk ver
vaardigd. 

Offsefdruk 
De grote meerderheid 
van zegels van 1998 
werd in offsetdruk ver
vaardigd. In 1997 schaf
te Joh. Enschedé Security 
Printing nieuwe, Japanse 
offsetpersen aan: de in 
deze rubriek al eerder 
ter sprake gekomen Mit
subishi's. In het afgelo

pen jaar werden deze 
persen ook voor de post
zegelproductie ingezet. 
Jammer genoeg weet ik 
niet van alle in offsetdruk 
vervaardigde zegels 
wanneer de Mitsubishi's 
werden ingezet. Het ligt 
voor de hand dat dat riet 
geval was de incidentele 
offsetzegels die in vijf of 
meer kleuren werden ge
drukt: FC Knudde, Split
sing KPN/PTT en de 
Gouden Koets. 

Rasters 
In 1998 werd spaar
zaam gebruik gemaakt 
van het 'stochastische' 
raster: alleen bij de her
denkingszegels van 7 juli 
komen we die  nauwe
lijks meetbare  rasters 
tegen. 

Over de grens 
Tot vrijwel ieders grote 
verrassing bleken de in 
februari 1998 versche
nen Vierjaargetijden
boekjes in Engeland te 
zijn gedrukt, namelijk bij 
Walsall Security Print in 
het plaatsje Walsall bij 
Birmingham. Ook de 
postzegelboekjes gewijd 
aan de stripfiguren Jan, 
Jans en de kinderen wer
den daar gedrukt. De in 
offset vervaardigde ze
gels in de boekjes zijn 
niet gedrukt op papier 
van Harrison and Sons, 
maar op dat van Coated 
Paper Ltd {CPi). Ook de 
'witte' gom is door CPL 
aangebracht; we gebrui
ken daarvoor de code
ring C2. Coated Paper 
ÜcTis een Engels bedrijf 

dat  zoals de naam al 
aangeeft  gespeciali
seerd is in de vervaardi
ging gecoat papier voor 
de postzegelproductie. 
Het papier dat als basis 
wordt gebruikt komt van 
verschillende bronnen 
(bijvoorbeeld Duitse pa
pierfabrieken) en wordt 
in Engeland van gom en 
coating voorzien. Bij Ne
derlandse zegels werd 
CPLpapier slechts twee
maal eerder gebruikt: bij 
een proefoplaqe van de 
Crouwelzegelvan 55 c. 
en bij de RodeKruisze
gels uit 1997. De zegels 
van onze Zuiderburen 
worden al ruim vijftien 
jaar  in perioden die 
worden afgewisseld met 
leveranties van Harrison 
and Sons  gedrukt op 

papier van CPL. Om mis
verstanden te voorkomen 
moet er bij gezegd wor
den dat door de concen
traties en fusies in de pa
pierindustrie de namen 
voortdurend veranderen. 
Het bedrijf Henry and 
Leigh Slater in Bollington 
(Verenigd Koninkrijkj 
werd overgenomen door 
Coated Paper Ltd. in 
Macclesfield, dat op zijn 
beurt  vallend onder het 
moederbedrijf Tullis Rus
sell  nu de naam Tullis 
Russell Coatinq draagt. 
In België werden wordt 
het papier overigens niet 
aangeduid met de naam 
van de maker, maar met 
die van de Belgische im
porteur: Epacar. 
Om het nog ingewikkel
der te maken: in 1997 

Zegel Versdiij Omvangvel, Papier' 
waarde ningsvorm rol of blok 

Papier Glons

icnting doorzicht richting diagonalen 

frysISn 500 jaar (9 juni): 
80 c. vel 100 zegels 

Beursnotering PTT Post (29 juni): 
O c. blok in boek 1 zegel 

Herdenkingszegeis {7 juli): 
2x80 c. vel [Vestdijk lOOzegels* 

en Esther] 
80 c. vel [KB] 100 zegels 

Splitsing KPN (29 juni): 
2x80 c. vel [TNT/KPN] lOOzegelsS 

100 jaar Gouden Koets (1 september): 
2x80 c. blok 2 zegels 

lOx Creatief met zegels (I september): 

lllq 

lllq 

lllq 

80 c. blok 10 zegels lllq 

flora en fauna (22 september): 
80 c. vel [konijnen] 100 zegels 
80 c. vel [hond] 100 zegels 
10 voor je beste vrienden 
80 c. blok 10 zegels 

Jan, Jans en de kinderen (6 oktober): 
2x80 c. blok 2 zegels 
80 c. boekje 10 zegels"̂  

Kinderpostzegels (11 november): 
80+40 c. vel [olifant] 100 zegels 
80+40 c. vel [big/haas] 100 zegels 
80+40 c. vel [4 dieren] 100 zegels 

blok 6 zegels^ 
losse zegels uit blok: 
80+40 c. [olifant] 
80+40 c. [big/hoos] 
80+40 c. [4 dieren] 

Kortingzegels (25 november): 
20x55 c. blok 20 zegels» 

': aantal tanden horizontaal/verticaal 
:̂ gedrukt bij Walsall, GrootBrittannië 
:̂ dertig zegels van elke waarde 
:̂ twee zegels van elke waarde 

lllq 
lllq 

lllq 

lllq 
III 

lllq 

lllq 
lllq 
lllq 

lllq? ÏÏ 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 
45/45 
45/45 

45/45 
geen 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
45/45 

45/45 
:̂ viiftiq zegels van elke waarde 

': cilinders met stochastische rasters 
': zeskleurendruk 
': twintig verschillende zegels 

Fosfor Gebruikte Druk Perfo

balk drukpers richting raat 

nee Roland 363 L Y 

ja Roland 363 l slitvorm 

nee Roland 363' O Y 

nee Roland 363' L Y 

nee Roland 363 L Y 

nee Mitsubishi' O Y 

nee 
nee 

nee 

nee 
jo 

nee 
nee 
nee 
nee 

Roland 363 

Roland 363 L 
Roland 363 L 

Roland 363 B 

Roland 363 B 
offset! ? 

Roland 363 l 
Roland 363 L 
Roland 363 L 
Roland 363 O 

ja Goebel 

*: plus 20 sluitzegels 

slitvorm 

slitvorm 

Gebruikte 
drukvormen 

□ L1111 □ R 1 1 1 1 

QL1111 

□ L1111 
ÜU112 

□ L11111 

□ 

□ L1111 
QL1111 

QL1111 

□ R l l l l 

□ R1111 
□ R1112 

Q R I I I I I 

ÜR11I1 
□ R11I1 

□ R1111 

□ 
□ 

ami i aRiiii 
□ L1111 Q R I l l l 
□ L1111 Q R i m 

□ 
□ 

Met behulp van de ballot boxes ( □ ) 
kunt u bijhouden welke varianten 
u ol in uw collectie heeft 

© 1999 R.C. Bakhuizen van den Brink/Nederlondsch Maandblad voor Philatelie 



JAAROVERZICHT GELEGENHEIDSZEGELS 
NEDERLAND (VERVOLG) 

werd de bekende postze-
geldrukkerii en papierle
verancier Harrison and 
Sons voor een appel en 
een ei (en de uitstaande 
schuldenlast) overqeno-
men door een andere 
bekende postzegeldruk
kerij, die overigens al ja
ren niet nneer actief was 
in de postzegeloonmaak: 
De La Rue. De naam 

Harrison is dus verdwe
nen en het ziet er dus 
naar uit dat we voortaan 
ook over DLR-pap\er 
moeten gaan praten! 

Fosforbalken 
Met het gebruik van fos
forbalken bij de korting
zegels van 1996 werd^ 
een trend ingezet die 
nog steeds wordt voort

gezet. In de tabel is 
daarom een aparte ko
lom ingevoercf die aan
geeft or de erin vermelde 
zegel met of zonder fos-
forbalk werden gedrukt. 
In de kolom 'perroraat' 
vindt u de code voor de 
gebruikte formaten en 
tandingen, voor zover 
die tot dusver gebruike
lijk waren. Perroraat G 
staat voor tanding 
123/4:14 (16 tanden ho
rizontaal, 25 tanden ver
ticaal) en perforaatY 

voor tanding 12V't:l S'/ î 
(16 tanden horizontaal, 
24 tanden verticaal). 

Fornnaten 
In 1998 werd heel sterk 
geëxperimenteerd met 
formaten. In die gevallen 
waarin er voor ene for
maten nog geen com
pacte notatie is vastge
legd meldt de tabel uit
voerige gegevens: tan-
dingmaat plus het aantal 
tanden horizontaal en 
verticaal. 

Bij de zelfklevende ze
gels treffen we een pseu-
do-perforaat aan dat 
wordt uitgestanst. Tot 
dusver kwamen pseudo-
perforaat uitsluitend voor 
bij zegels in rasterdiep
druk, maar nu werd het 
voor het eerst ook inge
zet bij een offset-emissie, 
namelijk bij het blokje 
verrassingszegels (10 x 
creatief met zegels) van 
1 september 1998. 

ACHTERSTAND BEELDMATERIAAL 
GEDEELTELIJK WEGGEWERKT 

in het vorige nummer 
van 'Philatelie' moest in 
deze rubriek worden vol
staan met de vermelding 
van de 'kale feiten'. Door 
een aantal complicaties 
(embargo's van PTT Post 

en de verhuizing van PTT 
Post Filatelie van Haar
lem naar Hoofddorp) 
hadden we alleen tekst 
en tabellen te bieden. 
Hieronder maken we een 
deel van dat gemis goed. 

U treft velrandmateriaal 
aan van de emissies 'Het 
kwartje', 'Invoering Euro 
als bancair betaalmid
del' en '200 jaar Natio
naal Postbedrijf'. Van de 
tenniszegel is alleen een 
foto beschikbaar (zie de 
rubriek Nieuw op het 
postkantoor]; het materi
aal daarvan moest uit 

Engeland komen en was 
op net moment dat 'Phi
latelie' ter perse ging 
nog niet voor bestude
ring beschikbaar. 
Inmiddels zijn ook de 
beide 'vogefzegels' uit
gekomen. Van die emis
sie hebben wij evenmin 
tijdig genoeg afbeeldin
gen ontvangen. U weet 

nu in ieder geval dat u 
ze wèl aan de loketten 
kan krijgen. 
Hoewel we er niets aan 
kunnen doen, willen we 
u toch onze verontschul
digingen aanbieden 
voor de gebrekkige 
'beeldvoorziening' van 
de laatste maanden. 

Redactie Philatelie 

'mjd 
WÊBf iBBP^ 
i R 1 
1 
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> N 8 0 
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1 1 
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Emissie 'Het Kwartje' (5 lanuari 1999) Emissie 'Invoering Euro als bancair betaalmiddel' (5 pnuar i 1999) 

Emissie Tweehonderd jaar Nationaal Postbedrijf' (15 januari 1999) 

Emissie 'Honderd jaar Vogelbescherming Nederland' (2 februari 1999) Emissie 'Internationaal Verdrag Trekkende Watervogels' (2 februari 1999) 



BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
BREOQ#K)F-OE BERM-POSTZEGEUAAPORT 
Bovenstraat 286-0, Rotlerdam-Ussebnonde • lëtefoon (010) 482.6725 • lëlefox (010) 479.7065 

De winkel is geopend van dinsdag tot en nnet vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 

Maandag Is de vtfinkel gesloten. Bestelling op giro/bonkoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. ^ ^ ; ^ 

Vsrzendkoslen f 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ200,- geen veizendkoslen. 

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN, DE HANDELSVOORRAAD KILOWAAR VAN EEN IN 
FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN VERKERENDE KILOWAAR FIRMA. 

AL DEZE KILOWAAR WORDT VERKOCHT ZOALS HET BIJ ONS IS BINNENGEKOMEN EN IS 
VAAK WEL IETS OUDER DAN U VAN BREDENHOF GEWEND BENT, VERKOOP MINIMAAL 

1 KILO OF MEER ALS DAT IS VERMELD, GROTERE HOEVEELHEDEN PRIJS OP AANVRAAG. 

DENEMARKEN GROOTFORMAAT 1 KILO 
ENGELAND MISSIE 5 KILO 
ENGELAND GROOTFORMAAT 1 KILO 
NEDERLAND MISSIE 5 KILO 
JAPAN GROOTFORMAAT 1 KILO 
ZWEDEN GROOTFORMAAT 1 KILO 

60,00 
75,00 
70,00 
95,00 

150,00 
60,00 

PRIJSLIJST MISSIE KILOWAAR 

AUSTRALIË 
BELGIË 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
IERLAND 
JAPAN 
LUXEMBURG 
NW. ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 

VEEL NIEUW 
ZEER LEUK 
GROTE SORT 
LEUK MET NIEUW 
DE BESTE 
MET NIEUW 
ZEER GOED 
LEUKE MIX 
MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
GOEDE MIX 

Uuchtfurm Instcckboelcen nu sluBtpr ijicn | 
normaal 1 x 3x 5x 10 X 

L4/8 16 BIzwit 
U/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIz wit 

LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
LS4/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz zwart 

13,50 11,25 10,50 10,00 9,50 
21,00 16,75 15,75 15,00 14,00 
33,75 26,50 24,50 23,00 22,00 
43,50 29,00 27,50 26,25 24,50 

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

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

12,50 12,00 11,25 
20,50 19,25 18,00 
28,00 27,00 26,00 
36,00 34,00 32,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM 

IKILO 

250 GRAM 

IKILO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU ƒ 32,50 

NU ƒ 115,00 

N U / 37,50 

NU ƒ 135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL ƒ 180,00 NU ƒ 150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL ƒ 300,00 N U J 250,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL ƒ 400,00 NU ƒ 300,00 

9 KILO MISSIE USA NORAI\AAL ƒ 315,00 NU ƒ 260,00 

ÏRING 
EUW 

ÏRING 

500 GRAM 
35,00 
30,00 
35,00 
30,00 
19,00 
35,00 
35,00 
45,00 
40,00 
42,50 
45,00 
30,00 

I K I L O 
70,00 
55,00 
65,00 
55,00 
35,00 
65,00 
65,00 
90,00 
75,00 
82,50 
85,00 
55,00 

5 KILO 
325,00 

135,00 

225,00 

EPEöflsioDS'i? §[ï][?@E[i[L(o)\!5ü/Miïi m m m m w m 
LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb. 
Faroer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankrijk 
Griekenland 
Groenland 
Japan 
Kanaaleil. & Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Scandinavië 
Spanje 
US.A 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zuid Afrika 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

ÜmbLHKIJVING 
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 
alleen toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel laren met '97 
zeer nieuw met tioge woorden 
leuke sortering 
leuk met boekjeszegels met '98 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeilijk veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote oss met toeslag 
kort geknipt met iets '98 
veel nieuw met iets '98 
leuk met kleine landen 
laatste jaren 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 

toeslag 

100 gr 
19,50 
12,50 
18,50 
25,00 
14,50 
15,00 
22,50 
47,50 
11,00 

29,50 
47,50 

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

175,00 
30,00 
25,00 
30,00 
25,00 
14,00 
25,00 
35,00 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 

20,00 
67,50 
18,50 
15,00 
17,50 
37,50 

250 gr 

27,50 
42,50 
57,50 
32,50 
35,00 
52,50 

25,00 
72,50 

35,00 

60,00 

70,00 

30,00 
60,00 
85,00 
55,00 
50,00 

40,00 
47,50 

160,00 
45,00 
35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

50,00 

67,50 
95,00 

45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 
90,00 

310,00 

65,00 
75,00 



lUIEUW O P H E T 
POST1€AI\rTOCm 

15 JANUARI 1999: 
200 JAAR POSTBEDRIJF 

Met de nationalisatie van 
alle postorganisaties in 
Nederland op 15januari 
1799 werd in feite de kiem 
gelegd voor het huidige 
bedrijf Koninklijke PTT 
Post. In de loop van twee 
eeuwen zijn er veel mar
kante momenten geweest 
in de geschiedenis van het 
nationale postbedrijf. Als 
gevolg van de Postwet van 
12 april 1850 (het was de 
eerste Wet van het Ko
ninkrijk der Nederlan
den) werd de postdienst 
een aparte organisatie. 
Op 1 januari 1886 
werden de Rijkstele-
graaf en de Posterij
en samengevoegd tot 
de Hoofddirectie der 
Posterijen en Tele
grafie. Later werd dit 
het Staatsbedrijf der 
PTT, welk bedrijf in 
1989 binnen de Ko
ninklijke PTT Neder
land (KPN) werd ver
zelfstandigd. Op 29 

2 FEBRUARI 1999: 
VOGELS 

De bescherming van vo
gels is het gemeenschap
pelijke thema van twee ze
gels van 80 cent die begin 
deze maand uitkwamen. 
Aanleidingen zijn het 
eeuwfeest van Vogebe-
scherming Nederland en 
de inwerkingtreding van 
het Internationaal Ver
drag voor de Bescherming 
van Migrerende Watervo
gels. 
Vogelbescherming Neder
land zet zich in voor alle 
in het wild levende vogels 
en hun leefgebieden. Van 
de zeldzame en bedreigde 
vogelsoorten stelde de or
ganisatie een 
zogenoemde 
Rode Lijst sa
men. Daarop 
staan 57 soor
ten die voor 
verdwijning 
moeten wor
den behoed, 
waaronder de ^QQ )**" 
op de zegel af
gebeelde lepe
laar. 

POSTZEGELMAPJES 

5 januari: 
lïi't Kwai l/e; twee /egels 
vaa 25 (ciu; [)rijs ( 2.00; 
nutnniei 990180. 
5 januari: 
Eurozegel; vier zegels van 
80 cent; prijs f 4.20; num
mer 990181. 
ISJanuari: 
200 jaar Poithednjß twee ze 
gels van 80 c ent; prijs 
f2.()0;iHinijiier 990280. 

juni 1998 werd PTT Post 
van KPN afgesplitst. 

Zegelafbeeldii^ 
De in een oplage van 7 
miljoen stuks gedrukte ze
gel van 80 cent is groter 
dan we van Nederlandse 
zegels gewend zijn. De tab 
aan de onderzijde is een 
belangrijk onderdeel van 
de zegel. De bedenker van 
de zegel. Piet Schreuders 
uit Amsterdam, heeft ge
streefd naar een tijdloos 
ontwerp; vandaar dat er 
zowel met oude als met ei
gentijdse elementen is ge
werkt. De brievenbus (een 
model uit 1850) is de kern 

In de loop van dit jaar 
treedt het African Eurasian 
Waterhird Agreement in wer
king, waarvan de Neder
landse titel hiervoor al 
werd genoemd. Het ver
drag beslaat zoals de 
naam al zegt een groot ge
ografisch gebied, om pre
cies te zijn 116 landen. 
Honderzeventig vogel
soorten worden door het 
verdrag beschermd. 

Zegelafbeelding: 
Beide postzegels zijn ont
worpen als kleine recla-
meboodschapjes met een 
felle verpakking. 
De lepelaar op de zegel 
'Honderd jaar Vogelbe-

van het ontwerp; de bus 
loopt door op de tab. Bij 
de letter TV van Nederland is 
sprake van een 'beeldci
taat': hij verwijst naar de 
vormgeving van de beken
de cijferpostzegels van 
Van Krimpen uit 1946. De 
rood-wit-blauwe baan is 
geïnspireerd op de jute 
postzakken; dit verklaart 
ook waarom de achter
grond beige is gehouden. 
Voor de waarde-aandui
ding 80 cent is de - alleen 
voor digitaal gebruik be
doelde - letter Geneva ge
bruikt. 

Ontwerper: 
Piet Schreuders (1951) is 
sinds 1976 als free lance 
grafisch ontwerper werk
zaam. Veel mensen ken
nen hem van zijn activitei
ten voor de tijdschriften 
Furore en De Poezenkrant. 
Hij publiceerde over Ame
rikaanse paperbackromsXa-
gen, Londense locaties 
waar de The Beatles hun 
voetsporen drukten en 
achtergrondmuziek uit de 
Laurel & Hardy-films. 

scherming Nederland' is 
een prachtig voorbeeld 
van een in Nederland 
voorkomende exotische 
verrassing. Als achter
grond voor deze zegel 
werden de Oostvaarders-
plassen uitgekozen. 
Als achtergrond voor de 
zegel ter gelegenheid van 
het internationaal verdrag 
werd de Waddenzee gese
lecteerd, internationaal 
gezien een belangrijk ge
bied op de route van mi
grerende watervogels. 

Ontwerper: 
Paul Christian van der 
Groen (1963) voltooide in 
1989 zijn opleiding gra
fisch ontwerpen aan de 

Gerrit Rietveld Ac a-
demie in Amster
dam. Hij werkt 
sindsdien als free 
lance grafisch 
vormgever, in wel
ke hoedanigheid 
hij allerlei drukwer
ken voor uiteenlo
pende bedrijven en 
instanties ontwerpt. 

ISJANUARI 1999: 
lOOJAARKNLTB 

Tennis is een spel waarvan 
de spelregels in de negen
tiende eeuw op papier 
werden gezet. Eeuwenou
de slagbalspelen stonden 
model voor deze over de 
gehele wereld populair 
geworden sport. Tennis 
wordt meestal in en de 
open lucht gespeeld, al 
worden er sinds de jaren 
zestig ook in toenemende 
mate in overdekte ruim
ten ballen geslagen. 
De Koninklijke Neder
landse Lawn Tennis Bond 
is het overkoepelend or
gaan voor duizenden ver
enigingen. De Bond werd 
op 5 juni 1899 opgericht 
met als doel de beoefe
ning en de bloei van het 
lazim tennis te bevorderen. 
De KNLTB is met zijn 
730.000 leden de op één 
na grootste sportbond van 
Nederland. Het aantal ac
tieve tennissers is naar 
schatting tweemaal zo 
groot. 

Zegelafbeelding: 
Vroeger hanteerde PTT 
Post de regel dat levende 
personen niet op postze
gels werden afgebeeld, 
ook al waren er uitzonde
ringen (leden van het ko
ninklijk huis, Drees). De 

2 MAART 1999: 
VIER JAARGETIJDEN 

'Parken in Nederland' is 
het thema van het vier-
jaargetijdenboekje dat 
PTT Post komende 
maand uitgeeft. Dat is niet 
zo bijzonder, wèl dat dit 
boekje met uj>rverschil-
lende omslagen zal wor
den uitgegeven. Voorlo
pig zal alleen de omslag
versie 'lente' (nummer 
53a) verkrijgbaar zijn: 
Vervolgens zijn aan de 
beurt 'zomer' (a8juni, 
nummer 53b),'herfst' (7 
september, nummer 53c) 
en 'winter' (30 november, 
nummer 53d). Overigens 
zijn deze drie laatste om
slagversies (de inhoud is 
in alle gevallen gelijk) al 
vanaf 8 juni bij De Verza-

elservice van PTT Post 

2 februari: 
Vogels; tweemaal twee ze
gels van 80 cent; prijs 
f 4.20; nimnner 990380. 
2 februari: 
100jaar KNLTB; \ier ze
gels van 80 cent; prijs 
f4.20; nummer 990381. 

Voor (bestel) informatie 
over postzegelmapjes kunt 
u bellen met De Verza-
mel.service, telefoon 050-
,5861234 (kantooruren). 

regel dat iemand dood 
moet zijn voor hij of zij op 
een Nederlandse zegel 
mag figureren lijkt inmid
dels te zijn losgelaten. Op 
de nieuwe tenniszegel is 
Richard Krajicek afge
beeld. Op het eerste ge
zicht ziet het er naar uit 
dat de beste Nederlandse 
tennisser van dit moment 
een beetje vreemd ser
veert, maar wie twee ze
gels boven elkaar bekijkt 
(de zegels zitten met z'n 
vieren in een postiegel-
boekje) ziet wat de bedoe
ling is. 

Ontwerper: 
Harald Slaterus volgde 
van 1984 tot 1989 zijn op
leiding aan de Hoge
school voor de Kunsten in 
Arnhem. Sinds 1989 is hij 
als zelfstandig grafisch 
ontwerper in Arnhem ge
vestigd. 
Slaterus houdt zich voor
namelijk bezig met het 
ontwerpen van catalogi, 
affiches en periodieken 
voor ondernemingen en 
instellingen. 

in Grmiingen verkrijg
baar! 

Zegelafbeeldingen: 
Het motto 'vierjaargetij
den' is ook bij de zegelin-
houd doorgevoerd. De 
vier zegels vertegenwoor
digen elk een seizoen. De 
herfst wordt uitgebeeld 
door een stemmige zegel 
met een foto van de Haar
lemmerhout. Voor de win
terzegel werd gebruik ge
maakt van een opname 
van het Arnhemse land
goed Sonsbeek. De Keu
kenhofwas uiteraard de 
onbetwiste kandidaat vooi 
het thema 'lente'. De zo
mer tenslotte kreeg een 
representant in de vorm 
van een zegel met een 
foto van het Nationale 
Park Weerribben. 

Ontwerpers: 
De ontwerper/fotograaf 
van de zegels is Harold 
Strak. Hij volgde van 1992 
tot 1996 zijn opleiding in 
fotografie aan de Gerrit 
Rietveld Academie in Am
sterdam. 
Voor de typografie van de 
zegels schakelde PTT Post 
Willem van Zoetendaal uit 
Amsterdam in. 
De vier verschillende om
slagen (herfst, winter, len
te, zomer) van het boekje 
zijn ontworpen door het 
ontwerpbureau Design 
Bridge. 
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Of u nu sigarenbandjes, postzegels, 
briefkaarten of speelkaarten verzamelt, 

in deze Verzamelband is het allemaal moge

lijk. De transparante Vbladen zijn verkrijg

baar met vakken in verschillende 
formaten. Los verkrijgbaar zijn ook de rode 
of zwarte schutbladen en bijpassende 
opbergcassette. 
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ORANJE BOVEN VOOR 
NEERIANDS TENNIS 

0,30,40... lOOjmmiB 
ARNOUD SCHEER, DEN HAAG 

Bij het eeuwfeest van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond mag een postzegel 

natuurlijk niet ontbreken. En die is er dan ook gekomen: op 2 februari is een postzegelboekje 

verschenen met daarin vier 'Krapceks' van 80 cent. Arnoud Scheer uit Den Haag laat Oranje's 

prestaties op gravel en gras in de nu volgende bijdrage de revue passeren. 

Afbeelding 1 

1998 is een opmerkelijk ten-
nisjaar voor Nederland. Het 
tennisduo Haarhuis-Eltingh 
wordt wereldkampioen. Jacco 
Eltingh sluit zijn carrière als 
tennisprof af op het hoogte
punt. Niet alleen behaalt hij 
zijn tweede wereldtitel, maar 
hij prijkt nu ook op de hoog
ste positie van de wereldrang
lijst voor dubbelspelers. Het 
jaar 1998 staat ook voor het af
scheid van een legendarisch 

104 

Afbeelding 2 

gemengd dubbel uit het verle
den. Henk Timmer en Kea 
Bouman overlijden kort na el
kaar. In de jaren '20 en '30 
grossieren beiden zowel indi
vidueel als samen in titels. Op 
de Olympische Spelen van Pa
rijs in 1924 winnen ze de 
bronzen medaille in het ge
mengd dubbel. Kea Bouman 
wint in 1927 zelfs Roland Gar
ros, de eerste Grand Slam-titel 
voor Nederland. 
Wat heeft het laatste jaar van 
deze eeuw in petto? Hoe zal 
Richard Krajicek presteren na 
zijn knie-operaties? Kan Paul 
Haarhuis zich handhaven aan 
de top van de ranglijst van 
dubbelspelers? Met zijn nieu
we partner, Patrick Galbraith 
(Verenigde Staten), heeft hij 
als test in 1996 al eens het 
Super 9-toernooi van Toronto 
gewonnen. 
Vast staat dat de Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennis 
Bond (KNLTB) dit jaar feest 
viert. Maar liefst honderd jaar 
geleden is hij opgericht. Ook 
PTT Post laat deze gebeurte
nis niet onopgemerkt voorbij 
gaan. Een postzegel, de derde 
Nederlandse emissie met een 
tennismotief, zet dit heuglijke 
feit luister bij {afleeldmgl). 

NEDERLANDSE TENNISFILATELIE 
De eerste - gestileerde - zegel 
verschijnt in 1974 voor het 75-
jarig bestaan van de KNLTB 
{afbeelding 2). Lange tijd is dit 
de enige Nederlandse tennis-
zegel. In 1993 volgt de uitgifte 
van een pictografische tennis-
voorstelling op een zegel ter 
gelegenheid van de tweede 
Europese Jeugd Olympische 
Dagen {afleeldmg 3). De 
KNLTB organiseert in het ka
der van deze dagen het toer

nooi voor 12- tot I7-jarigen in 
Valkenswaard. 
Een postwaardestuk uit de se
rie stadsgezichten van juni 
1937 (in mei 1946 voorzien 
van een zwarte opdruk voor 
een nieuwe waarde) toont de 
toenmalige zondagochtend-
rust op een tennisbaan {afleel
dmg 4). Op andere momen-

elding 3 

ten moet soms worden ge
wacht op een vrije tennisbaan. 
Dit kan leiden tot aangename 
ontmoetingen, zoals te zien 
op het telegramformulier 
nummer Lx3 uit 1942 {afleel
dmg 5). Dat tennis vriend
schap doet opbloeien blijkt 
ook uit een kindertelegram 
uit 1995 (afleeldmg 6), toeval
lig ook nummer Lx3 (!). 'Aarts
vijanden' hond en poes oefe
nen vriendschappelijk hun sla
gen. De stemming blijft goed 
omdat de bal niet steeds geap
porteerd hoeft te worden. 
Op Nederlands materiaal 
komt tennis in de filatelie ver
der uitsluitend nog terug op 
frankeerwijzen voor bedrijven 
en organisaties. Zo gebruikt 
de firma Van Rossum & Co 

Afbeelding 4 
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tussen 1925 en 1929 postze
gels, geperforeerd met de 
POKO (firmaperforatie) GY 
(zie afbeelding 7), wat staat 
voor de rubberindustrie 
Goodyear. Charles Goodyear 

Afbeelding 7 

vulkaniseert in 1839 rubber 
door deze met zwavel te ver
hitten tot 'gomelastiek', waar
na een veerkrachtige bal 
wordt geïntroduceerd en ten
nis op gras mogelijk wordt. 
Dunlop (afleeldmg 8) is nu 
een grotere producent van 
tennisballen en tevens spon
sor/leverancier van de 
KNLTB. 

OP DE POOLSE KOFFIE 
Een aantal prominenten op 
tennisgebied richt op 5 juni 
1899 de Nederlandse Lawn 
Tennis Bond op. Plaats van 
handeling is het Poolsche Koffie
huis aan de Kalverstraat in 
Amsterdam. Jhr. W.P. Teding 
van Berkhout is de eerste 
voorzitter van een bond met 
zestien aangesloten clubs, die 
al jaren eerder zijn of terstond 
worden opgericht. Zo is het 
Rotterdamse Victoria {afbeel
ding 9) uit 1886 er vanaf het 
eerste uur bij. Prins Bernhard 
wordt in 1939 beschermheer 
ter gelegenheid van het veer
tigjarig bestaan; vanaf dat mo
ment draagt de NLTB het pre
dikaat Koninklijk. Bij deze vie
ring in het Seinpost te Scheve

ningen zijn er inmiddels 350 
aangesloten clubs. Met 1.800 
tennisverenigingen en 730.000 
leden is de KNLTB nu, na de 
voetbalbond KNVB, de tweede 
sportbond van Nederland. 

GALERIJ DER HONDERDJARIGEN 
In de jaren 1972, '73 en '74 
{afleeldingen 10, 11 en 12) is 
het centennium al gevierd van 
de tennissport in zijn huidige 
vorm, waarvan majoor Waker 
Clopton Wingfield (1833
1912) de bedenker zou zijn. 
Het toernooi van Monaco {af
beelding 13) jubileert in 1997 
als honderdjarige. Het mini
staatje huisvest om bekende 
redenen vele tennismiljonairs. 
Ook het hoofdkwartier van de 
Europese Tour van de Associa
tion of Tennis Professionals is er 
gevestigd. Wimbledon beleeft 
zijn première al twee decen
nia eerder, in 1877 {aßeelding 
14). De dames debuteren 
daarin 1884 {aßeelding 15). 
De Britse Lawn Tennisbond 
{afbeelding 16) ontstaat enkele 

jaren later en ziet net als de 
Amerikaanse {aßeelding 17) 
eerder het licht dan de 
KNLTB, die het eeuwfeest 
overigens tegelijkertijd viert 
met de koninklijke tennisclub 
in Barcelona {aßeelding 18). 
De KNLTB, waarvan het bu
reau in 1969 nog in Amster
dam staat, viert het 70jarig be
staan sober met een receptie 
na afloop van de bondsleden
vergadering, maar ook met 
een jubileumtekst in de 'vlag' 
van het frankeermachine
stempel {aßeelding 19). Een 
goede afdruk van dit stempel 
is overigens schaars en niet in 
het bezit van de auteur. 

VLAGGEN VOOR MEER 
PUBLICITEIT 
De KNLTB heeft zowel op het 
hoofdkantoor als op de dis
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Afbeelding ó 

trictsbureau's frankeermachi
nes van diverse merken en ty
pen in gebruik'. Helaas ma
ken de KNLTB en de distric
ten niet altijd (optimaal) ge
bruik van de mogelijkheid tot 
publiciteit in de (reclame)vlag 
van het stempel. Tegenwoor
dig ontbreken deze vlaggen 
vaak omdat de afdruk bij klei
ne enveloppen deels op de 
(door PTTPost gewenste) af
zendergegevens kan komen. 
Als er wel een vlag aanwezig is 
bevat deze meestal niet meer 
dan de districtsnaam en het 
beeldmerk. Friesland is het 
enige district van de KNLTB 
dat de vlag geregeld (heeft) 
gebruikt, bijvoorbeeld voor 
belangrijke wedstrijden en 
kampioenschappen {afbeeldin
gen 20 en 21). De strijd om de 
Friesland Cup laait elk zomer
seizoen in verschillende pou
les en (voor) ronden op tussen 
alle aangesloten Friese vereni
gingen. 
Amsterdam, Rotterdam {af
beelding 22) en Zeeland geven 
met hun vlag wel een regio
naal accent aan hun frankeer
machinestempels, maar hel
pen met die afbeeldingen eer
der het toerisme en lopen 
daardoor promotiekansen 
voor de tennissport mis. Het 
district Gelderland {aßeelding 
23) haakt met zijn blauwe(!) 
vlag al jaren in op het motto 
dat de bond bij het 75jarig be
staan introduceert, namelijk 
dat tennis voor jong en oud, 
of nauwkeuriger gezegd 'van 8 
tot 80' is. 

ORANJE TOPTENNIS 
Aan de landelijke competitie 
van de KNLTB, waarin Gold
star {afbeelding 24) al jaren op 
het hoogste niveau meedraait, 
wordt helaas niet deelgeno
men door alle topspelers. Ook 
ontbreken ze de laatste jaren 
bij nationale kampioenschap
pen. Door het aantrekken van 
aansprekende namen van Ne
derlandse en buitenlandse 
spelers krijgen de grote toer

nooien in Nederland meer 
aandacht in de media. Zoals 
het vroegere graveltoernooi 
van het Melkhuisje {aßeelding 
25), dat in 1993 is gewonnen 
door Carlos Costa (Spanje) en 
sinds 1996 wordt voortgezet als 
Grolsch Open in Amsterdam. 
Daarnaast zijn het grastoer
nooi van Rosmalen (nu Heine
hen Trophy geheten) en het in
doortoernooi in het Rotter
damse sportpaleis Ahoy' (het 
ABN/Amro World Tennis Tour
nament) de bekendste. 
Het oranjegevoel komt nog 
meer tot zijn recht bij een we
reldtoernooi als de Davis Cup 
met de jaarlijks terugkerende 
interlands. Een zegereeks van 
het Nederlands team in 1924 
en 1925 {afbeelding 26) tegen 
achtereenvolgens Tsjechoslo
wakije. Zweden en VoorIndië 
wordt pas in de finale gestopt 
door de Fransen (14 in 
Noordwijk). De winnaars 
moeten vervolgens in de uit
dagersronde het onderspit 
delven tegen de Verenigde 
Staten. Die winnen dan voor 
het zevende achtereenvolgen
de jaar de Cup. Frankrijk 
neemt de hegemonie het vol
gende jaar over en wint zes 
jaar achtereen, waarvan vijf 
keer tegen de Verenigde Sta
ten. Na de afschaffing van de 
uitdagersronde in 1971 ko
men dergelijke lange reeksen 
niet meer voor. 
Hoewel het Nederlands Davis ^ 
Cupteam geen finale meer be ^ 
reikt, weet het zich de laatste _ 
jaren goed te handhaven in ~ 
de wereldgroep. De Verenig = 
de Staten is in 1994 op de Rot ^ 
terdamse MuUerpier een ^ 
maatje te groot {aßeelding27); s; 
de adelaar verslaat de leeuw  ^ 
Krajicek en Eltingh spelen de 2 
singles  met 32. Het succes in ï 
Roemenië is voor een andere 
driekleur dan de maker van 4fiC 
het stempel {afbeelding 28) he »üw 
doelt; Nederland wint met 32 
door de heroïsche prestaties 
van Paul Haarhuis en Jan Sie
merink. De overige teamspe
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Iers zijn Jacco Eltingh en 
Sjeng Schalken. 
Het Nederlandse team voor 
de FED Cup, de vrouwelijke te
genhanger van de Davis Cup, 
is datzelfde jaar zeer succes
vol. Na een overwinning op de 
Verenigde Staten wacht in de 
finale (weer) Frankrijk. Oran
je verliest met 4-1. Filatelis-
tisch gezien is deze finale 
nauwelijks te illustreren; 
hooguit met een weinigzeg-
gend frankeermachinestempel 

:; (FM10578) van de Brabanthal-
^ len in Den Bosch, de plek van 
_ de eindstrijd. Waarom is er 
% toch geen tijdelijk postkan-
= toor met een gelegenheids-
= stempel ter plekke? 

^ TEGEN, NAAST EN IN DE 
^ WERELDTOP 
3 Veel buitenlandse tennissers 
ï zijn terug te vinden op postze

gels, hoewel het vaak minder 
gewenste uitgiften zijn. Van 
de Nederlandse topspelers 
valt die eer nu alleen Richard 
Krajicek te beurt. Wel zijn bij
voorbeeld dubbelpartners van 
andere Nederlanders afge

beeld; zo heeft Brenda 
Schultz gestreden aan de zijde 
van Gabriela Sabatini {afbeel
ding 29). Neerlands succesvol
ste tennisster Betty Stöve -
vooral in het dubbelspel -
wint met Billy Jean King {af
beelding 30) in 1972 zowel Ro
land Garros als Wimbledon. In 
vijf Grand S/am-finales staat ze 
aan de zijde van Franfoise 
Durr {afbeelding 31), maar al
leen de eerste keer {US Open 
1972) met succes. In negen
tien andere Grand Sfam-finales 
dubbelt ze met wisselend suc
ces met nog acht andere part
ners. 
In 1977 staat Betty Stöve in de 
dames-enkelfinale van Wimble
don tegenover Virginia Wade. 
De Britse v«nt voor eigen pu
bliek de felbegeerde schaal 
{afieelding 32). Zelfs het En
gelse dagblad The Times zet 
het op de voorpagina, zoals 
dit luxe postzegelboekje {af
beelding 33) aan de binnenzij
de van de kaft (achterste deel) 
toont {afbeelding34). 
Een volledig Nederlandse 
dubbelzege in een Grand 

Slam-loemooï komt er voor 
het eerst in 1989. Manon Bol
legraf en Tom Nijssen zegevie
ren op Roland Garros (zie af
beelding 3^ . Zij winnen daarna 
onder meer ook de US Open 
van 1991. 
Als rolstoeltennisster is Chan-
tal Vandierendonck al vele ja
ren succesvol. Zij is de huidige 
wereldkampioene. In 1992 
moet zij het goud tijdens de 
Paralympics in Barcelona la
ten aan haar toenmalige con
currente Monique van den 
Bosch. Zilver is haar deel. Sa
men winnen zij goud bij het 
damesdubbel {afieelding36). 

RECORDHOUDER NU IN 
COBRA-KUNST 
Bij de heren is Tom Okker re
cordhouder met dertig Grand 
Pn'x-titels en 78 dubbelspelti-
tels, waaronder Roland Garros 
(1973) met John Newcombe 
en de US Open (1976) met 
Marty Riessen. Okker sluit 
zich in 1968 aan bij de World 
Championships Tennis, in Dal
las door oliemagnaat Lamar 
Hunt opgericht ter bevorde

ring van het professionele ten
nis {afieelding 37). De meest 
aansprekende prestaties van 
Okker zijn de verloren US 
OjöCTi-fmale in 1968 tegen Ar
thur Ashe {afieelding 38) na de 
onverwacht gewonnen halve 
finale tegen Ken Rosewall {af
beelding 39). Het behalen van 
de halve finale van Wimbledon, 
tien jaar later, is even opmer
kelijk. Björn Borg, die de der
de Wimbledon-zege in een 
reeks van vijf gaat halen, ver
slaat de 34-jarige Okker, die 
tegenwoordig handelt in Co
bra-kunst {afbeelding 40). 
Okkers sportloopbaan wordt 
nog geëerd in de naam van 
een sportcentrum {afbeelding 
41). 
De laatste sportieve prestatie 
van Okker is inmiddels door 
Richard Krajicek overtroffen. 
In de Wimbledon-finale van 
1996 {afieelding 42) schrijft de 
talentvolle zoon van een Tsje
chische immigrant geschiede
nis door de Amerikaan Mali-
vai Washington te verslaan, 
vooral dankzij zijn sterke servi
ce, zonodig gevolgd door vrin-
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nende volkys. Krajiceks loop
baan is hopelijk nog lang niet 
afgelopen. 
Tom Okker is voor de 
KNLTB coach van het Davis 

Cupteam geweest. Michiel 
Schapers heeft; deze taak vo
rig jaar overgenomen van 
Stanley Franker. Schapers be
haalt samen met Brenda 
Schultz in 1988 de finale van 
Roland Garros en verliest dat
zelfde jaar in de kwartfinale 
van de Olympische Spelen 
van Seoul na winstkansen 
nipt van de latere winnaar 
van de gouden medaille, Mi
loslav Mecir (aßeeldtng 43, zie 
opdruk). 

EXPORT ORANJE TENNISKENNIS 
Dat Nederland steeds meer 
uitgroeit tot een tennisnatie 
met exportmogelijkheden 
blijkt wel uit de klinkende na
men van toptennissers die 
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door Nederlanders zijn of 
worden begeleid. Zo is Hanna 
Mandlikova {afleeldmg44, mis
perforatie) gecoacht door 
Betty Stöve. 
Frits Don is sparring partner ^e
weest van Jimmy Connors (af
beelding 45). Hans Felius  dis
trictstrainer in Zeeland  is 
naar Israël gegaan om daar 
als bondscoach op te treden 
(afleeldmg 46). De latere 
coach van Mary Pierce (onder 
meer bij de finale van het Aus
tralian Open) en Michael 
Stich, Sven Groeneveld, was 
ook nog sparring partner van 
Monica Seles. Na het mes
steekincident keert zij in haar 
stad Novi Sad terug tijdens 

Afbeelding 32 

het Challengertoemooi van 
1995 (afleeldmg 47). Tot vorig 

jaar is Groeneveld dames
bondscoach in Zwitserland 
geweest. Erik van Harpen is 
een tennisschool in Barcelo
na begonnen en coach ge
weest van Conchita Martinez 
en in mindere mate van 
Arantxa Sanchez Vicario (af
beelding 48). Tegenwoordig is 
hij coach van Patty Schnyder; 
hij zal het Zwitserse FED Cup
team begeleiden na de in 
1998 verloren finale tegen 
Spanje (afleeldmg 49, een 
postwaardestuk met Schnyder 
en Martina Hingis voor de 
halve finale tegen Frankrijk). 
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vulling op het fanatisme van 
een goede tennisser. Zo is het 
ook in de (thematische) filate
lie. Een verzamelaar van het 
thema tennis wil en zal alles 
weten van de tennissport. 
Daarnaast is het een sport om 
zoveel mogelijk bruikbare fila
telistische elementen te vin
den. Het hart van een tennisfi
latelist zal dan ook sneller Afbeelding 43 
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1 NIETS TE GEK 
2 Wie nuchter het oranje sup
X porterslegioen gadeslaat zal 

 gauw denken aan sportver
fflO dwazing of zelfs sportgekte. 
lUO Nederlandse tennissers erva

ren het evenwel als een waar
devolle of zelfs onmisbare 
steun. De geestdrift van de 
supporter is een goede aan

.1 
hoteä ibis 

tamokkj centrum 

r i f l Qi nuo n 1 A 

iiÏLLLkLAiJij] 

1 070 \ 

7200 ;SX rk 18/7, 

hotel ibis 
bom okker cenhrum 

tennis squash bowling 

.Ä^ 

Afbeelding 41 



De firma Boots heeft inmiddels 
in diverse Nederlandse steden 
al voet aan de grond gekre
gen, maar of de geprivatiseer
de PTT-Post met Boots een ver
gelijkbare samenwerking zal 
aangaan mag worden betwij
feld, maar wie weet...? 
Noot: 
': Bekend zijn de volgende num
mers: 
Frama: FM1083, FM50218; 
Franmtyp: FR19551, FR21117, 
FR22378, FR28188, FR55231; 
Hasler: HR157, HR699, HR5357, 
HR7123, HR7715, HR7759, 
HR8992, HR11007; 
Pitney Bowes PB5037, PB10186, 
PB50533, PB65094; 
Postalia PR7241; 
Roneo: RN2084, RN6207, RN 6540. 

De auteur van dit artikel, 
Arnoud Scheer (19), is nog 
jeugdfilatelist. Zijn verzameling 
is veelvuldig onder de ütel Ten
nis, a royal game Jar globetrotters m 
binnen- en buitenland tentoon
gesteld en bekroond. 
Hij is in het bezit van de diplo
ma's Jeugdfilatelist A, B en C, 
waardoor hij zal toetreden als 
lid van de door JFN nieuw inge
stelde Junioracademie voor fila
telie. Voor dit artikel heeft hij 
redactionele adviezen gekre
gen van zijn vader, schrijver van 
het beste themaüsche artikel 
van dit blad in 1996. Verder 
kreeg hij inhoudelijke adviezen 
van bondscoach en tennisfilate-
list Manan Laudin. De laatste 
leverde de afbeeldingen 16, 17, 
19, 20, 25, 28, 34 en 47 van dit 
artikel. De KNLTB verstrekte 
aanvullende informatie. 

kloppen bij het zien van deze 
ßooii-kaart met bijbehorende 
postzegel (afbeelding 50). 
Boots, een Engelse winkelke
ten, met het hoofdkantoor in 
Nottingham, kreeg de Britse 
posterijen zo 'gek' een zegel 
uit te geven met reclame op 
de velrand. De filatelistische 
dienst leverde het blokje post-
fris en ongevouwen. Voor the-

Afbeeldmg 50 

mansche verzamelaars is het 
echter interessanter de zegel 
te bemachtigen in de origine
le verpakking van een thema
tisch relevante Boo^^-kaart. Zo
lang de verpakking niet wordt 
verbroken is er sprake van een 
eenheid, die ook tot uitdruk
king komt in de tekst op de 
rand van het blokje FREE First 
class stamp included m the price. 

Wie nu naar een Britse Boots-
vestiging wil snellen, moet 
worden teleurgesteld. Bij ver
dere oplagen heeft Royal Mail 
de blokjes alleen nog blanco 
geleverd. Boots drukt dan de
zelfde tekst op het cellofaan, 
maar daardoor is er minder 
sprake van een eenheid, want 
er kan ook een andere neutra
le zegel worden bijgesloten. 



. N I 
KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

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

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1738 

56 25 
6 — 
1125 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
510 
510 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
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 

POSTFRIS 395, GESTEMPELD 329,

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

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

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 
10 
10 
9 
9 
10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 

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

100,
9 0 
89,

105,

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
181 s t u k s / 1 0 5 0 , 

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

6b 210 — 
6c 65 — 
6d 65 — 
6e 12 — 
6eF 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF105 — 
9a 33 75 
9b 245 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 4 9 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

4 50 
6 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 6 — 
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 

5 — 
6 — 

43d 
44a 
44b 6 — 
45 13 25 
46 13 25 
47a 6 25 
47b 5 
48 1325 
49 1325 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

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

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

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

KOLLEKTIE 
11 stuks 225, 

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

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

KOMPLEET 82,

GRA.TIS Prijslijsten van 
Neder land e n I n d o n e s i ë 

X . ^ A 1. ^ !■■> 

HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
H00GEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/?>4T/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR ZATERDAG VAN 9 17 UUR DONDERDAG OOK 1921 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 
JAARGANGEN 

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

54,

139,

32,

7,

205,

19,

107,

7 1 , 

20 , 

34 , 

98,

34,

134,

120,

103,

238,

68, 

38 , 

104,

30 , 

19,

45 , 

215, 

260, 

1 1 2 

179,

125,

59 , 

27 , 

9 1 , 

49,

108,

169,

214,

JAARGANGEN 
1998** 

ARUBA 34, 

Idem FDC 42 , 

NED ANTILLEN 168,

BELGIE 
DUITSLAND 
ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 
POLEN 
TJECHIE 
SLOWAKIJE 

134,

168,

40,

49,

47,

49,

46,

30,

Emalladres: phil@honandsglorie.demon.nl 

RUSLAND 
Profiteer van de devaluatie van de Roebel 
Postfrisse jaargangen, compleet, met alle 
zegels, blokken en miniatuurvelletjes 

1996 nu van 149 voor 9 9 

1997 nu van 152,voor 99,

1996 + 1997 samen voor 195,

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

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

Speciale uitgiften N.V.P.H.SHOW DEN HAAG 
INDONESIË 
NED. ANTILLEN 
REP. SURINAME 
COMPLETE SET 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

2 blokken (Vogels) 19,50 
2 zegels + 1 blok 26,25 
2 zegels + 1 blok 39,25 
4 zegels en 4 blokken 85,— 
WERELDNIEUWTJESDIENST 

Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 
landen en motieven die U verzamelt 

Vraag inlichtingen 

BESTELPREMIE 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 mankoliisten' Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* • 
6 4 -
7 4 -
7 8 -
9 0 -
8 4 -
81 -
ee
st -
8 4 -
7 8 -

® 
5 4 -
61 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 6 -
5 0 -
7 3 -
6 9 -
61 -

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

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

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

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

6 7 -
224 -

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

51 -
224-

9 1 -
79-
79-
49-
93-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1997 
postfris 2 2 0 0 , -

gestempeld 1 8 7 5 , -

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
47-
29-
28-
46-

® 
18-
15-
12-
19-
79-

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

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

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

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

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

109-

19-
26-
39-
52-
29-
37-
51 -
45-

KOLLEKTIE 
1 9 7 5 t / m 1 9 9 7 
postfris 1 3 6 0 , -

gestempeld 7 2 5 , -

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

*♦ 
65
75

102
75
72

217
82

128
317
166

S 
35
32
55
54
49

195
47
94

274
132

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

211 
132
205
130
193
149
285
107
220

39

181 
102
149

99
164
124
256

92 
210

32 

80/89 1625. 1375.

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2 9 5 0 , 

gestempeld 2 3 5 0 , 

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

•* 
71 

149
149
129
90

® 
36
49
84
74
51 

75/79 580.- 290.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81 
95
64
63
69

109
98

98
49
46
46
55
38
38
45
60
58

80/89 849.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

100
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 
8 9 

149
152

47
35
65
50
39
89

149
152

KOLLEKTIE 
1975 Vm 1997 
postfris 2 1 7 5 , 

gestempeld 1 4 2 0 , 

mailto:phil@honands-glorie.demon.nl


K O M P L E T E .1 A A R G A N G E N vanaf « 5 0 % O"^^ jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
i V V m r k E 1 E « i M M n U M n U E n vanai 3 v r /o ^^n^^ ,■„ het betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventu

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

il 
tZ U I 

o. o 
Ï 8 
Cat. 

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

OVERZEE 
l U ^ 

oc — 
l U 1— 
UJ ^ 

NVPH 
• • 

9,
10,
10,
49,
14,

16,
13,
47, 
22, 
4 1 , 

228,

49, 
56,
99, 
80,

108,

79,
64,
79, 
70,
94,

7 7 0 

80, 
107,

99, 
77,

109,

75,
107,
133,

7 7 9 

1 7 6 0 

U J 

t 
z 

oc 

co 

i L U 

CO 
U I 

o 
o 

Zonnebloem 
• • 

14,
17,
13,
16,
15,

152,
82, 
50,
4 1 , 
38, 

4 3 0 

76,

99, 
105,
107,
110,

183,
98, 

118,
1 3 1 , 
108,

1 1 2 5 

109,
122,
122,
180,
186,

182,
172,
194,

1255,

2775,

** 
2 1 1 , 
283,
165,
146,
274,

127,
213,
288,
103,
104,

1895,

336,
3 1 1 , 
937,
323,
3 7 1 , 

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,

■ l U 

l U 

CO 

Yvert 
• • 

6 2 
50, 
33, 
60, 
4 1 , 

59,
66,
44,
40,
66,

515,

69,
107,
102,

77,
123,

107,
130,

8 1 , 
118,
104,

1000,

247,
123,
131 , 
112,
162,

148,
149,
162,

1220,

2675,

o 
cc 
=» 
co 

U J 
X 

Yvert 
* • 
1 1 , 
2 1 , 
23, 
24,
39, 

49, 
3 1 , 
37,
3 1 , 
4 1 , 

300,

35,
42,
34,
5 1 , 
83, 

9 1 , 
74,
80, 
83, 
52, 

615,

76,
74,
7 1 , 
73,
73,

78,
79,
78, 

595,

1495,

o 

t 

U I 
o 
U I 

Yvert 
• • 
48, 
73,
40, 
47, 
32, 

46,
24,
93, 
39,
57, 

495,

74,

86,
130,
167,

164,

136,
128,
124,
299,
2 5 1 , 

1545,

260,
207,
186,
199,
163,

136,

169,

2 1 1 , 

1515,

3525,

U I 
1— 
co 
o 
o 

Michel 
• • 
19,
18,
18,
2 1 , 
24,

30, 
28, 
30, 
28, 
30,

245,

36,
35,
37,
37,
39, 

4 1 , 
43, 
43,
46,
45,

395,

46,
50,
44,
48, 
52,

54,
58,
76,

385,

1015,

1 
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 
<x 
—1 
oc 
U I 
co 
1 

S 
N 

Michel 
• • 
19,
22,
22, 
30,
44,

147,
2 1 , 
49, 
37,
3 1 , 

435,

35,

37,

45,

44,

5 1 , 

40, 
54,
58, 
48, 
54,

460,

55,
47, 
58, 
65,
6 1 , 

73,

66,

93, 

510,

1390,

>
U i 
co 

oc 
U I 

Yvert 
* • 

135,
87,
3 1 , 
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: H O L L A N D S GLORIE T E L E F O O N 0252 530007 
Hoogewerfs t raat 18 of 0252 524.%'i? 
2181 EJ H I L L E G O M FAX 0252 515422 

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

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

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

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68.31.12.619 of Postbank 42.08.936 

■ U K t u i 1 UAKua: DIJ oesteiiing s v p vermeiaen uw Kaartnummer, ae vervaioaium en uw 
1 handtekening. 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

>
U I 

BC 
U I 
o 
—J 

Yvert 
• * 

14,
75,

108,
38, 
63, 

19,

310,

13,
28, 
14,
13,
23, 

36,
27, 
43,

195,

495,

>
U I 
co 
oc 
U I 

Yvert 
• * 
82,

130,
59,
18,
16,

18,
33, 
28, 
17,
20, 

415,

24,
54,
53,
69, 
64,

66,
7 1 , 
76,
80,
90,

640,

8 1 , 
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,
9 1 , 

650,

113,
116,
114,

85,
149,

1 2 1 , 
148,
118,

950,

1775,

oc 
I U I 

o 
oc 

u

Yvert 
* • 

37,
1 1 , 
28, 
18,
23, 

115,

15,
22, 
19,
68, 

105,

89, 
98, 

103,
95,
75,

680,

74,
70,
75,
69, 
76,

72,
85,
8 1 , 

595,

1375,

A R U B A 1 
post f r is 

1986 4 2 , — 
1987 2 8 , — 
1988 3 8 , — 
1989 3 6 , — 
1990 3 8 , — 
1991 3 7 , — 
1992 3 2 , — 
1993 3 0 , — 
1994 3 1 , — 
1995 3 5 , — 
1996 3 6 , — 
1997 4 9 , — 

Komplee t 4 2 5 , — 

F.D.C. 

4 9 , — 
3 2 , — 
4 0 , — 
3 9 , — 
4 3 , — 
4 0 , — 
4 2 , 

3 9 , — 
3 8 , — 
4 3 , — 
4 7 , — 
6 0 , — 

4 9 5 , 

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 I 

Yvert 
• • 

8,
7,
9 , 
6,
9,

9, 
2 1 , 
10,
1 1 , 
13,

100,

20, 
22, 
24,
30, 
46,

52, 
52, 
38, 
50, 
39, 

370,

34,
39,
32, 
32, 
22, 

40, 
29, 
45,

270,

730,

U l 

U I 

U I 
o 

Yvert 

10,
15,
1 1 , 
12,

19,
19,
16,
14,
16,

130,

16,
1 1 , 
13,
16,
19,

23 , 
40 , 
26 , 
34 , 
25, 

220,

5 1 , 
44 , 
46 , 
49 , 
37 , 

43 , 
40 , 
39 , 

345,

690,

U J 

U I 

Yvert 
• • 

5,

5,

16,
10,

8,
16,
19,

24,
3 1 , 
24,
28,
20, 

195,

45,
44,
49,
49,
4 1 , 

49, 
35,
43, 

350,

545,

—1 

: U I 

t 

OC 

co 

Zon.bl. 
* • 
4 1 , 
39,
54,
47, 
12,

14,
20, 
28, 
30, 
23, 

305,

40, 
44,
72,

105,
88,

129,
143,
144,
124,
188,

1065,

135,
135,
133,
127,
108,

103,

98, 
130,

955,

2300,

DUITSLAND 
CAT. 

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

BUNDESPOST 

MICHEL 
• • ® 

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

9, 12,
54, 25,

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

225, 220,

45, 28,
86, 49,
72, 50,
60, 40,
5 1 ,  33,

72, 36,
52, 31 , 
73, 41 , 
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 R E S T A N T E N O P 
Prijs o p basis van f r a n k e e r w a a r d e ( zonder toes lag) , 

ongete ld e n / o f o n g e s o r t e e r d minus 5 % . 
NEDERLAND ƒ 0,65 p.gulden ENGELAND /1 ,85p.£ 
BELGIË ƒ 3,00p 100 Fr VERSTATEN /1 ,15p.$ 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p Franc ARUBA /0,60p.gld 
BUND ƒ 0,80 p Mark ZWITSERL ƒ 0,80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

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

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 
• • 0 

81 , - 67,-
95,- 95,-

113,- 222,-
80,- 108,-

221, - 204,-
73,- 50,-
72,- 58,-
73,- 53,-
70,- 68,-
68,- 55,-

935,- 970,-
93,- 86,-
55,- 54,-
53,- 62,-
57,- 44,-
62,- 54,-
56,- 47,-
6 1 , - 5 1 , -
64,- 53,-
77,- 78,-
69,- 59,-

640,- 580,-
124,- 96,-
117,- 85,-
114,- 86,-
118,- 89,-
106,- 70,-

86,- 90,-
96,- 84,-
71 , - 63,-
82,- 68,-
84,- 85,-

990,- 810,-
105,- 95,-

e-mail 
Ons e-mailadres is: 
phil@hollands-glorie.demon.nl 

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

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

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT. EUROPA 1 MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 
• • O 
304,- 214,-

34,- 33,-
59,- 43,-
68,- 50,-
60,- 42,-
58,- 42,-
45,- 35,-
55,- 40,-
58,- 45,-
98,- 78,-

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

358,- 265,-
105,- 73,-
156,- 108,-
149,- 115,-
125,- 94,-
162,- 145,-
147,- 127,-
112,- 92,-

1465,- 1125,-
107,- 88,-
132,- 111,-
196,- 159,-
283,- 207,-
232,- 176,-
276,- 209,-
287,- 224,-
259,- 213,-
285,- 229,-
316,- 254,-

2350,- 1850,-
245,- 208,-
273,- 237,-
501, - 472,-
291, - 265,-
276,- 253,-
199,- 195,-
229,- 219,-
261, - 261, -

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

• • ® 
14,- 1 1 , -
6,- 3,-
8,- 5,-

13,- 13,-
14,- 13,-
6,- 6,-

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

170,- 135,-
95,- 75,-
15,- 10,-
23,- 16,-
32,- 22,-
14,- 8,-

101,- 8 1 , -
33,- 22,-
52,- 40,-
32,- 3 1 , -
56,- 46,-

450,- 345,-
55,- 38,-
40,- 30,-
48,- 43,-

114,- 84,-
43,- 33,-
90,- 70,-

109,- 78,-
96,- 68,-

162,- 128,-
105,- 7 1 , -
850,- 635,-

96,- 82,-
320,- 264,-
182,- 144,-

4 1 , - 33,-
46,- 40,-

170,- 170,-
139,- 139,-

54,- 54,-
1035,- 915,-
2475,-2000,-

VOORLOPERS VER. EUROPA | 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWrrSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 

61 FRANKRIJK 

• * 
240,-

39,-
25,-

450,-
165,-

96,-
165,-

1250,-
149,-
39,-

575,-
350-
240-

18,-

® 
63,-
38,-
19-

445,-
129,-

79,-
60,-

1250,-
22,-
36-
11,-

195-
33,-
10,-

62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST-A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 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,-

AAINbltUINü VOOHLUPEKS I 
Nr 1/86 kompleet 4395 - 2625 - | 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEIVI-IVIICHEL-EÜRaCAT. 

mailto:phil@hollands-glorie.demon.nl


Ell im:i ic^iccuE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het oprilnummer 1998 moe
ten uiterlijk op 1 maart aan
staande in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
Ook zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Ver
der is het mogelijk dat post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom met kfem 
om hij 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 en te houden in het Musée 
des Timbres et des Monnaies. Ope
ningstijden: op alle dagen van 10 
tot 17 uur. 
• 20 en 21 februari: 
Wetteren (België). Ornifila, in-
ternationole thematische tentoon
stelling georganiseerd doorTbem-
ofila Wetteren. Thema: vogels (in 
het bijzonder uilen). Scheppersin
stituut, Cooppallaon 128. Voorver
koop speciale emissie uilen, speci
aal stempel. Openingstijden: op 
heide dagen van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: Koenraad Brocke, Ba-
erdonckstroat 83, B-9230 Wette
ren (België), telefoon 0032-
93699934. 
• 7 maart: 
Nnmegen. Postzegel-Toloal, ma-
nirestotie georganiseerd door fib-
telenvereniging Noviopost. De 
Klokketoren, SÏotemaker de Bruh 
neweg. Computerdemonstraties, 

^ tentoonstelling van moderne ver-
^ zamelingen, gratis taxaties, dub-
_ beltjeshoek voor de jeugd, handel 
% aanwezig. Openingstijden: van 10 
= tot 17 uur. Informatie: P. Samscn, 
Z telefoon 024-3786609. 
m » 1 9 t / m 24 maart: 
^ Melbourne (Australië). Austra-
^ //o 99, wereldtentoonstelling. Mel-
2 bourne Exhibition Centre. Ope-
X ningsti jden:opl9/3vanl2tot 

- ^ ^ 19 uur, van 20/3 tot en met 23/3 
iij von 10 lot 18 uur en op 24/3 van 
• " 10 tol 16 uur. Informatie: Robyn 

Kina, Australia 99, GPO Box 1999, 
Meltourne, Victoria (Australië). 
• 2 5 , 2 6 en 27 maart: 
Sommelsdijk. Goeree-Overflak-

kee, tentoonstelling in categorie 3 
ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de filatelistenvereni
ging Goeree-Overflokkee. Recre
atiecentrum De Stover, Olympia
weg 32. Openingstijden: op clon-
derdag25maartvanl8tot22 
uur, op vrijdag 26 maart van 10 
tot 22 uur en op zaterdag 27 
maart van 10 tot 16 uur. Inlichtin
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. Co. 200 kaders. In
lichtingen: NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, telefoon 030-
2894290, fox 030-2800128. 
• 9 en 10 april: 
Weert. Dag van de Jeugdfilate-
lie, vijftiende nationale jeugddog; 
tentoonstelling met internationale 
deelneming. Diverse activiteiten. 
Thema: Communicatie. Philips van 
Horneschool, Werthostraot 1. Ope
ningstijden: op vrijdag 9 april von 
10 tot 17 uur en van 21 tot 22 uur 
en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 
uur. Inlichtingen: mevr. Maria 
Paspont, Overweertstroat 131, 
6004 XV Weert, telefoon 0495-
530800. 
• 27 april t / m 4 mei: 
Neurenberg (Duitsland). 
IBRA 99, wereldpostzegellentoon-
stelling georganiseerd door de 
Bund Deutscher Philatelisten. 
Beurscomplex Neurenberg. Inlich
tingen: IBRA Philatelie GmbH, Äus
sere Nürnberger Strasse 1, D-
91301 Forchheim (Duitsland). 
• 2 8 , 2 9 en 30 mei: 
Graz (Oostenrijk). Marke und 
Münze, filotelistische manifestatie 
met competitieve tentoonstelling 
(Rang II) en diverse bijzondere in
zendingen (o.a. paddestoelen, 
100 jaar Opernhaus Graz en Jo-
han Sirauss). Jaarbeurs Graz. 
Openingstijden niet bekend. In
lichtingen: J. Brunner, Max-Mell-
Gosse 29, A-8073 feldkirchen b. 
Graz (Oostenrijk). 
• 5 en 6 juni: 
Begijnendijk-Betekom (Bel
gië). Befiten 99, wedstrijdten
toonstelling georganiseerd door de 
hobby- en verzamelclub Begijnen
dijk. Sportcomplex De Tumkens. 
Openingstijden: op beide dagen 
van 10 tot 17 uur. Informatie: 
Paul Wijnants, Saffraanberg 11, 
B-3130 Begijnendijk, telefoon 
0031-16535267. 
• 2 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour Ie Dével-
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 
hal I.Ca.3.600kaders;CO.300 

stands von postodminstraties, han
delaren, uitgevers en organisaties. 
Openingstijden: onbekend. Inlich
tingen: Commissariat General, 11, 
boulevard Bruno, F-75685 Paris 
Codex 14 (Frankrijk). E-mail: phi-
lexfrance99@laposte.fr; Internet: 
www.philexfrance99.com. 
• 29 september t / m 3 okto
ber: 
Brussel (België). Sr(/p/i//o 99, 
nationale tentoonstelling georga
niseerd door de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkrin
gen in samenwerking met Pro-
Post, de posterijen en de Belgische 
hondelarenorganisatie. Plaats: 
nog niet bekend. Thema: '150 
jaar postzegels in België'. Inlich
tingen: Pro-Post, Petite rue des Mi
nimes 2, B-1000 Brussel (België). 
• 23 en 24 oktober: 
Löhne (Duitsland). Tentoonstel
ling in categorie 3. Aanmelding 
sluit op 30 april 1999 \nk\\\in-
gen: Dieter Cramer, Postfach 
4030,0-32570 Löhne (Duits-
lond). 

2000 

• 22 t / m 28 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
The Stamp Show 2000, wereld-
postzegeftentoonstelling georgani
seerd door P&O Events'm samen
werking met Royal Mail. Eorls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Road. Co. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stomp Show 2000, P.O. 
Box 372, Haywards Heath, West 
Sussex RHl 7 7FL(GB). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 13 februari: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Louroplein, 10-17. Telefoon 0172-
421332. 
Dronten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Haaksbergen. De Veldmoat, 
Veldmaterstraat 59,10-17. Tele
foon 0547-363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroat 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend-
orflaan, 10-16. Telefoon 072-

5337739. 
Zevenoor. Ons Huis, Dr Honig-
straat 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 14 februari: 
Castricum. Clusius College, Oran
jelaan 2a, 10-16. Telefoon 0251-
665778. 
IJmuiden. De Spil, Frans Hals
straat 29,10-16. Telefoon 0255-
522310. 
• 20 februari: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. Tele
foon 0297-321656. 
Apeldoorn. Filatelistische con
tactgroep Islamitische Wereld De 
Gentel, Genteldijk 34,9.30-15. 
Telefoon 055-3667769. 
Hillegom. Het Jeugdhuis (achter 
de Jozefkerk), Mgr. van Leeuwen
laan 13,12.30-16.30. Telefoon 
0252-519299 (na 19 uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Morkelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat, 10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Hoorlaon 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Polmstroot 3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 
• 21 februari: 
Helmond. De Herbergh, Molen
straat 98,9.30-13. 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Nijmegen. Dukenburg, Meijhorst 
7039,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
• 22 februori: 
Nijmegen. De Klokketoren, SÏo
temaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 27 februari: 
Amersfoort, filatelistische Con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. Te
lefoon 0346-572593. 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,10-17. Telefoon 
0172-613475. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
stroot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

'Philatelie' verschijnt dit jaar niet'm de maand augustus. In plaats 
daarvan ontvangen de lezers een editie in juli Evenementen die in 
september plaatsvinden kunnen daarom het beste worden aangekon
digd in het julinummer van 'Philatelie'. Kopij voor dat nummer moet 
uiterlijk 1 juni bij de redactie in huis zijn. Hartelijk donk voor uw 
medewerking! Redactie Philatelie 

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

026-3332635. 
Ede. De Brink, Padberglaan, 10-
17. Telefoon 0318-416160. 
's-Grovenzonde. De Kiem, Ko
ningin Julionoweg 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. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroedersstroot 15f, 
13-16. Telefoon 0475-4995899. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17. Telefoon 0545-272543. 
Zuidlaren. De Ludinge, 10-16. 
Telefoon 050-4093722. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor-
straal 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 februari: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, Rijn-
loon 91,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46a, 10-16. Tele
foon 020-4616886. 
Echt. St. Joris, Cypresstroot 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11 -
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17. Telefoon 0545-272543. 
St. Moartensbrug. De Uitkijk, 
Maarten Breestroat 1,10-16. Te
lefoon 0224-214489. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3731188. 
• 3 maart: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wosse-
naarsestroat, 13.30-17. Telefoon 
071-3614198. 
• 6 maart: 
Groningen. Martinihal, 10-16. 
Telefoon 050-5712929. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Holten. Aula Scholengemeen
schap, Haorstraot 14,10-16. 
Leiden. CL Dr. W.A.'t Hooft, Ko-
gerstraot 1,10-16. Telefoon 071-
5762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistraot 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. Telefoon 0528-

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


275629 (na 19 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
Vlissingen. Mensa Campus De 
Ruyter, Van Hoogendorpweg 58a, 
10-17. 
• 7 maart: 
Asten. Jon van Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Helmond. De Kamenij, Jeroen 
Boschstroot 19,10-16. Telefoon 
0492-538224. 
Hengelo (0.). Kantine Akzo No
bel Chemicals, Boortorenweg 18, 
10-17. Telefoon 074-3762990 
(na 18 uur). 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg, 10-17. Te
lefoon 024-3786609. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-16. Telefoon 024-6414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,11 -16. Telefoon 
0343-573649. 
• 13 maart: 
Drachten.'t Falloet, Dollardll 9, 
10-16. Telefoon 0513-688296. 
Drenten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301,10-16. Telefoon 0543-
531372. 
Gouda. Het Anker, Emmastroat 
49,10-16. Telefoon 0182-
631858. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroat 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,10-16. Telefoon 010-
5915346. 
Voorschoten. De Werf, School
straat 4,13-17. Telefoon 071-
5611719. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend-
orflaan, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 14 maart: 
Alkmaar. De Hoornsevaart, Her
tog Aolbrechtweg 4,10-17. Tele
foon 072-5124435. 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10.30-13. Telefoon 0411-
637775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Echt. Bisschoppelijk College, Popu
lierlaan 1,9.30-16.30. Telefoon 
0475-483630. 
Eindhoven. VTA Henriette Roe-
lonts, Keldermonsstroot 43a, 10-
16. Telefoon 040-2416358. 
• 20 maart: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclomenstroat 70,10-16. Tele
foon 0297-321656. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruiter

straat 7,10-16. Telefoon 035-
5310865. 
Katwijk. Dienstencentrum Zwa
nenburg, Zwanenburgstraat 62, 
10-16. Telefoon 071-4030194. 
Nlijdrecht. Dr. J. v.d. Hoarloon 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 
• 2 1 maart: 
Kaalheide. De Jreets, Kaolheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
• 22 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 27 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snel-
liusloon 3,10-16. Telefoon 023-
5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Delfzijl. Aauoriom, Zeebodweg 3, 
10-17. Telefoon 0596-622496. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenlaan85,10-16. Telefoon 
0570-592074. 
Dieren. Hederiandse Filatelisten-
vereniaing Sl(andinavië. Theothor-
ne, Coliunoplein 77,10-16. Tele
foon 020-6329018. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Echt.VI/illie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 maart: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46a, 10-16. Tele
foon 020-4616886. 
Den Helder, 't Middenschip, 
Openbare Bibliotheek, 10-16. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Sittard. Serviom College, Deken 
Hoenroetsstraot 1,10-17. Tele
foon 046-4518522. 
Someren. De Ruchte, Laan ten 
Roode 71,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 

POSTZEGELVEIUNGEN 

• 1 2 en 13 maart: 
Molmö (Zweden). Postiljonen AB, 
P.O.Box4118,S-20312Maimö 
(Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2 maart: 
De Vierjaargetijden;postzegel

boekje met vier zegels van 
80 cent, gewijd oon parken in Ne
derland. 
13 april: 
Ouderenpostzegels; drie zegels 
van 80+40 cent, gewijd oon het 
thema 'Internationaal Jaar von de 
Ouderen.' 
6 mei: 
Nederland-Waterland; twee zegels 
van 80 cent, gewijd oon 175 joor 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Mootschappij en 150 jaar Binnen
vaart Vereniging Schuttevaer. 
6 mei: 
Verrassingszegels; twee verschil
lende velletjes met tien verschil
lende verrassingszegels. 
8 juni: 
Hederiandse kunst in de zeven
tiende eeuw; velletje met tien ver
schillende zegels van 80 cent, ge
wijd oon 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 VHO/NCW; een iese\ 
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 Hationaal Postbedrijf; ze
gel van 15 januari, maar nu met 
een waarde van vijf gulden en in 
plootdruk. 
10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels van 
80-t-40 cent, gewijd aan het thema 
'kinderboekenillustraties'. 
30 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Aruba 
EmissieBrogramma nog niet 
bekena. 

Nederlandse Antillen 

3 februari: 
50 jaar Avila Beach Hotel; zegels 
van 75,110 en 225 cent. 
5 maart: 
China 99; zegels van 75 en 
225 cent en een souvenirvelletje 
van 225 cent. 
28 april: 
50 jaar Gouvernements Opvoe
dingsgesticht; zegels von 40,75 
en 85 cent. 
19 mei: 
500 jaar geschreven geschiedenis 
van Curacao; zegels van 75,110, 
225,275 en 500 cent. 
31 augustus: 
M///enn/(/m-em/5s/e; zegels van 5, 
10,40,75,85,100,110,125, 
225 en 350 cent. 
28 september: 
5oc/'o/e en Culturele lorg; zegels 
van40-Hl5,75-K30en 
110-H50cent. 
Oktober: 
Kinderzegels; zegels van 40-HI 5, 

75-f25,110-f45en 
225-HlOOcent. 
1 december: 
Kortingzegels; zegels van 35 en 
150 cent. 

België 

22 februari: 
/Vo/uur (uilen): viermaal 17 f. 
15 maart: 
50 jaar HAVO (strijdkrachten): vijf 
zegels van 17 f. 
15 maart: 
125 jaar UPU {\ogo): een zegel 
van 34 f. 
26 april: 
Dog van de Postzegel [ee\s\e 
emissie België): twee verschillende 
zegels van 17 f. in een vel. 
26 april: 
Europa (natuurparken): twee ze
gels van 17 f. 
17 mei: 
5por? (motorrijden): twee zegels 
(2x17+4 f.), velletje (30-f7 f.). 
17 mei: 
Gemeenschappelijk emissie met 
/sroëf een zegel van 17 f. 
7 juni: 
Toer/sme (Geroordsbergse reuzen-
familie en Miséricorde Mons): 
twee zegels van 17 f. 
7 juni: 
Belgische chocolade (cocooteelt, 
ambachtelijke bereiding, eindpro

duct): drie zegels van 17 f. 
2 juli: 
Koning Albert en koningin Paola 
40 jaar ge/rouHrt/ (felicitatieze
gel): een zegel van 17 f. 
13 september: 
James Ensor (drie schilderijen van 
Ensor): drie zegels (17,30 en 
32 f.). 
29 september: 
Bruphila 99 (de zes gravures van 
1998 en 1999 op een velletje): 
tweemaal 17, tweemaal 32 en 
tweemaal 50 f.; verkoopprijs 
300 f. 
4 oktober: 
Gemeenschappelijke emissie met 
Zweden (Henri Lo Fontaine en Au
guste Beernoert): twee zegels van 
17 f. 
4 oktober: 
Jeugdfilatelie (negen overleden 
striptekenaars): een velletje met 
negen zegels von 17 f. 
8 november: 
Rode Kruis (diverse activiteiten): 
twee zegels van 17+4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel van 
15 f. 
6 december: 
Een reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering 1 (twin
tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

5 januari: 
Den Haag: eerstedagstempel 'Het 
Kwartje' en 'Eurozegel' (alleen op 
NVPH-enveloppen). 

15 januari: 
Den Haag: eerstedagstempel '200 jaar 
Nationaal Postbedrijf' (alleen op 
NVPH-enveloppen). 

31 januari: 
Loosdrecht: gelegenheidsstempel '86e 
Filatelistendag' (afbeelding: zie janua-
rinummer). 
2 februari: 
Den //uag.eerstedogstempel 'Vogelbe
scherming' en 'Internationaal Verdrag 
tot Bescherming van Trekkende Water
vogels' (alleen op NVPH-enveloppen). 

0 2 / 0 2 1STE OAG 
van uitgifts 

'S-GRAVENHAGE /99 

2 f ebruori: 
Den Haag: eerstedagstempel '100 jaar 
KNLTB' (alleen op NVPH-enveloppen). 

i 0 2 . 0 2 » 

Êl 9 9 9 " 
18 februari: 
Ede: gelegenheidsstempel'] 25 jaar 
Regiment Verbindingstroepen 1874-
1999'(Informatie: 0318-681446). 

EERSTE DAG 
V A N U I T G I F T E 
D E N H A A G 
2 M A A R T 1 9 9 9 

2 maart: 
Den //ooj: eerstedagstempel 'Vier 
jaargetijden' (alleen op NVPH-enve
loppen). 



VALSE SIEMPELS NEDERIAND 
Gèmhr/MMkm strafrecMelyk wordm vervol§l 

TEKST EN FOTO'S: H.W. VAN DER VLIST, ASSENDELFT 

'Ik breng PTT toch geen schade toe?' was het verweer van 

een postzegelhandelaar die werd betrapt op het bezit van 

valse poststempels. De auteur van het nu volgende artikel, 

oudhoofd van de Bondskeuringsdienst, gaat op die vraag in. 

Hij neemt daarbij met name de juridische risico's van 

vervalsing onder de loep. 

Begin april 1998 werden bij 
een handelaar in telefoon
kaarten en postzegels in Rot
terdam door de politie, behal
ve een grote hoeveelheid ge
bruikte en ongebruikte Ne
derlandse en buitenlandse te
lefoonkaarten en vellen post
zegels, drie vervalste stempels 
aangetroffen. Volgens de han
delaar ging het om vellen 
oude postzegels, die hij had 

opgekocht en geruild. Er was, 
zo zei de handelaar, met deze 
vellen niets aan de hand. 
De politie maakte een afdruk 
van de gevonden stempels. 
Volgens de rapportage ging 
het om de volgende stempels 
(zie afieelding 1): 
1. 'sGravenhage 17 juli 1950 
eerste dag van uitgifte; 
2. 'sGravenhage 2 V 50, eerste 
dag van uitgifte; 

' 

/ 

' 

j 
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1 Afdrukken van de vervalste stempels op de achterkant van een 'Kasbewijs postkan
toor' (formulier PK3501 [versie 0195]  54021) 

3. AmsterdamStadhouderska
de 1952, 30.V.144 (dagteke
ningstempel). 

TWEEDE BEZOEK 
Na overleg tussen Telecomse
curity (voor wat betreft de te
lefoonkaarten) en Bedrijfsvei
ligheid PTT Post (BV?) werd 
besloten nogmaals een be
zoek te brengen aan de han
delaar en de stempels in be
slag te nemen. Hiertoe was 
overleg gepleegd met een offi
cier van justitie. 
Bij dit tweede bezoek werd 
vastgesteld dat er met de aan
wezige postzegels, voor zover 
kon worden nagegaan, niets 
bijzonders aan de hand was. 
Van de drie eerder genoemde 
stempels waren er nog slechts 
twee (de nummers 2 en 3 van 
de rapportage) aanwezig. De 
verklaring van de handelaar 
was dat hij de stempel had ver
kocht. Hij zag hierin geen 
kwaad: 'Ik breng PTT toch 
geen schade toe?' De hande
laar deed vrijwillig afstand van 
de twee nog in zijn bezit zijn
de stempels. Onder het kopje 
Aanvullende gegevens kom ik 
hierop nog terug. 
Tot zover de berichtgeving 
over de inbeslagneming. Aan 
mij werd gevraagd de stem
pels te willen onderzoeken op 
eventueel misbruik. 

VALSE STEMPELS 
De bewuste stempels zijn res
pectievelijk vervaardigd van 
zacht fotopolymeer (nummer 
2) en synthetisch rubber 
(nummer 3). Beide zijn vals. 
Helaas moeten we vaststellen 
dat de derde stempel nog 
steeds in handen is van een of 
meer personen die hiermee 
niet alleen zegels van een vals 
stempel kunnen voorzien, 
maar er ook valse eerstedag
enveloppen mee kunnen ver
vaardigen. 
Stempel nummer 2  de eer
stedagafstempeling voor FDC 
nummer 1 van Nederland ('s
Gravenhage 2V50) is een 
slechte kopie, maar ondanks 
dat toch zeer gevaarlijk. Hoe
veel nagemaakte enveloppen 
en maximumkaarten hiermee 
van valse afdrukken zijn voor
zien, is niet bekend. Evenmin 
weten we hoeveel zegels men 
van dit stempel heeft voor

2 / 3 . Zi| en bovenaanzicht van stempel 
nummer 2 (vervalst om te gebruiken als 
eerstedagstempel nummer 1 'sGraven
hoge 2 V 50). 

zien. De stempel is nog vrij 
schoon (zie de afbeeldingen 2, 3 
en 4). Overigens is dit de tien
de door mij geregistreerde 
valse stempel van FDC num
mer 1. 
Stempel nummer 3, het dagte
keningstempel Amsterdam
Stadhouderskade 430.V.14 
1952  is heel veel gebruikt. 
Het stempel is ook ouder dan 
nummer 2 (zie de afleeldingen 
5, 6en 7). 
Volgens de gegevens van de 
Munt in Utrecht is in 1940 
een soortgelijk stempel ver

4 Een afdruk van de valse eerstedag
stempel die als nummer 2 in dit artikel 
wordt beschreven 



vaardigd en gecontroleerd. 
Het origineel is een stalen 
stempel met instelbaar datum-
blok. De cijfers in het jaartal 
7 952 zijn duidelijk anders dan 
de in de stempelboeken ge
vonden gebruikte cijfers in de 
jaren 1951 en 1952. Er werd 
slechts één stempel, in 1952, 
gevonden dat enigszins verge
lijkbaar is. 
Het jaartal 1952 is duidelijk in 
de stempel gemonteerd en la
ter bewust beschadigd om 
hiermee postzegels te kunnen 
afstempelen van zowel een 
vroegere als een latere ge-
bruiksdatum dan 1952. 
In de 5 en de 2 zijn duidelijk 
enkele lichtere plekjes in de 
inktresten te zien. Hieruit 
blijkt dat men nog vrij onlangs 
heeft geprobeerd de stempel 
verder te 'beschadigen'. 

JURIDISCHE CONSEQUENTIES 
Tot zover de algemene aspec
ten van deze zaak. Nu iets an
ders: is de opmerking van de 
handelaar dat hij PTT geen 
schade heeft toegebracht cor
rect? 
Ogenschijnlijk wel, als hij stelt 
dat hij afstempelingen op niet 
meer frankeergeldige zegels 
heeft aangebracht. Maar het 
feit dat hij de op deze wijze af
gestempelde zegels aan verza
melaars te koop heeft aange
boden is toch wel heel beden
kelijk, zoniet verderfelijk. Het 
riekt naar bedrog of fraude en 
zijn handelwijze is zelfs straf
baar (zie onder het kopje Aan
vullende gegevens). 

STANDPUNT UPU 
In het Weltposthandbuch - Ver
träge des Weltpostvereins^ van de 
Wereldpostvereniging UPU 
wordt in artikel 14 het volgen
de vermeld (ik citeer de on
vertaalde, Duitse tekst): 

5 Zi|aanzicht van destempel die als 
nummer 3 m dit artikel wordt beschreven 
Amsterdam-Stadhouderskade 4 -
3 0 V 1 4 1952 

Verpflichtung zur Ergreifung straf
rechtlicher MaSnahme 
Die Regierungen der Mitgliedsländer ver
pflichten sich, die erforderlichen Maßnamen 
zu ergreifen oder ihren gesetzgebenden 
Körperschaften vorzuschlagen, um: 

a. die Fälschung von Postwertzeichen, auch 
von solchen, die bereits aus dem Verkehr 
gezogen worden sind, von Internationale 
Antwortscheinen und von Postausweiskarten 
zu bestrafen; 

b. Die Verwendung oder Verbreitung 
1. gefälschter (auch aus dem Verkehr gezo
gener) oder bereits benutzter Postwertzei
chen, Freistempelabdrucken oder gedruck
ter Freimachungsvermerke, 
2. gefälschter Internotionoler Antwortschei
ne, 
3. gefälschter Postausweiskarten, 
zu Destrafen; 

6 Bovenaanzicht (stempelzi|de) van de onder 5 beschreven Stempel 

c. die betrügerische Verwendung ordnungs
gemäßer Postausweiskorten zu bestrafen; 

d. alle betrügerischen Handlangen zur Her
stellung und Verbreitung im Postverkehr 
verwendeter Marken und Postwertzeichen 
zu verbieten und zu bestrafen, die gefälscht 
oder so nachgemacht sind, daß sie mit den 
von der Postverwaltung eines Mitgliedslan
des ausgegeben Marken und Postwertzei
chen verwechselt werden könnten; 

e. das Einlegen von Betäubungsmitteln und 
psychotropen Mitteln sowie von explosiven, 
entflammbaren oder anderen gefährlichen 
Stoffen in Postsendungen zu verhindern und 
gegebenfolls zu bestrafen, sofern der Welt-
postvertrog und die Abkommen des Einle
gen nicht ausdrücklich gestatten. 

Duidelijk is dat het maken van 
vervalsingen strafbaar is. Even
eens is duidelijk dat het ge
bruik van al eerder gebruikte 
zegels strafbaar is, net als het 
gebruik van al eerder gebruik
te voorafstempelingen. 
Overigens staat in de Franse 
versie van het UPU-handboek 
onder b. punt 1: 

de timbres-poste contrefaits (même retires 
de la circulation) ou ayant déjó servi, ainsi 
que d'empreintes contrefaites ou avant déjó 
servi de machines ä offronchir ou ae presses 
d'imprimerie; 

Derhalve is iedereen strafbaar 
die óf zegels namaakt (ge
drukt danwei gekopieerd), óf 
zelfs deze in bezit heeft zon
der ze te gebruiken of te ver
kopen. 
Als het om het gebruik van 
vervalste afstempelingen gaat 
ligt het wat moeilijker. Voor 
de zogenoemde roodfranke-
ringen (frankeermachine
stempels) is het artikel wél van 
toepassing. 

WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING (SV) 
In het boek Vals geld 
bestrijding is een bijdrage op
genomen van mevr. mr. E. M. 
de Koning-de Jong, universi
tair docent van de vakgroep 
Strafrecht & Criminologie van 
de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. Onder de titel De 
bescherming van wettige betaal
middelen met behulp van het Wet
boek van Strafrecht'' schrijft ze 
onder meer dat op grond van 
artikel 354 van het oude Wet
boek van Strafvordering (Sv) 
de mogelijkheid bestond tot... 

...vernietiging en onbruikbaormoking van 
werktuigen en andere voorwerpen vervaar
digd, geschikt of gediend hebbende tot het 
begaan van een strafbaar feit [...]. 

En ze vervolgt: 

Bij de nieuwe wet werd ortikel 33 Sr vervan
gen, artikel 33a Sr ingevoegd en ortikel 
354 oud Sv vervallen verklaard. Deze laat
ste regeling werd vervangen door de maat
regel 'onttrekking aan het verkeer' (artikel 
36b e.V. Sr). 

Verder vinden we op pagina 
126 e.V. in hoofdstuk 5.8 {De 
onttrekking aan het verkeer) het 
volgende: 

De oplossing zou gevonden kunnen worden 
door een beperkte aanpassing van de in 
1958 ingevoerde maatregel onttrekking 
aan het verkeer (artikel 36b Sr) [...]. De 
strekking van de maatregel is de liquidatie 
von voor de maatschappij gevoorliJKe voor
werpen die bij gelegenheia van het onder-
zoeK naar een stroloaar feit in beslag geno
men zijn en waarvan de rechter oorcTeeit, 
dat zij niet meer noor de beslagene terug 
kunnen. 
De wetgever stelt voor onttrekking aan het 
verkeer niet als voorwaarde dot de goede
ren de veroordeelde of een derde te kwader 
trouw toebehoren. Voorwerpen waarvan het 
ongecontroleerde bezit in strijd is met de 
wet of met het algemeen belang kunnen on
geacht de eigenaar worden onttrokken aan 
het verkeer [...]. Volgens artikel 36c Sr 
wordt uitsluitend de eis gesteld dot de voor
werpen met het plegen van een delict te ma
ken hebben [...]. 
De inbeslagneming is bij de onttrekking aan 
het verkeer een noodzakelijke voorwaarde 
(artikel 36b Sr). Voor de opsporingsambte
naar betekent dit, dot indien de relatie met 
een strafbaar feit kon worden vermoed 
deze tot inbeslagneming zal overgaan. Im
mers door af te zien van de inbeslagneming 
ontneemt hij de rechter de mogelijkneid om 
het voorwerp aan het verkeer te onttrek
ken. Vellingo-Schootstra sprak reeds in 
1982 de voorkeur uit voor de invoering van 
de imperatieve onttrekking non het ver
keer. Waardoor de politie tot inbeslagne
ming moet overgaan van voorwerpen die 
door naar redelijk vermoeden voor in aan
merking komen [...]. 

7 Een afdruk van de vervalste stempel 
Amsterdam-Stadhouderskade 4 , let op 
het gemonteerde jaartal / 952 en op de 
gedeeltelijk vernietigde 2 in dit jaartal 

Verder stelt mevrouw De Ko
ning-de Jong nog het volgen
de: 

O* 
o« 

De rechterlijke beslissing waarbij de goede- ^ 
ren worden onttrokken verklaard kon, ge- _ 
zien artikel 36b lid 1 Sr, in de eerste plaats ^ 
worden opgelegd in geval van veroorde- = 
ling. Tevens heeft de wetgever bepaald, dot ^ 
gezien de oord van de voorwerpen en doel- "Z 
stelling van de bepaling, de maatregel is ^ 
toegelaten bij een schuldigverklaring zon- ^ 
der oplegging van straf, een vrijspraak of 2 
een ontslag van rechtsvervolging, waarbij x 
wordt vastgesteld dot een strafbaar feit is " 
begaan. Bedoeld is, dot niet behoeft vast ^ 4 E 
komen te staan dat het feit door de gedag- ' I v 
voorde verdachte is gepleegd of dot deze 
strafbaar is (artikel 36D lid 1 sub 2 en 3 
Sr). 



AANVULLENDE GEGEVENS 
Mevrouw De Koning-de Jong 
was zo vriendelijk mij aanvul
lende informatie en gegevens 
te verstrekken. Zij schrijft: 

'Het door mij geschreven hoofdstuk had met 
name betrekking op de vals geldproblema-
tiek. Het Wetboek van Strafrecht heeft ech
ter een aparte titel waarin valsheid in en 
met zegels en merken strafbaar is gesteld: 
Titel XI, valsheid in zegels en merken, arti
kel 216 e.v. SR [...]. 
Artikel 216 stelt strafbaar: 
1. hij die van Rijkswege uitgegeven zegels 
namaakt of vervalst, met het oogmerk om 
die zegels als echt en onvervalst te gejirui-
ken of door anderen te doen gebruilcen; 
2. hij die, met gelijk oogmerk, zodanige ze
gels vervaardigt door wederrechtelijk ge
bruik te maken van echte stempels.' 

Mevrouw De Koning-de Jong 
voegt hieraan toe dat de in ar
tikel 216 genoemde strafbare 
feiten kunnen worden be
straft... 

'...met een maximale gevangenisstraf van 
zes jaar of een geldboete van de vijfde cate
gorie.' 

Ze vervolgt: 

'Vervalsen is in het algemeen het geven van 
een ander uiterlijk dan het stuk behoort te 
hebben en van Rijkswege ontvangen heeft. 
Dot zal in de eerste plaats zijn het verande
ren van de op de zegel uitgedrukte waarde. 

Echter bezien we de jurisprudentie don blijkt 
dat verandering van datum tevens veraniJe-
ring van waarde kon betekenen met name 
als net goot om de verkoopwaarde. Immers 
in het door mij (mevrouw de Koning-de 
Jong, Vt) geciteerde arrest HR 1 mei 1984, 
NJ1984,755 overwoog de Hoge Raad on
der meer: 'Derhalve slaat gebruiken op elk 
gebruik in het maatschappelijk verkeer 
waarbij sprake is van misleiding en waaruit 
nadeel kan ontstaan. Derhalve valt daaron
der niet slechts het gebruik als fronkeerze-
gel, doch ook het gebruik van valse postze-
aels in de postzegelhondel ten aanzien van 
filatelisten [...]'. 

Volledigheidshalve verwijst 
mevrouw De Koning-de Jong 
ook naar artikel 10 van de 
Postwet uit 1954, waarin in 
sub d. stond (en wellicht ook 
nog staat): 

[het is verboden] 'zegels, zegelafdrukken, 
stempelafdrukken of aanduidingen op zo
danige wijze te bezigen, dat zij ten onrechte 
de indruk vestigen, dat de bescheiden of 
voorwerpen waarop zij voorkomen, door 
het Staatsbedrijf der PTT behandeld zijn of 
van dot bedrijf afkomstig zijn' 

Op overtreding van dit verbod 
staat, zo schrijft mevrouw De 
Koning-de Jong, een maxima
le straf van vijfhonderd gul
den boete. 
Het Staatsbedrijf der PTT 
mag dan inmiddels geprivati
seerd zijn, de bepaling van ge

bruik van zegels en stempels 
zal op dit punt niet veranderd 
zijn. Het namaken van zegels 
en stempels met het oogmerk 
deze als echt en onvervalst te 
doen gebruiken, zal dus nog 
steeds strafbaar zijn. 
Het laatste deel van de brief 
van mevrouw De Koning-de 
Jong geeft nog duidelijker aan 
waarom de opmerking van de 
handelaar ('Ik breng PTT 
toch geen schade toe?') on
juist is: 

'Overigens is voor uw casus van belang arti
kel 223 SR waarin staat: 
"Hij die stoffen of voorwerpen voorhanden 
heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn 
tot het plegen van enig in artikel 216 of in 
artikel 222bis in verband met artikel 216 
omschreven misdrijf wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of een geldboete van de vierde categorie'. 

Ze tekent hier nog bij aan: 

'Artikel 222bis SR breidt de werking van ar
tikel 216 SR uit, namelijk hieronder vallen 
ook zegels en merken van de Nederlandse 
Antillen, een buitenlandse mogendheid of 
een volkenrechtelijke organisatie. Op basis 
van het voorgaanae kan mijns inziens wor
den geconcludeerd dot de opmerking van de 
hanoelaar onjuist was.' 

CONCLUSIE 
Uitgaande van het boven
staande kunnen we conclude

ren dat het in het bezit heb
ben en gebruiken van valse 
stempels strafbaar is. Immers, 
men heeft het oogmerk ande
ren daarmee te benadelen. 
De opmerking van de hande
laar 'dat hij de PTT toch geen 
schade toebracht' is onjuist 
(zie het door mevrouw De Ko
ning-de Jong geciteerde arti
kel 223 SR) als we de gegevens 
zoals die in het UPU-hand-
boek zijn vastgelegd en de ar
tikelen uit het Wetboek van 
Strafvordering, respectievelijk 
het Wetboek van Strafrecht, 
lezen en op hun juridische 
merites beoordelen. 
Hendrik W. van der Vlist 

Noten: 
'. Uitgave van en bewerkt door de 
Deutsche Bundespost Postdienst, GCTÏCT'-
a/öirefejon; Washington, 1989. 
': Studiereeks Recherche; onder re
dactie van mr. C. D. Schaap en mr, 
A. van Vliet; nummer 1, 1991. 
\ Pagina 121, hoofdstuk 5.2, Het 
'oude' alge7nen£ stelsel van verbeurdver
klaring 
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^ G R I W E I U H A C E SAMENSTELLING: CHARLES BOISSEVAIN 

[2] SORTEREN 
Tijdens de feestperiode 
aan het einde van het 
vorig jaar ziin er 200 
miljoen kerstkaarten ver
stuurd. Dat is bijna tien
maal zoveel als er dage
lijks 'gewone' poststuk
ken wordt verstuurd. En 
die 200 miljoen kaarten, 
dat zijn er veel, heel 
veel. 

GEZELLIG EN NUTTIG 
Hoe ik dat weet? Ik heb 
meegeholpen! Op één 
van de topdagen voor 
Kerstmis heb ik van die 
miljoenen poststukken er 
zo'n vijfduizend gesor
teerd. IK was niet alleen. 
We waren met een 
groep van bijna dertig 
mannen en vrouwen, die 
elk ook zo'n aantal heb
ben weggezet. Allemaal 
medewerkers van het PTT 
Museum. Dat was niet al
leen gezellig, het was 
ook nog eens nuttig. Nut
tig voor ons om eens op 
een andere werkplek de 
handen uit de mouwen te 
steken, maar ook zeer 
nuttig voor de - wat ken
ners noemen - de KNJ. 
Deze laatste afkorting 
van PTT Post staat voor 
Kerst- en NieuwJaars-
post. We werden met z'n 
allen op een rij voor de 
sorteerrekken of -vakken 
gezet, met naast ons een 
paar flinke bakken post. 
leder had zijn eigen rek 
met elk een heleboel vak
jes erin. Bij elk vakje 
stonden op een bordje 
de eerste twee cijfers van 
één of meer postcodege-
bieden. 

AAN DE SLAG MET DE KNJ 
Omdat we in het sorteer-
centrum van Leidschen-
dam zaten, was er een 
apart vakĵ e voor 25. 
Daarmee beginnen de 
postcodes van Den Haag 
en omgeving. Helemaal 
linksboven zit de 90 van 
Groningen en helemaal 
rechtsonder de 10 van 
Amsterdam. Boven die 
10 zitten - schat ik - tien 
vakjes met de postcodes 
die oplopen tot 20. Alle
maal Noord-Holland 
voor zover ik mij herin
ner en je kunt daarin de 
brieven met je rechter
hand leggen. 
Nou ben ik rechtshändig, 
dus ik bofte, want het 
sorteercentrum Leids-
chendam had speciaal 
voor ons een container 

post uit Amsterdam laten 
overkomen om met de 
hand te sorteren. Deze 
post was de nacht ervoor 
al machinaal gestempeld 
en voorgesorteerd met 
het sorteercentrum Am
sterdam als bestemming 
en daar naar toe ge
transporteerd. In Amster
dam zou het normaal 
gesproken machinaal 
gesorteerd worden op 
plaats van bestemming, 
maar daar hadden ze er 
qeen ruimte voor. Leid-
schendam heeft Amster-
dam daarmee geholpen 
en dat gebeurde hand
matig. Dat is heel gebrui
kelijk 'tijdens de KNJ', 
zeker nu de nieuwe sor-
teercentra nog niet opti
maal benut kunnen wor
den. Dagelijks konden ze 
in deze drukke periode 
in de zes sorteercentra 
enkele honderden men
sen extra gebruiken. 
Daarom was onze hulp 
ook nuttig voor onze 
vroegere collega's van 
PTT Post. 

STEEDS SNELLER 
Wat mij het meest is bij
gebleven is het eerste uur 
dat je sorteert. Uit de bak 
pak ie voorzichtig een 
handje brieven en kijk je 
op de eerste envelop wat 
de eerste twee cijfers van 
de postcode zijn. Vervol
gens doe je je hoofd om-
rioog en zie je dat qrote 
sorteerrek als een flatge
bouw voor je staan. 
Welk appartement te ne
men? Van rechtsonder 
dwalen je ogen vakje 
voor vakje naar linksbo
ven. Nauwkeurig, met 
het adres naar boven en 
de postzegel rechts naar 
je toe, leg ik de brief in 
het betreffende vakje. 
Mijn ogen kijken weer 
naar mijn schoot, op 
weg naar de tweede 
brief. Enzovoort. Naar

mate je meer brieven 
hebt gesorteerd, weet je 
van tevoren in welke 
richting je rechterarm 
moet gaan voordat hij 
doel kon treffen. Het 
gaat steeds sneller. Tot
dat je rare gevallen te
genkomt. Bijvoorbeeld 
de kerstkaart, waarop 
alleen de naam van de 
heer P.Jansen staat ge
schreven. Ik zie ze daar 
thuis bij de afzender al 
aan tafel zitten: grote 
stapel kaarten en enve
loppen, velletjes kerst
postzegels en adres
boekje erbij. Alleen staat 
in het adresboekje nog 
niet de naam en het 
adres van de nieuwe 
chef van pa z'n werk, die 
zo aardig was een kaart
je te sturen. Zoeken we 
later wel op. Helaas: de 
envelop verdwijnt onge-
adresseerd in de stapel 
en vervolgens in de orie-
venbusl En tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op 
het werk je maar afvra
gen waarom die man zo 
stug tegen je doet! Zijn 
ongeadresseerde kerst
wens is door ondergete
kende in het vakje 'onge
codeerd' gelegd; nou, 
dan weet u het wel. In 
dat vakje heb ik ook veel 
kerstkaarten mét adres 
maar zónder postcode 
gelegd. Ze waren ge
schreven met een zwarte 
viltstift en allemaal be
stemd voor Volendam. 
Woont u daar en hebt u 
uw kerstkaarten een 
paar dagen te laat ont
vangen, dan weet u nu 

GEEN PROMOTIE 
Waaraan ik een verrekte 
spier in mijn rechterarm 
heb overgehouden, is de 
stapel met brieven die af
wisselend bestemd wa
ren voor Amsterdam en 
Australië. Omdat het 

Welk appartement van dit flatgebouw te nemen? (foto M.C. Erkelens, 
Rijswijk) 

vakje buitenland in het 
miciden bovenaan zit, 
ging het afwisselend 
recritsonder, middenbo-
ven, rechtsonder, mid-
denboven etc. Na twintig 
brieven ervaar je dit als 
een vaststaand ritme, 
maar don zitten er op
eens twee brieven voor 
Amsterdam direct na el
kaar. Die tweede brief 
verdween dus in het vak
je'Buitenland'. Inmiddels 
onWangen? Na een paar 
uur sorteren blijkt dat de 
werkopzichter op ons 
heeft gelet. De helft van 
ons verhuist naar een an
dere afdeling. Ik zit er 
niet bij. Later hoor ik dat 
zij zijn gepromoveerd tot 
postmedewerkers, die 
mogen (of moeten?) sor
teren op vier cijfers van 
de postcode. Aan de ene 
kant was ik wel jaloers, 
aan de andere kant 
hoorde ik dat dat toch 
nog knap moeilijk is. Dus 
misschien was het maar 
beter zo. Aan het eind 
van de dag voelde ik 
overigens toch dat de 
'sorteerders op vier cij
fers' een beetje neerke
ken op de 'sorteerders 
op twee cijfers'. Maar er 
is altijd nog een baas (in 
dit geval bazin) boven 
baas: een van ons mocht 
bundelen met een geau
tomatiseerd bundelma-
chientje! 

ROUTINE EN 
VERMOEIDHEID 
Wat mij ook is bijgeble
ven is het laatse uur van 
het sorteren. De routine 
heeft zich van mij mees
ter gemaakt. De hoogte 
van de stapel lege krat
ten naast mij is tot status
symbool verheven. Van
uit mijn éénpotige hoge 
comfortabele stoel, leu
nend op linker armsteun, 
trek ik met mijn rechter
hand soepel de eerstvol
gende brief uit het bun
deltje in mijn linkerhand. 
Automatisch vindt deze 
zijn weg naar het be
treffende vakje. Lang
zaam slaat de vermoeid
heid echter toe en ont
staan er concentratiepro
blemen. In het overvolle 
vakje voor Beverwijk stop 
ik een brief die het nele 
zwikje er aan de achter
kant uit doet vallen. De 
postcode 1000-Bern 
gaat niet in het vakje Bui
tenland, maar in 10.. 
Amsterdam rechtsonder 

Aan de bundelmachine, {foto 
M.C. Erkelens, Rijswijk) 

en een gehavende enve
loppe met kaart qaat niet 
in het daarvoor bestem
de vakje, maar gewoon 
op postcode bij de rest. 
Ik ben benieuwd of de 
kaart is meegereisd naar 
de geadresseerde dan 
wefer onderweg is uitge
vallen. 

TROTS EN RESPECT 
Om zes uur 's avonds zit 
het werk er voor ons op. 
Nieuwe ploegen nemen 
onze stoelen in. De eer
ste oogst van de geleeg
de brievenbussen van de 
dag komt al binnen. De 
Sorteermachines Groot, 
de Sorteermachines 
Klein, de Sosma's, de 
blauwe en de rode krat
ten met brieven, pallets 
vol kratten, de vrachtwa
gens vol pallets: het be
drijf draait op volle toe
ren. In een lange rij lo
pen we door het sorteer
centrum naar de uit
gang, een ervaring rij
ker, een beetje trots op 
onszelf, maar vooral met 
respect voor de kleine 
groep voor wie dit hand-
sorteren nog dagelijks 
werk is. 
Charles Boissevain 

Cfiarles Boissevain is als conser
vator werkzaam bij fiet Neder
landse PTT Museum te Den 
Haag. 
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NEDERLAND GASTLAND OP TWEEDE 
SWISS STAMP OPEN IN ZWITSERLAND 

Van 9 tot en met 12 sep
tember 1999 organiseert 
de Organisation Swiss 
Stamp Open het tweede 
Swiss Stamp Open ver-
zamelaarsrestival. Het 
evenement bestaat uit 
een internationale post
zegeltentoonstelling met 
een grote handelaren-
beurs en wordt gehou
den in de Eulachhalle, 
V/arts tra sse 73 in Win-
terthur (Zwitserland). Het 
geheel staat onder patro
naat van de Zwitserse 
Bond van Filatelistenver
enigingen. Doel van het 
verzamelaarsfestival is 
een nieuwe vorm van 
tentoonstellen te lance
ren, waardoor het niet 
alleen voor postzegelver
zamelaars, maar ook 
voor andere verzame
laars en overige belang
stellenden aantrekkelijk 
is. 

Onder één dak vinden 
tegelijkertijd drie ver
schillende tentoonstellin
gen plaats: de Open 

Klasse, de Motief-salon 
(voor thematische inzen
dingen over sport, met 
de nadruk op het thema 
fiets) en de Jeugdklasse 
(voor inzendingen van 
jeugdige verzamelaars 
uit Zwitserland en op uit
nodiging uit andere lan
den). 
Daarnaast worden er tij
dens dit festival voor
drachten en andere bij
eenkomsten gehouden. 
Nederland is gevraagd 
om de rol van 'gastland' 
op zich te nemen. Dit be
tekent dot niet alleen op 
filatelistisch gebied, 
maar ook op andere ter
reinen aandacht aan 
Nederland zal worden 
geschonken. Gedacht 
wordt aan het opstellen 
van een windmolen en 
de verkoop van typisch 
Nederlandse producten. 
De in te richten Hollän
derplatz zal worden om
geven door vijftig kaders 
met Nederlandse inzen
dingen. Twintig kaders 

zullen worden gevuld 
door de Studiegroep 
Zwitserland en dertig met 
inzendingen die een dui
delijk overzicht geven 
van de filatelie in Neder-

! land. Daarnaast mag 
Nederland vijf inzendin
gen in de Open Klasse 
en vijf in de Motief-salon 

' tentoonstellen. 
! PTT Post zal voor decora

tiemateriaal zorgen en 
een verkoopstand inrich-

' ten; in die stand zal een 
[ bijzonder stempel wor-
! den gebruikt. Ook Zwit-
' seriand komt met een ge-

legenheidsstempel. De 
Nederlandse Vereniging 

, van Postzegelhandelaren 
j zal waarschijnlijk met 
1 een aantal handelaren-

stands aanwezig zijn. 
! De heer P. Aldeniesten, 
i lid van het Bondsbestuur, 

zal bij dit evenement op-
i treden als vertegenwoor

diger van Nederland. 
Voor verdere informatie 
kunt u met hem contact 

. opnemen. Zijn adres is 
I Van Kijfhoekstroot 63, 

3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, telefoon 078-

I 6812576. 

COSTERUSRIDDER 
OVERLEDEN 

Op 20 december il. 
overleed de heer É.A.B.J. 
ten Brink (87). De heer 
Ten Brink was het eerste 
hoofd van het bureau 
Geschiedschrijving van 
de Centrale Directie van 
de PTT. Van zijn hond 
verschenen tussen 1941 
en 1979 vele (post)histo-
rische publicaties. Daar
onder bevindt zich een 
aantal belangrijke wer
ken voor filatelisten, zo
als Geschiedenis van het 
Nederlandse postwezen, 
1795-1810, Het ont
staan van een rijksdienst 
onder de Bataafse Repu
bliek en het Koninkrijk 
Holland. De geschiede
nis van net postvervoer 
en Brievenvervoer per 
Paardenposterij tijdens 
de inlijving bij Frankrijk. 
In 1984 werd de heer 
Ten Brink opgenomen in 
het Kapittel van Coste-
rusridcders. 

Dat hij moge rusten in 
vrede. 
Het Bondsbestuur 

BONDSERETEKENS VOOR 
VERENIGINGSLEDEN 

In 1998 heeft de Bond weer een 
aantal verdienstelijke filatelisten 
onderscheiden met een gouden of 
zilveren Bondsspeld. Dot gebeurde 
op voordracht van het bestuur van 

hun vereniging. Betrokkenen heb
ben veel bijgedragen aan de fila
telie in het alqemeen, en in het bij
zonder voor riun eigen vereniging. 

Bondsspeld in g o u d : 
H.M.M. Kuypers, Heerlen 
C. Loch, Eindhoven 
J.P. Veldhoven, Bilthoven 

Bondsspeld in zi lver: 
J. Logeman, Veendam 
Mevr. V/.E.A. Matze-van Hal, 
Heerlen 
D.J. Saarloos, Nunspeet 
F.M. Schoenmakers, Voerendool 

Onze hartelijke gelukwensen! 

Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen 

organiseert op 

27 en 28 maart 1999 
een groot 

filatelistisch evenement 
in hal 9 van het laarbeurscomplex te Utreicht 

met enkder meer: 
1 Tentoonstelling cat. 2 met ruim 2Ó0 kaders 
W Tientallen collecties met het thema Sport, 

ivaarhij imk de bijbehorende attributen 
vmrden tentoongesteld. 

Dit evenement vindt plaats als onderdeel van 
de Internationale Verzameldagen 

TENTOONSTELLING 
INDONESIA 2000 

Ter gelegenheid van de 
vijfenvijftigste verjaardag 
van de onafhankelijkheid 
van de Republiek Indoni-
sië wordt van 15 tot 21 
augustus 2000 de we
reldtentoonstelling Indo
nesia 2000 gehouden. 
Deelname staat open 
voor alle tentoonstellings
klassen. Inzendingen, 
met uitzondering van die 
in de Mop/)/7a-kTasse, 

moeten eerder nationaal 
zijn bekroond met ten
minste verguld zilver (die 
in de literatuurklasse met 
zilver). 
Als landscommissaris 
voor deze tentoonstelling 
is benoemd de heer 
P.F.A. van de Loo, Berg
weg 43, 1217 SB Hilver
sum. Voor verdere inlich
tingen en aanmeldings
formulieren kunt u con
tact met hem opnemen. 
Zijn telefoonnummer is 
035-6245169, zijn fax
nummer 035-6233603. 
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500 verschillende prijslijsten op internet of per post! 

PostBeeld Kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel 02a6272136, fax 02^5272753, e-mail info@postt)eeld nl WWW.pOStbeeld.nl 

S H P E "Jumbo" 

Afmetingen 
Ringband 
535x410x55 mm 
Bladen 
510x360 mm 
Nutt opp 
508x340 mm 
Int) verm 
max 70 bladen 

Verkrilgbaar bIJ ledere postzegelhandel 
Voor Infformatie en uitgebreide SAFE foMen 

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

Blauw gewatteerde ringband 
2-zi|dig bruikbare bladen 

Kartonnen verslevigingsvel 
voor in bladen, per vel 

Bestel nr 6055 
Bestel nr 6053 per blad 

per 5 bladen bladprijs 

Bestel nr 6054 

ƒ 79,50 
ƒ 6,25 
ƒ 5,75 

ƒ 1,45 

CATALOGI 
Harns (eng ) catalogus USA & Canada 1999 ca 470 biz 35 — 
US Postal (eng ) catalogus USA 1999 502 bIz kleur 42 50 
JSCA (jap ) speciale catalogus Japan 1999 ca 800 bIz 95 — 
Sakura (eng /jap ) catalogus Japan 1999 300 bIz kleur 32 50 
Yang (eng ) spec cat Macau 1999 112 bIz kleur 32 50 
Seven Seas (eng ) pocketcatalogus Australië & AAT 1999 kleur 23 50 

Fischer (pools) speciale catalogus Polen 1999 325 biz. kleur 35,— 

OFK (eng /noors) speciale catalogus Noorwegen 1999 400 bIz kleur 92 50 
MBA (hong ) semi-spec catalogus Hongarije 1999 360 bIz kleur 49 50 
Vlastos (eng /gneks) spec cat Griekenland & Cyprus 1999 kleur 49 50 
Harper (eng ) handboek filatelie & propaganda m Hitler Duitsland 

zegels & postkaarten 362-A4 bIz mei vele afbeeldingen 140 — 
Aanbiedingen: 
SBK (duits/frans) cat Zwitserland/Liechtenstein 1998 610 bIz kleur 15 — 
B & W (eng ) spec cat Australië & Gebieden 1995 1000 bIz kleur 120 — 
VST (eng ) pocketcatalogus Australië & AAT 1997/98 kleur 12 50 

Schelpen op zegels 
Detail (eng ) wereldhandboek Schelpen op zegels landen A C 1998 42,90 

wereldhandboek schelpen op zegels landen D-H 1998 42 90 
Woodward (eng ) wereldhandboek Elvis op zegels 1997 103-A4 bIz 60 — 
Brookman (eng ) wereldcatalogus Disney op zegels 1998 255 bIz 45 — 

Orders tot ƒ 150 — plus ƒ 6 — verzendkosten Orders tot ƒ 50 — en levenng aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide pnjsli|Sl gratis Postgiro 125 34 14 - Bank ABN/Amro 47 36 54 717 

P.W. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC DEN HAAG 
(vlakbij Centraal Station) 

Onze winkel is geopend dinsdag t/m vrijdag 10 00 17 00 zaterdag 10 00 13 00 

tel 070-3652227 
fax 070-3651885 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

Mist u nou ook steeds de postzegelboekjes?? 

Neem dan bij ons een abonnement! 
Mogelijk voor elk land ter wereld, 

of voor elk motief. 

U hebt vast en zeker al meerdere malen ontdekt dat het naderhand 
kopen een dure aangelegenheid kan zijn Want boekjes maken het, 
ook internationaal, helemaal" 

U hoeft mets vooruit te betalen Ook geen borgsom U kunt het 
abonnement op elk moment beëindigen Kan het makkelijker"? 

^©©ßCLETS DP^T1^[MÄTD©B 1 /Ä n POSTBUS 1051 
J i ^ [ L , 5140 CB WAALWIJK 

TEL 0416 331451 
FAX 0416 342656 
booklets@telebyte nl 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
U\ND-IJSLAND-FINIJ\ND en ALAND postfris en gebruikt 
Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren 

Tel 0313-419041 (geen winkel) 
Faxnr 0313-413295 

E mail pzhronh@bart nl 
Internet http //pzhronh filasott nl 

DENEMARKEN - GROENLAND - FARÖER 
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 

Schri\f m het Nederlands naar 
PZH B Hailing-Sorensen, Tyge Krabbes vej 11 , 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 

http://WWW.pOStbeeld.nl
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Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoc» in de Zeestraat c^ de eerste verdieping 

— UITNODIGING — 

Waarschijnlijk heeft u al over ons gehoord of gelezen. Wij bestaan als groothandel al ruim 20 jaar, dus zijn 
wij zeker geen nieuwkomer in de postzegelweield. Per maand kopen wij tussen de 50 en 100 verhuisdozen 

vol met postzegels. Voor de verzamelaar bestaat de Postzegel Partijen Centrale nu twee jaar. Wij zijn gevestigd 
in een kantoorgebouw in Den Haag waar wij 20 ä 25 klanten tegelijk kunnen ontvangen. U kunt bij ons onder het 

genot van een kopje koffie of iets fris onze partijen vrijblijvend bekijken. 

Door direkte import uit de hele wereld vindt u bij ons verzamelingen die geheel nieuw zijn in Nederland. 
De kavels die wij aanbieden zijn voornamelijk landen/motief en restantverzamelingen in albums, 

insteekboeken en dozen voor prijzen die kunnen concuieren met de opbrengstprijzen van veilingen. 
Door de ervaring, inzet en kennis van onze medewerkers zijn wij m staat om onze snel groeiende 
klantenkring iedere vier weken een gratis partijenlijst met honderden nieuwe partijen toe te sturen. 

Op deze lijst staan kavels van honderd tot vele duizenden guldens. Naast deze kavels hebben wij een 
afdeling 'Koopjes'. Hier bieden wij meer dan 500 insteekboeken en kleinere verzamelingen aan die uitgeprijsd 
zijn vanaf fl. 10, en niet op onze partijenlijst staan vermeld. Verder hebben wij een afdeling FDC's, bestaande 
uit duizenden Eerste Dag Enveloppen van de wereld (waaronder veel motief), voor slechts één gulden per stuk 

'Ons motto is: Uw hobby hoeft niet duur te zijn. 
Stel het niet langer uit en zorg dat u óók tot onze vaste klantenkring gaat horen. 

Als u voor het eerst naar ons kantoor komt, voor eind februari 1999 en deze uitnodiging meeneemt, 
hebben wij een leuke verrassing voor u klaar liggen. 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat SS 2S18AA den Haat 

Tel: 0703625263 Fai : 070362S41S 
ABN/AMRO : iir61.96.2g.0S7 Postbank nr : 7331882. 

Kavels zijn ook schnilelijk, telefonisch of per fax te bestellen 
Openingstijden; do/vr 09 0017 OOu. za 10.0016 OOu en na telefonische afspraak 

Bestehijden ma/vT09.0017.00u za 10 0016 OOu 
Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling 

Bij bestellingen boven de F 150, zijn de verzendkosten voor PPC! 

*♦*♦*♦**♦****♦♦♦*♦♦♦***♦♦*♦♦*************** INFORMATIEBON ****************************************** 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Postcode/Plaats: 
Interessegebieden: 99febrPh 

****************************************************************************************************** 
U kunt ons vinden naast Panaroma Mesdag. Altijd paikeenuimte (fl 2. per uur, zaterdag's gratis) 

Als u bovenstaande informatiebon invult en naar ons toestuurt, krijgt u een jaar lang gratis en geheel vritbli|vencl 
onze maandelijkse partijenlijst. 

http://iir61.96.2g.0S7
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Postzegel Part ij en Centrale 
Dit is een kleine selectie van onze 

ALBANIË in map,pfr/ongebr/gebr. 
1925-1979. Kleine verzameling op albumbladea 
Waarbij veel motief. 
AMERIKA (USA) in map.gebr. 
STEMPELS. Zeer interessant. Een prachtig geheel. 
ZELDEN AANGEBODEN. 
ANDORRA in map.pfr/ongebr. 
Kleine verzameling op albumbladen. 
waarbij veel Ver. Europa. 
ANTIGUA in map,ongebr/gebr. 
1863-1949. Kleine verzameling op albumbladen. 
Cataloguswaarde: ff 4.000. 
ANTIGUA in map.pfr/ongebr. 
1938-1982. Kleine verzameling op albumbladen. 
AUSTRALIË in map,vnl. gebr. 
1913-1955. Kleine verz. op albumbladen. 
Met veel betere zegels. 
BAHAMA'S in map,ongebr/gebr. 
1863-1954. Kleine verzameling op albumbladen. 
Met veel betere zegels. CaUloguswaarde ff 10.000,-. 
BALTISCHE STATEN in map,pfr/ongebr/gebr. 
Leuke uitzoekzakjes. Met veel top-materiaal van 
Estland. Zeer hoge cataloguswaarde. 
BURUNDI in map.vnl.gebr. 
1962-1983. Goed gevulde verzameling op albumbladen 
met veel motief. 
COOK ISL. m map. 
Kleine verzameling op albumbladen. 1893/1967. 
CYPRUS in map.pfr. 
1960-1987. Waarbij veel top-series. 
CYPRUS in map.pfr. 
Cataloguswaarde ff 3165,-. 
CYPRUS in map,pfr. 
1949-1994. Cataloguswaarde ff 4297,-. 
DUITSLAND in map,pfr/ongebr/gebr. 
Verzameling op albumbladen. Veel zegels, waarbij 
betere. Een mooi geheel voor de beginner 
DUITSLAND BUND in map.gebr. 
Kleine verzameling jaren '50 met veel betere zegels. 
Cataloguswaarde DM 2.650,-. 
ENGELSE KOLONIËN in map,vnl.ongebr. 
diversen op albumbladea Vnl. jaren '60 en '70. 
Veel motief 
ENGELSE KOLONIEN in map,pfr/ongebr/gebr. 
Kleine verzameling op albumbladen, waarbij Norfolk 
FALKLAND in map.ongebr/gebr. 
1891-1951. Kleine verzameling op albumbladea 
Cataloguswaarde ± ff 1800,-. 
FAROER EIL. in map,pfr. 
FIJI in map,p&/ongebr. 
1950-1982. Kleine verzameling op albumbladen. 
Waarbij veel motief 
GABON in map,vnl.pfr. 
1960/1969. Een verzameling op albumbladen met 
veel motief Cataloguswaarde ff 3.650,-. 
GIBRALTAR in map,pfr. 
Kleine verzameling op insteekbladen. 
± 1965-1995. Cataloguswaarde ff 4100,-. 
GIBRALTAR in map,pfr. 
Verzameling op insteekbladen. 
1956-1995. Cataloguswaarde ff 5000,-. 
GIBRALTAR in map,vnl.ongebr. 
1886/1990. Goed gevulde verzameling op albumbladen. 
GRENADA in map,ongebr/gebr. 
1863-1946. Kleine verzameling op albumbladen. 
Catologuswaarde ruim ff 2200,-. 
GRIEKENLAND in map,pfr/ongebr/gebr. 
1900-1980. Kleine verzameling op albumbladea 
GUINEE in map,vnl.pfr. 
1960/1969. Verzameling op albumbladen waarbij 
veel motief Cataloguswaarde ff 4.600,-. 
INDONESIË in map,pfr/ongebr/gebr, 
1950-1980. Goed gevulde verzameling op albumbladen. 
Veel zegels en veel motief 
IRAN in map. 
1900-1975. Kleine verzameling op albumbladen 

F. 140,00 

F. 900,00 

F. 190,00 

F. 200,00 

F. 80,00 

F. 500,00 

F. 500,00 

F. 750,00 

F. 150,00 

F. 125,00 

F. 300,00 

F. 235.00 

F. 325,00 

F. 400,00 

F. 265,00 

F. 220,00 

F. 125,00 

F. 100,00 

F. 150,00 
F. 135,00 

F. 175,00 

F. 300,00 

F. 375,00 

F. 500,00 

F. 110,00 

F. 120,00 

F. 200,00 

F. 125,00 

F. 100,00 

2791 

3107 

2808 

2809 

2810 

2801 

2970 

2874 

2935 

2947 

3097 

3098 

2936 

2995 

2802 

2793 

3109 

2854 

2833 

2803 

2804 

2805 

3101 

2806 

2988 

2831 

februari Partijenlijst 

ITALIË in map,pfr/ongebr/gebr. 
1900-1985. Zeer goed gevulde verzameling op 
Albumbladen. Met veel betere zegels en series. 
ITALIË in map,ongebr/gebr. 
Redelijk gevulde verzameling op albumbladen. 
JAPAN in map,pfr/ongebr/gebr. 
1900-1985. Goed gevulde verzameling op 
albumbladen. Waarbij veel motief . 
JOEGOSLAVIË in map,pfr/ongebr/gebr. 
1918-1984. Kleine verzameling op albumbladen. 
LAOS in map.pfr/gebr. 
Goed gevulde verzameling op albumbladen 
Waarbij zeer veel motief 
LEEWARD EIL. in map,ongebr/gebr. 
1890-1954. Zeer goed gevulde verzameling op 
Albumbladen. Veel top-nummers aanwezig. 
Cataloguswaarde ± ff 8.000,-. 
LIECHTENSTEIN in map,pfr/ongebr/gebr. 
1912/1992. Redelijk gevulde verzameling op 
Insteekbladen met veel betere zegels. 
Cataloguswaarde ± ff 12.000,-. 
MALTA in map,ongebr/gebr. 
1863-1971. Goed gevulde verzameling met veel 
betere zegels. Cataloguswaarde ± ff 10.000,-. 
MALTA in map,ongebr. 
1956/1969. Kleine verzameling op KABE-albumbladen 
MALTA in map,pfr. 
Collectie 1949-1995 op insteekbladen. 
MALTA in map,vnl. ongebr. 
1875/1990. Goed gevulde verzameling op albumbladen 
Waarbij veel materiaal. 
MAURETANIE in map.pfr/ongebr/gebr. 
Goed gevulde verzameling op albumbladen. 
Waarbij veel motief 
NAURU in map,vnl. pfr. 
Collectie op albumbladen. Catwaarde ff 2700,- YV. 
NEDERLAND in map.vnl.gebr. 
In 5 oude rondzendboekjes. Met veel ouder materiaal 
en veel betere zegels. Waarbij doubletten 
Zeer geschikt voor handel en rondzenddienst 
NEW FOUNDLAND in map,ongebr/gebr. 
1857-1947. Kleine verzameling op albumbladea 
Cataloguswaarde ± ff 6.000,-. 
NIEUW ZEELAND in map,ongebr/gebr. 
Verzameling op albumbladen. 1860-1955. 
Waarbij veel betere zegels. Een mooi geheel. 
OPPER VOLTA in map.vni.pfr. 
Kleine verzameling op albumbladen met veel motief 
1960/1969. Cataloguswaarde ff. 3.000.-. 
PAKISTAN in map.vnl.gebr. 
Redelijk gevulde verzameling op albumbladen. 
SINGAPORE in map.pfr/gebr. 
Kleine verzameling op albumbladen waarbij 
betere series. Veel motief 
ST KITTS-NEVIS in map.ongebr/gebr. 
1870-1970. Kleine verzameling op albumbladen. 
Cataloguswaarde ± ff 2.000.-. 
ST VINCENT in map.ongebr/gebr. 
1861-1975. Kleine verzameling op albumbladen. 
Waarbij veel klassiek en fout-opd^kken van de 
TRINIDAD & TOBAGO in map,ongebr/gebr. 
1851-1953. Kleine verzameling op albumbladea 
Cataloguswaarde ± ff 3250,-. 
TRISTAN DA CUNHA in map,ongebr. 
1952/1967. Vrijwel komplete verzameling op 
albumbladen. Waarbij veel hoog genoteerd 
materiaal. Mooi geheel met veel motief 
TURKS EN CAICOS ISL. in map,ongeb/gebr. 
Kleine verzameling op albumbladen. Met veel typea 
Cataloguswaarde ± ff 4.000,-. 
VERENIGD EUROPA in map,vnl. gebr. 
1956-1963. Waarbij betere zegels zoals 
Liechtenstein 1960. 
VIETNAM in map,ongebr/gebr. 
Kleine verzameling op albumbladea 
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landelrke secretariaten: 
Wl̂ Pl̂  J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwoog, ©0229230192. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwoord
vegersgaardel30,2542THDen 
Hoog, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne

kom. 

Aalsmeer: 
P.V Aalsmeer, M. Mijwaort, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V De Posthoorn, A. Treure, Plan
togeweg39,2951GNAlblasser

dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
WKPI^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072

5157889. 
Almelo: 
JVl'/'l^B.Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546

861525. 
Almere: 
l'PW^/mere;A.H.deHoopMe
ijer, Hilversumpod 29,1324 SI 
Almere, ©0365331981. 
Alphen aan den Ri n: 
HVPV; P. van der Poe, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Riin, 
©0172421332. 
Altena: 
«l'Pp.vanWiigerden,Kenne

dylnl7,4281KTAndel,©0183

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

gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©0332580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen, mw. A.P. Hesse

ling,S.Vestdiiklaanl5,1187WH 
Amstelveen, ©0206438534. 
Amsterdam: 
WPl^M.M.KleiLHayovanSome

renloon 50,1187 RB Amstelveen, 
©0206405039. 
Hollandicr, T. Bezuyen, Voorburg

straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©0206142947 (na 19.00 uur). 
/irDeP/i//ote//s/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 
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Haarlem, ©0235262028. 
/lS;'SWf//ote/(e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©0206303913. 
PWi/AFilatelie; F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299654163. 
/T'Statuut fiO';P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster

dam, ©0206331789. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
BPC'Verzamelze'ISVBlWenk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
/VI/PI^H.Breimer,Valkenberglaan 
32,731381 Apeldoorn, ©055

3558256. 
/V'De 6/o6e';P. Bakker Schut, K. 
Onnesstraot 10,7316 IS Apel

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

dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IV Philatelica, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
«C/'lfJ.E.Huiskes, Winschoten

straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
/7'De6/o6e';G.A.Macrander, 
Sleedoornloan 6,6841 AB Arn

hem. 
Assen: 
WPV Assen, H. Gerrits, Speen

kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baarn: 
/'l'fioofn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaeloon 93,3741 EK Boorn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
/T'OeG/oie'imw.M.M.A.Mein

dersSchimmel, Do Costostroat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderlinq Contact'; mw. J.E.M. 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan aan 
mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905.3273 ZG Westmaas. U kunt 
ook emailen: e.braakensiek@worloonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164234576. 
fl''Mo Oost'; T. van Esch,üra

nusloan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/T'DeG/oÄe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij

chen. 
Beverwijk: 
/fPCßerawv<:;Th.Erkamps,Be

neluxloon 334,1966 WX Heems

kerk, ©0251237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. M.A. v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt

hoven, ©0302290466. 
Blitterswijck: 
PI'DeAtoosrforpen:; A.J.M. Goo

ren, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
/CP/H/ote/zcfl; Drs W. van der Glos

sen, Dopheidestraot 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252416247. 
Bodegraven: 
il/I^Pl^S.Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XWBodegroven, 
©0172613475. 
Borne: 
Wl'Pp.J.Veltkamp,Goudenre

genstroot 10,7621 WD Borne, 
©0742662880. 
Boskoop: 
/VI/PI^J.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172

213580. 
Boxmeer: 
PHl'Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485

571842. 
Boxtel: 
l^fiUA.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
PV Philatelica BrielleWestYOorne; 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstroat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181

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

doorn, ©0555421952. 
Brummen/Eerbeek: 
frDe6/o6e';C.W.Stolk,Ruygen

bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bassum: 
/V/T'Del'erzöme/flor';O.Louw, 
Brinklaan 152,1404 GXBussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
PI'fojfr/fum; D.C. v.d. Woerd, Tu

reluur 12,1902 KM Costricum, 
©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Paassen, 
Orionstraot 27,7782 RE De Krim, 
©0524571889. 

SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 7 3 ZG WESTMAAS 
EMAIL: e . b r G a k e n s i e k @ w o r l d o n l i n e . n l 
CORRECTIES VOOR DEZE RUBRIEK MOETEN WORDEN 
DOORGEGEVEN AAN DE SAMENSTELSTER (ZIE BON) ! 

Dolfsen: 
IV Philatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw
leusen. 
Delden: 
PC Delden, H. Verschuuren, Longe

stroat 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
i'PCDe/fiiA.P. Schouten, De Mei

bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174295279. 
Delfzijl: 
PrOe f;Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
JVl'Pl^G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570
591107. 
Diemen: 
PI' 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
/y'DeG/oèe';mw.R.vanWijk, 
Treubstroot 27,6951 AB Dieren, 
©0313421220. 
Dinxperio: 
/y'öeG/oie';A.H.Soomers,Beg

gelderveldweg34E, 7091HM 
Dinxperio, ©0315652374. 
Doesburg: 
PV'De 6/oÄe';J.Wetsteiin,'t Ach

terom 6,6986 CNAngerlo. 
Doetinchem: 
fl^'De 6/oAe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg48,7021BT 
Zelhem,© 0314622272. 

Dordrecht: 
i'l'Pl'Dorrffec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DP/'DePos//ooef';J.J. Ouwer

kerk, Rozenhof 19,331 U T Dor

drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten, J. 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, 
©0416373144. 
Druten: 
fl''De6/oie';J.J.Gubbels,Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Dulven/Westervoort: 
PC'De 6/oie'; A.C. Dijke, De Gon
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
PMl'er.fc/nW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475483630. 
P/i/Ge/re6i;//ffe/fc/i/;P.Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475486144. 
Edom/Volendam: 
P/ . ' f vop / ' iLP.C. Smits, J.M. 
Osterlinglistr.34,1135EDEdam, 

©0299372017. 
Ede: 
/y'De6/o/ie';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
W/Pp .J . Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545
475217. 
Eindhoven: 
PCe H.J. Hofstede, Van Galen

straat 17,5694 CD Son en Breu
gel, ©0499476414. 
Philips PV, R. Arts, Heggeronkloon 
15,5643 BP Eindhoven, ©040
2117972. 
Eist: 
fl''De6/o6e';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481
373783. 
Emmeloord: 
/l'PMotefooiJ.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903. 
Emmen: 
PVEmmen, L. de Vries, Veldokkers 
56,7814AHSIeen,®0591

136184. 
Enkhuizen: 
;/P/i//flte/(Cfl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
f .P / . ; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
WP^;mw.M.L.RemptRaebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
lTP/'DeP/i/7otete/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
fVGoeree/Overflakkee;i\sS. 
Bangma, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet,© 
0187611542. 
Goes: 
PK'Deßeve/onrfen'; J.A.Grim

minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi&Eemland: 
JV/PP.M. van der Spoel, Hön

dellaan6,1272EEHuizen,®035
5262702. 
Goor: 
WPl* J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.von den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekkervan 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182
518549. 
'sGravenhage: 
//P/il^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh

kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702. 
Philatelica Den Haan A.f. van Ro
vesteijn, Heliotroopfaon 370, 
2555 ML Den Haag, ©070

mailto:e.braakensiek@worloonline.nl
mailto:e.brGakensiek@worldonline.nl


3230472. 
PC'De/frmg'iLH.Arkesteijn, 
PaulScholtenrode99,2717HG 
Zoetermeer, ©079-3510424. 
Shell Te Wem, afd. Filatelie; A. 
van Hoarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
P/Treclestem'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsetn-
geest,Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; i.?A.lokma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EVI/ 
Groningen,®050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW/Alkmaar, ©072-
5202176. 
IVPhilatelica; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastroat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van legek'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. von Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuv/-
Vennep, ©0252-675215. 
Haifweg-Zwanenburg: 
PZl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat9,1165LLHalfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
Pl''DeP/i(;cf/e//sf';D.Kanning, 
Gerard Doustroat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894, 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; G. de Beer, Oe 
Plassel,8449EHTerband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der linden. 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
/ y Den tfe/rferLCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philateliccr, G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15,5706 U Helmond, ©0492-

534793. 
Wl'We/mon4J.Neggers,Van't 
Hoffstraat 4, 5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
ylmiof/i/se/TiJ.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
fV'De 6/o6e'; H.Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
/Vl'Pl'lB.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Neusden: 
P I / f c / ^ Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javaloan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l^PMa/efoo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewoord: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveerr, H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezond-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisalaan31,9602GG 
Hoogezond, ©0598-351485, E-
mail; j.bos@ wxs.nl. 
Hoorn: 
HVPVAfdV/est-Friesland,i.l.Hi. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i/7ote/;:o;J.G.Fidder, 
Gall,straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Kijnsburff, J.F. de Gier, 
Saiiënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
f/fPl^B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/?r'/fo)(/eurllre';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Longedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdom, 
©0345-619473. 

Leiden: 
/l'P/i//o/e/H:o;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV, P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstraat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.A(.P/.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
IVW;S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
W l / ' D e loupe'; mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
fV'De G/ofce'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat335,7585PBGlane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis^, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PVDe leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fax 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PA/toteftcoPl'.; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendom: 
PrM'oter/oncl';R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend 
,©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venenr, mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rumela-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.Ni. 
Ooms, Eiiken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/^P/)//o/e&o;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
WPI^ P.J. van Boven, Eeckelha-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 

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

Oldenzaal: 
OPHV, H.J. Teunis, Dr. De Bruyne-
straat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243. 
Oostburg: 
PV Land van Cadzand, J.W. Lanse, 
van Ostadestraat 58,4501 KV 
Oostbrug, ©0117-454546. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
OI'Pi^P.v.d.Wulp,Vicorislaan3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmorsum: 
PV Ootmorsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraat 195,1442 CK Pur
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pl''7e/stof';H.D.Buitenwerf,Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
P/Äoo/te; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
/T/'De e/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
f r f i / w o ' ; P.A.H. Heidens, Dot
terbloemstraat 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
fl''De6/o4e';M.F.Bij!,Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
/T'De G/o6e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i//flte//fci;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
P^P/i//o/e/;fo; P.Pors, Clara Wich-
monnstraat 110,2984X1 Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfMer(/om;J.Vellekoop,Pres. 
Steynstraat 21,2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 

IVPhilatelica, E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
NVPV,i. Freeke, 
Braakmansdijk 12,7462 LV Rijs

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

Santpoort: 
PfSon/poortPfS; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherlaan 7,2071 
AZ Sontpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim; B.G. Doorne-
kamp, Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; Secretariaat, 
PostApart 5000,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
PV S/ftorrf e.o.; O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
Pl''P/i;/efeo';J.vanSchaik,Ada-
ma van Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Femland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/H7ote//co;E.v.d.Groaf,Dalle-
Iaanl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philateliccr, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R. Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
fV'//e/IVo/ermer/t';A.H. de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaandereïï, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Pbilatelistenclub Tiet, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
/PT Tï/iürg; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
WPl^LJ. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i//o/e/;fo;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
IVl'Pl^G.M.E.M,lotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
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©030-6662432. 
ÜP/il/!J.vanderMeulen,Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
f f 'De G/oie';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bovel, 
Van Ruusbroecloan 34,9602 BG 
Hoogezand, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
PV'Frimärket';UM.Mma, 
Zuiderkruis 92,3902X8 Veenen
daal, ©0318-543524. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
tum, De Sitterloan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaol: 
fV'DeG/oüe'imw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
/ " . l ^ . ? * / e n / o ' ; M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 

Vinnen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstroat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
«/PI^W.G.L.PoeKLdeColig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV, J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen, ©0118-
466665 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Polier, 
Badweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica, E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV, F.W.M. Nijp, Bortokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
lO'/'rDeionosfroo/'iJ.A.M.van 
Best,Mgr.V"lerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionastr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Komminga, 
Spinozoiaonl Dl,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
/TlVbü/ioc/i'; E.P. Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land

graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
fi/o/e//folVeert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
IVPhilatelica, J. de Koning, 
Schoonhoutl]6,4872MDEtten-
Leur,© 076-5014012. 
Wieringen: 
//PMo/efeo; J.M. Smit, Kooger-
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l'/'/iZ/ofe/Ko;!. van der Vliet, 
Tulpstraat49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaon 34, 3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
iVPK'Onrfer de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 

Wijchen: 
/T'De 6/o6e';J.H.G. Gosselink, 
Morgrietstrootl 1,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk oii Duurstede; mw. B. Ste-
ijger, Aorabeiengoord 2,3962 HE 
Wijk bij Duursteae. 

IJmuiden: 
PVIJmuiderr, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
FV IJssel-& Lekstreek; mi. A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 LA Rotter
dam,® 010-4553069. 
IJsselham: 
WüsseAom'; mw.D.Vrugt,P. 
Christinostr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; W.imW,h-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zoon. 
Philatelica Zaanstreek; D. Proaij, 
RembrandtstroatlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVIeewolde;G.'iN. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 
Zeist: 
leister legel Zoekers '74; J.W.K. 
Pros, Slotloan 149 III, 3701GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja

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

Philatóia 
Van de 206 botten die oni> 
lichaam rijk is zitten er 52 
in onze voeten. 

* iiaüftiajii* i j i i i i MW » i ii<MMWii><N>#i*#iiii 
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Een iguana kan 28 minu
ten onder water blijven. 

Opnii-rtcliik 

Tnskadfkajobie (angst voor 
het nummer 13) bestond 
al ten tijde van de Noor
mannen. Maar de combi-
naüe 'vrijdag' en '13' schij
nen we te danken aan je-
^us Christus, die met 
twaalf discipelen aan het 
Laatste Avondmaal zat en 
op een vrijdag werd ge
kruisigd. 

Wctcnsc hiU) & 1 i'riinick 
De Russische leider Ixnin 
stierf op 21 januari 1924; 
hij leed aan een hersen-
ziekte. Op zijn sterfbed 
hadden zijn hersenen nog 
maar een kwart van de 
normale grootte. 

*iLftiMii<x.ii»Hi<*i<^j|fcÉ*m>*#ft<É>> 

Donald Duck woont op 
Webfoot Watt nummer 1313 
in Duckburg (Calisota). 

De laatste wooiden van de 
Duitse componist Î udwig 
van Beethoven waren 'Ap
plaudisseren, vrienden -
het stuk is uit'. 

Kcrncmflc mensen 
Men.sen die de integratie 
van homofielen in het 
leger bepleiten hoeven 
slechts de naam van 
Alexander de Grote te 
noemen om te scoren. 

© l'»9 \<(teilaii(Kcli Maaiidblad \our PliilatUie 



SURINAME 
3A (XX) 
4A (XX) 
5A (XX) 
6A (XX) 
10aA(xx 
lOaAo 
13A(xx) 
13Ao 
5B (XX) 
5 B o 
13B(xx) 
13Bo 
15B (XX) 
15B0 
3C (XX) 
3 C o 
4C (XX) 
4 C o 
5C (XX) 
5 C o 
6C (XX) 
8C (XX) 
8 C o 
9C (XX) 
9 C o 
ICC (XX) 
lOaCo 
11C(xx) 
11Co 
12C (XX) 
12Co 
13C (XX) 
13Co 
3 D o 
10DO 
1E(XX) 
1Eo 
2E (XX) 
2 E o 
7E (XX) 
7Eo 
14F (XX) 
14Fo 
16/20 (XX 
19A(XX) 
20A (XX) 

18 — 
40 — 
3 0 -
35 — 

575 — 
110 — 
9 5 -
70 — 
3 5 -
14 — 
5 5 -
32 50 

1 3 0 -
120 — 

2 75 
2 75 

3 5 -
27 50 
3 0 -
10 — 
7 -

40 — 
1 4 -
65 — 
5 5 -

140 — 
4 0 -
65 — 
6 5 -
60 — 
5 5 -
90 — 
4 0 -

4 — 
3 0 -

5 — 
5 -
2 75 
3 -

30 — 
14 — 
95 — 
9 5 -
62 50 
1 0 -
45 — 

1 opdruk SPECIMEN 1 
8 (XX) 
9 (XX) 
11 (XX) 
12 (XX) 

23 (XX) 
25 (XX) 
26 (XX) 
28 (XX) 
29 (XX) 
29 0 
30 (XX) 
30 0 
31 (XX) 
310 
32 (XX) 
32 0 
33 (XX) 
33 0 
29f (XX) 
30f(xx) 
30fo 
31 f (XX) 
31fo 
32f(xx) 
32fo 
33fo 
34/36 0 
37 (XX) 
37 0 
38 (XX) 
38 0 
39 (XX) 
39 0 
40 (XX) 
43 (XX) 
43 0 
44 (XX) 
47 0 
48 (XX) 
50 0 
51 0 
52 0 
53 (XX) 
54 0 

T O 
TO— 
T O 
T O — 1 

70 — 
6 25 
7 — 
8 75 

49 — 
6 -

122 50 
8 4 -

8 75 
7 50 

21 — 
10 50 
8 75 
7 50 

92 50 
2 9 0 -
2 7 5 -

4 0 -
35 — 
42 50 
40 — 
3 5 -
45 — 

5 — 
4 50 
5 — 
3 — 

60 — 
4 5 -

290 — 
19 25 

6 — 
8 75 

1150 
19 25 
15 — 

7 50 
18 — 
31 50 
21 — 

55 0 13 — 
5 6 0 2 4 -
57 0 84 — 
58 0 13 50 
59 (XX) 20 — 
59 0 16 50 
58a/59a 455 — 
60/64 (XX) 3 2 5 -
62 (XX) 125 — 
63 (XX) 1 9 -
64 (XX) 210 — 
65/68 (XX) 3 0 -
76 XX 40 — 
78 XX 10 — 
84 X 13 50 
85 XX 2 5 -
85 X 7 50 
86x 6 -
98 XX 75 — 
99 XX 25 — 
99 X 8 — 
lOOCx 7 50 
102CXX 150 — 
102CX 50 — 
102CO 42 50 
104/IOx 325 — 
107BX 3150 
108AX 45 — 
I I O C x 157 50 
115 XX 75 — 
115x 40 — 
1150 35 — 
117dxx 85 — 
122 0 20 — 
123x 12 — 
127/9 XX 10 50 
130/6 XX 6 5 -
130/6X 35 — 
130/6O 3 0 -
137/40 XX 90 — 
137/40 X 2 5 -
137/40 0 25 — 
141/4 XX 115 — 
141/4 X 36 — 
141/4 0 3 6 -
145 XX 7 50 

146/9 XX 75 — 
146/9 X 25 — 
146/9 0 2 5 -
150 X 8 -
167AO 12 50 
H -7rt /An ., AC 179/82 X 15 — 
179/82 0 15 — 
183/6 XX 20 — 
183/6 X 10— 
187/9 XX 12 — 
187/9 X 5 — 
187/9 0 4 50 
190/3 XX 15 — 
190/3 X 11 — 
194 XX 35 — 
194 X 27 50 
194 0 8 75 
195/6 XX 32 50 
195/6 X 25 — 
195/6 0 8 — 
197/9 XX 52 50 
202a/5axx100 — 
203b XX 9 0 -
203b X 67 50 
214/9 X 20 — 
214/9 0 17 50 
229/38 XX 1 0 5 -
229/38 X 70 — 
229/38 0 1 5 -
239/43 XX 200 — 
239/43 X 1 4 5 -
239/43 0 37 50 
249/56 XX 8 -
257/73 XX 35 — 
276/7 XX 7 50 
278/9 XX 14 — 
278/9 X 10 — 
280/3 XX 95 — 
280/3 X 65 — 
285/94 XX 55 — 
285/94 X 37 50 
295/6 XX 7 50 
297/07 XX 1 4 -
297/07 X 10 — 
308 XX 60 — 
308 X 40 — 

309/11 XX 5 0 -
309/11 X 35 — 
312/5 XX 27 50 
312/5 X 17 50 
317/20 XX 1 0 -
321 375a40%Cat 
376-653 a 35%Cat 

LUCHTPOST 
1/7 XX 35 — 
8/14 X 3 7 5 -
15/19 X 475 — 
15 XX 3 25 
15 X 2 75 
16 XX 16 50 
16 X 14 50 
17 XX 2 1 -
17 X 17 50 
18x 4 2 5 -
19 XX 50 — 
19 X 41 — 
20/22 XX 60 — 
22 X 3 5 -
23a XX 7 50 
23b XX 7 50 
24/26 XX 55 — 
27/28 XX 3 -
29/30 XX 7 50 
31 XX 8 -
32 XX 2 — 
33/34 XX 3 -
33a/34axx 3 50 
35/46 XX 3 50 
47/59 XX 5 — 

PORT 
31110 120 — 
6 fbo 6 0 -
16fbo 500 — 
1 1 1 0 20 — 
121IX 150 — 
131 I I0 12 — 
29 X 16 25 
33/35 XX 16 25 
36/46 X 175 — 
47/57 XX 1 2 -

1 BELGIË 1 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
l O o 
11 0 
12o 
130 
1 4 0 
150 
16o 
17o 
1Bo 
19 0 
20 0 
21 0 
22 0 
23 0 
24 0 
25 0 
29 0 
3 3 0 
3 4 0 
35 0 
36 X 
36 0 
37 xC 
37 0 
38/41 0 
44 X 
46 XX 
46 X 
47 X 
48 X 
61 X 
52 X 
42/52 0 
53/67 0 
60 X 
61 X 
62 X 

1(fr) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S O 
S O -
9 0 -
50 — 

4 0 0 -
6 — 
6 -

95 — 
1 8 5 -

6 -
6 -

75 — 
3 0 -

175 
1 75 

2 4 -
2 -
2 -
9 — 

16 50 
100 — 
1 7 5 -

14 — 
7 5 -
67 50 
57 50 

3 50 
6 -
8 — 

2 7 0 -
17 50 

1 2 5 0 -
500 — 

7 5 -
9 50 

18 50 
6 -

120 — 
1 0 -

650 — 
8 5 -
65 — 

1 2 0 -
16 50 
3 0 -
65 — 

NEC 
825 — 
4 5 0 -
325 — 
2 7 5 -
275 — 
1 7 5 -
100 — 
8 5 -

115 — 

XX = postf 
C = Ce 

Zolang de voorr 
na ontvangst va 

1 N 
Laan 

(Tus 

63 X 
64 X 
67 X 
68/70 XX 
68/70 X 
76 XX 
79 X 
74/80 0 
81/83 X 
84/91 X 
84/91 0 
92/99 0 
100/7 0 
117x 
1170 
122 X 
122 0 
126/8 X 
129/31 X 
132/4 0 
147 X 
147 0 
149 X 
149 0 
176 0 
177 X 
178 X 
190/10 X 
211/9 X 
221/33 X 
258/66 X 
267/72 X 
289/92 X 
293/8 X 
301 XX 
301 X 
305/7 X 
308/14 X 
317/24 X 
325 XX 
325 X 
326/32 X 
342/50 X 
351/2 X 
353/5 X 
366/62 X 

6 5 -
7 5 -

1 9 0 -
2 5 -
1 0 -
2 5 -
9 0 -
3 0 -
2 0 -
42 50 
3 0 -

160 — 
7 5 -
2 0 -
17 50 
9 5 -
27 50 
5 0 -
1 5 -
22 50 

300 — 
1 3 5 -

3 0 -
2 7 -

3 5 0 -
110 — 
1 2 0 -
7 0 -
40 — 
6 0 -
6 0 -
3 0 -

2 0 0 -
4 0 -

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

1 3 0 -
9 5 -
6 5 -

5 2 5 -
1 4 5 -
30 — 

1 1 6 -

377/83 X 155 — 
390/3 X 50 — 
394/00 X 1 2 5 -
410 XX 145 — 
429ß5xx 1 4 0 -
436 X 37 50 
437 X 4 0 -
438/45 X 8 50 
447/54 XX 3 5 -
447/54 X 10 — 
456/7BX 8 -
458/66 XX 25 — 
465AXX 1 6 -
466/70 XX 20 — 
471/7 XX 40 — 
471/7 X 15 — 
488/95 XX 47 50 
488/95 X 16 — 
496/03 XX 3 0 -
496/03 X 12 50 
504/11 X 3 0 -
504/11 0 30 — 
513/8 X 2 4 -
519/26 XX 50 — 
519/26 X 22 — 
532/7 XX 45 — 
532/7 X 12 50 
674/89AXX 3 0 -
737/42 X 25 — 
743/7 X 1 3 -
751/5 XX 65 — 
751/5 X 4 5 -
756/60 X 20 — 
761/72 X 2 0 -
773/80 XX 42 50 
773/80 X 27 50 
785/6 X 30 — 
787/91 X 3 5 -
792/7 XX 275 — 
814/22 X 4 0 -
823/5 X 10 — 
827/31 X 5 0 -
834/40 X 30 — 
842/4 X 12 50 
860/2 XX 55 — 
860/2 X 3 5 -

»ERLAND FDC'S -
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 

90 — 
1 1 0 -

12 50 
1 0 0 -
60 — 
7 0 -
85 — 
4 5 -
40 — 

19 5 0 -
20 30 — 
21 5 0 -
22 25 — 
23 6 0 -
24 40 — 
25 6 5 -
26 30 — 
27 6 0 -

IS zpl (XX) = uitgegeven zonder go 
rtificaat 
aad strek 

Alle zegels prima kwaliteit 
Porto extra tot ƒ 250 -

n nota Teruggaverecht 7 dagen Ge 

T 
van 10 00 18 00 uu 

E R P 
van Meerdervoort 39, 2t 
sen Metropole en Anna 

Telefoon 070-36C 

863/7 XX 9 0 -
863/7 X 45 — 
868/75 XX 6 0 -
868/75 X 36 — 
876/8 XX 32 50 
876/8 X 20 — 
880/91 X 1 7 5 -
892/7 X 45 — 
898/9 XX 2 2 6 -
898/9 X 130 — 
900/7 X 40 — 
912/7 XX 50 — 
912/7 X 2 5 -
918/23 XX 75 — 
918/23 X 35 — 
927/9 X 55 — 
930/7 XX 60 — 
930/7 X 3 5 -
938/40 X 32 50 
943/5 XX 90 — 
943/5 X 50 — 
946/51XX 1 5 0 -
946/51 X 90 — 
955«)x 2250 

SPOORWEG 
205/9 XX 30 — 
211/2 XX 5 — 
236/59 XX 80 — 
322/9 X 27 50 
331/3 X 35 — 
336 /50BX160 — 
351/7 X 65 — 
358/60 X 12 50 
369/72 x x l 9 0 — 
378/97 x x l 26 — 
399/02 X 25 — 
403/5 XX 80 — 
406/14 XX 45 — 

U W H I P O S T 
1/4 X 6 50 
5 x 30 — 
6 /7x 10 — 
8/11 X 10 — 
10A/11AXX390 — 

15/23AXX 15 — 
24 X 2 0 -
26/27 XX 75 — 
26/27 X 55 — 

B L O K K E N 
l x 125 — 
2 XX 5 5 0 -
2 x 230 — 
3 x 160 — 
4 x 150 — 
5 XX 150 — 
5 x 75 — 
6 x 55 — 
7 x 35 — 
8 XX 32 50 
8 x 16 50 
8 0 15 — 
9 x 17 50 
26 X 75 — 
27/28 X 300 — 
29 X 50 — 
3 0 x 180 — 
31 XX 150 — 
32 XX 75 — 

D I E N S T 
1/6 X 15 — 
7/15 X 25 — 
16/19 X 17 50 
42/46 X 30 — 
47/56AX 30 — 

P O R T 
1/2 X 45 — 
12/16 X 225 — 
17/25 X 45 — 
26/31 X 15 — 
32/48 X 10 
56/65 XX 85 — 

MET ADRES 
28 3 5 -
29 3 5 -
30 20 — 
31 18 50 
32 15 — 
33 27 50 
34 22 50 
35 5 -
36 22 50 

37 4 50 
38 22 50 
39 8 50 
40 12 50 
41 17 50 
42 7 -

m X = ong mpl o = gebr 
Volle garantie echtheid 

Jnbekende klanten vooruitbetaling 
Dpend van woensdag t/m zaterdag 
r 

H 1 L A 
317 AD Den Haag 
Paulownastraat) 
!5080 

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

_ _ ¥ Ä N VLIIET 
W i | zi|n gespecialiseerd in de verkoop van parti|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel )verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel parti| 
en etc bieden v/i| onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 parti|en zi|n wi | de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zi|n wi | in staat maandeli|ks honderden nieuwe parti|en aan te 
bieden tegen zeer scherpe pri|zen Uiteraard koopt u bi| ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vri|bli|vend onze 
maandeli|kse voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan 

PZH Fa V a n VLIET Geopend do/vr 14 0 0 - 1 7 0 0 
Ugchelseweg 50 zat 10 00 16 00 l^i 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055 5416108 of fax 055-5340375 

' VER2:AMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

6-7 maart 1999 
^»«ö.,*o VAN 9 3 0 - 1 7 00 UUR 

S,s GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg nabi) rotonde „De Berenkuil enA27 

Ens 2,5 km tafel aanwezig' ENTREE ƒ 5,-, PAS 65+ ƒ 4,-

Inlichtingen bij de organisator. Fnts Spee, (030) 288 68 91 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 

Een evenement dat u niet mag missen! 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevaneerd 
aanbod kavels tegen aantrekkeli)ke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w o zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATES catalogus 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel 0592-350486 

P O V E I A : Uw vertrouwen meer dan waard 

Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

Veilingschema 
maart 
iuni 
september 
december 

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

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

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

t l k e 3 maanden geven WIJ een nieuwe prijslijst u i td ieu gratis 
kunt aanvragen 

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

V r a a g onze prijslijst aan of breng een bezoek aan «^3) / ) 

Smits Phi la te ly Openingstijden ™r 
Sotrdtesstraat 192 732 ̂  PL Apeldoorn donderdag t/m zaterdag 
Tel 0S5 3602604 tax 055--i6023O4 van 11 00uurtotl6 «)uur 
Mobiel 06-55710735 en volgens afspraak 
Inttrntt wwvs lilateUe net ï niai! MTntphtK ^vorldonhnt nl 
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Voor en achterzi|de van een 'nationale' Someday Prepaid Express
envelop 

NEDERLAND: SKYPAK 
MAAKT PLAATS VOOR 
PREPAID EXPRESS 
Op het gebied van grote 
voorgefrankeerde enve
loppen hebben we als 
Nederlandverzamelaars 
de laatste jaren niette 
klagen. De EMSenvelop, 
de aantekenenvelop en 
de Sealbag (alle drie ook 
bekend in een voorloper
versie) nemen een royale 
plaats in in menige ver
zameling.' wie echt com
pleet wilde blijven heeft 
misschien ook nog de 
zes verschillende Sky
Paks aangeschaft. 
Wie dat niet heeft ĝ e
daan is nu te laat: de 
SkyPaks, grote envelop

^ pen bedoeld voor de ver
^ zending van documenten 
_ naar het buitenland, zijn 
~ per 31 december 1998 
= uit de verkoop genomen 
^ en vervangen door een 
!t! nieuw type envelop (in
ÏÏ: clusief verzendbiljet], on
^ der de naam Worla 
2 Wide Prepaid Express. 
= Dat is een gevolg van de 

—— samenwerking tussen PTT 
IOC Post en koeriersdienst 
lui TNT. De nieuwe envelop 

is uitgebracht in versies 
voor vijf verschillende ta
riefzones (1 : België, 
Duitsland, LuxemiDurg, 2: 

overige landen Europese 
Unie, 3: overige landen 
van Europa, 4: Verenig
de Staten, Canada en 
Azië, 5: overige landen), 
in prijs variërend van 
f 64.63 tot f 256.50. Ze 
wordt ook in sets van 
drie verkocht, tegen een 
iets lagere stuksprijs. 

Voor binnenlands ge
bruik zijn per 1 januari 
eveneens nieuwe post
waardestukken geïntro
duceerd: voorgefran
keerde enveloppen on
der de naam Someday 
Prepaid Express (bezor
ging op dezelfde dag na 
19 uur) en Overnight 
Prepaid Express (bezor
ging volgende ochtend 
voor 9.30 uur). De prijs 
is respectievelijk f 20.56 
en f 15.86 (inclusief 
BTW), ook verkrijgbaar 
in sets van vijf. Voor 
deze enveloppen geldt 
geen maximaal vulge
wicht; aanvullende dien
sten zoals aantekenen 
zijn echter niet mogelijk. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Argentinië 
We melden vijf geïllus
treerde luchtpostbladen 
die vorig jaar uitkwa
men: 'Expo Lorca 98' 

($ 1.101 in juni, 'Ten
toonstelling ArmeniëAr
gentinië' ($ 1.50) in sep
tember, 'Virgen del Ro
sario de San Nicolas' 
($ 0.75) in september, 
'Internationaal Filmfesti
val Mar del Plata' 
($ 1.50) in november en 
'Moeder Teresa'($ 1.50) 
in december. 

Brazilië 
Behalve de al eerder ver
melde luchtpostbladen 
voor vaderdag, moeder
dag en verjaardagen, 
heeft men in Brazilië in 
1998 tien verschillende 
kerstaerogrammen uit
gegeven. In samenwer
king met een aantal or
ganisaties die zich rich
ten op het welzijn van 
kinderen (o.a. UNICEF) 
is bovendien een serie 
briefkaarten geprodu
ceerd die verkocht wor
den in combinatie met 
een voorgefrankeerde 
envelop. 

De Braziliaanse posterij
en zijn ook een samen
werkingsverband aange
gaan met de Walt Dis
ney Company. Dit heeft 
geresulteerd in de uitgifte 
van vier luchtpostbladen 
met als motief Mickey 
Mouse en een voorge
frankeerde envelop met 
dezelfde stripfiguur in 
het zegelbeeld. 

Denemarken 
De loofbomenemissie 
van 13 januari 1999 
omvatte behalve postze

Eels en een postzegel
oekje ook een geïllus

treerde briefkaart, uitge
voerd op de bekende 
wijze. De gebruikte zegel 
(4 k.) toont een beuken
boom. Het nummer van 
de kaart is CP25. 

Voor en ochterziide van de 
Deense bomenbnefkoort 

Duitsland 
De voorgefrankeerde en
veloppen die in Duitsland 
verkocht worden onder 
de naam Plusbrief, lijken 
een succes te worden. In
middels zijn nieuwe op
lagen verschenen, die 
zich van de eerste onder

scheiden doordat ze 
voorzien zijn van een 
zelfklevende sluitklep. De 
tweeregelige gebruiks
aanwijzing op de achter
zijde is verdwenen; in 
plaats daarvan vindt 
men linksonder een post
hoorntje in reliëfdruk. 

verschenen er in decem
ber ook speciale kerst
pakketzegels in verschil
lende uitvoeringen voor 
verschillende bestemmin
gen: Duitsland (8.90 m.), 
Europa (16.90 m.) en de 
rest van de wereld 
(29.90 m.). 
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Een van de drie binnenlandse PackSets van Duitsland 'Liefde'. 

Na de actie met de Luc
ky Packs (zie onze ru
briek van oktober 1998) 
heeft Deutsche Post de 
smaak te pakken gekre
gen: afgelopen najaar 
verscheen aan het loket 
weer een aantal nieuwe 
combinaties van ver
pakking plus pakketze
gel. Die verpakking is 
een gele kartonnen 
doos in het formaat 40 
bij 25 bij 15 cm met de 
opdruk PackSet. Voor 
binnenlands gebruik 
zijn er drie pakketze
gels, met als thema re
spectievelijk 'Liefde', 
'Feest' en Groeten', die 
inclusief verpakking 
8.90 m. per stuk kosten 
en waarmee maximaal 
20 kilo verzonden mag 
worden. 

Net als in Nederland 

Finland 
Ook in 1998 werden 
weer briefkaarten uitge
geven ten behoeve van 
riet Finse Rode Kruis. We 
tonen u een priority
briefkaart (Port Betaald) 
met in het zegelbeeld 
een winterlandschap en 
op de beeldzijde drie 
kerstmannetjes en een 
roodborstje in de 
sneeuw. 

Frankrijk 
De Franse eindejaarsuit
giften kwamen uit op 16 
december 1998: drie 
prê/öposterenvelop
pen Joyeux Noël bedrukt 
met de RodeKruiszegel 
van 1998, voor 18 f. en 
vijf prêfóposterenve
loppen Meilleurs Voeux, 
met een van de kerstze
qels van 1998, voor 
30 f. 
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mailto:9@W0RLD0NLINE.NL


5o_yeï|^ jToëi. ' 

^9öl ? $ AttJMH 

nnnnn ?̂  

1^2&(fB 
«SSV 

'D£ÈM ^ ^ ^ a 

M»tTv*«tót> " ^ « t j w i sp^i^;^!««.^ 

eeoiBA N e s 

Drie recente Franse postwaardestukken; van boven naar beneden een Joyeux Noëtenwe
lop, een kaart gewijd aan de kleine prins van De SaintExupéry en een France 98envelop. 

Een serie van vijf maxi
mumkaarten verscheen 
op 7 december 1998, 
qewijd aan een van de 
beroemdste Franse kin
derboeken, Le Petit Prin
ce van Antoine de Saint
Exupéry. Op de adreszij
de van elke kaart is het 
zegelbeeld (zonder 
v/aardeaanduiding) ge
drukt van de postzegel 
die op de beeldzijde ge
plakt en afgestempeld is, 

zodat we kunnen spre
ken van postwaardestuk
ken. Echte maximafilisten 
houden waarschijnlijk 
niet van dit maakwerk, 
maar charmant is het 
wel. 

Nog steeds volop in om
loop zijn de vele prêtd
posterenveloppen ge
wijd aan France 98. We 
ontvingen er een uit een 
serie van vijf, die bedrukt 
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Boven: een van de Italiaanse prentbriefkaarten op het thema 'Olym
pische Spelen'. Onder: de Nationale Filatelistische Manifestatie was 
goed voor een binnenlandbriefkaart. 

zijn met cartoons van 
Franse tekenaars; in dit 
geval Binet. 

Italië 
Een binnenlandbrief
kaart (Italië zwevend bo
ven de zee, regenboog, 
800 I.) ter gelegenheid 
van de Nationale Filate
listische Manifestatie, 
verschenen op 3 oktober 
1998, heeft als illustratie 
een landkaart van Italië, 
opgebouwd uit postze
gels. Belijning en belette
ring in oranje en licht
blauw, zoals qebruike
lijk. ^ 

Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Italia 98 
verschenen op 30 okto
ber 1998 drie prent
briefkaarten met als the
ma 'Olympische Spelen'. 
De beeldzijde van de 
kaarten toont respectie
velijk een gouden, een 
zilveren en een bronzen 
medaille, omgeven door 
fragmenten van sportfo
to's. Op de adreszijde 
zien we het zegelbeeld 
(Port Betaald, de Itali
aanse en de Olympische 
vlag), een gedrukt lucht
postetiket en het beeld
merk van de tentoonstel
ling. 

God jul! roept de Noorse PTT de ontvanger van dit postwaardestuk 
toe. 

NieuwCaledonië 
Twee briefkaarten, Joy
eux Noël en Meilleurs 
Voeux, verschenen ter 
gelegenheid van Kerst
mis 1998, samen voor 
11 f. Een soortgelijk setje 
van twee enveloppen 
werd verkocht voor 22 f. 

Noorwegen 
Kerstmis 1998 bracht de 
uitgifte van een setje van 
drie Noorse briefkaarten 
en van een setje van drie 
(identieke) omslagen met 
een wenskaart erin. 

Het ingedrukte zegel
beeld (Port Betaald) van 
de envelop toont een 
kerstboom met daarom
heen een aantal kabou
terachtige wezentjes en 
een kat. 

Oostenrijk 
Het uitgif+eprogramma 
van de Oostenrijkse Post 
vermeldt voor 1999 drie 
postwaardestukken: twee 
briefkaarten (waaronder 
'100 ĵ aar Dierenbescher
ming') en een envelop. 

Zwitserland 
De voorbedrukte lucht
postbladen voor de vier 
speciale luchtpostvluch
ten van Zwitserland naar 
China (zie onze rubriek 

van december 
1998) zijn in
middels terug 
bij de afzen
ders. Op de 
achterzijde 
zijn Chinese 
aankomststem
pels geplaatst, 
respectievelijk 
in Peking en 
Sjanghai. 

Twee van de vier Sonderflug/Vol Spécialenveloppen van Zwitserland. 
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Andorra (Frans) 
Comü de La Massana 
Het wapen van La Mas
sane is te vinden op een 
postzegel zonder waar
deaanduiding (weerde 
nu 3.00f), die in Frans 
Andorra op 18 januari 
in een boekje verscheen. 
Het boekje bevat tien van 
deze zegels. 

Argentinië 
Espamer 98 
Ter gelegenheid van de 
internationale postzegel
tentoonstelling 
Espamer 98 in Buenos 
Aires verscheen een 
boekje met vier zelfkle
vende zegels. Afgebeeld 
zijn een vaandel van de 
Spaanse garde (25 c ) , 
een tweemastschoener 
[75 c), een bark getuigd 
als brigantijn (75+75 c.) 
en een echte brigantijn 
($ 1.25+$ 1.25}. 

Bolivia 
Tweede boekje 
In 1978 gaf Bolivia een 
postzegelboekje uit ter 
gelegenheid van het zil
veren kroningsfeest van 
de Engelse vorstin. Daar 
bleef riet lange tijd bij. 
Vorig jaar kwam echter 
nummer twee. De op 10 
juli verschenen bijzonde
re zegels blijken namelijk 
ook in een boekje uitge
geven te zijn. Het gaat 
daarbij om vier zegels 
van 1.50 b. (35 jaar bi
biliografie van Bolivia, 
met een portret van de 
geschiedschrijver dr. 
Werner Guttentag Ti
chauer), vier van 2.00 b. 
(honderdste geboorte
jaar van de botanicus dr. 
Martin Cardenas Hermo
sa) en viermaal 3.50 b. 
(presidentiële mars, met 
afbeelding van de com
ponist Dn. Adrian Patirïo 
Carpiovor). 

Brazilië 
Braziliaanse rassen 
Voor de tweede maal 

De Braziliaanse boekjes worden open verkocht. Om ze te vouwen verdient het aanbeveling het strookje in 
het midden te verwijderen. 

kwam de Braziliaanse 
post met een boekje met 
daarin tien zelfklevende 
zegels van 22 c. De uit
giftedatum was 20 no
vember. Het gaat bij 
deze permanente zegels 
om vijf dieren: de 
Moxotógeit, de ezel uit 
het noordoosten, de 
Junqueiraos, de Brazili
aanse terrier en de Bra
ziliaanse kortharige kat. 
De oplage bedraagt 
100.000 boekjes. 

Canada 
Nieuwe tarieven 
Vanwege de nieuwe Ca
nadese posttarieven per 
1 januari van dit jaar, 
verscheen er op 28 de
cember een heel regi
ment nieuwe uitgiften. 
Daar horen ook vier 
postzegelboekjes bij. 
Allereerst twee boekjes 
met zegels van 46 c. 
waarop een wapperende 
Canadese vlag en een 
ijsberg (op de achter
grond) te zien zijn. De 
zegels zijn voor het nieu
we binnenlandse briefta
rief. Het ene boekje be
vat tien zegels, het ande
re dertig. 
Een gestileerd ahorn
blad, voor het eerst te 
zien op de ATMzegels 
van vorig jaar, staat op 
de zegels van 55 c. (ta
rief naar de Verenigde 
Staten) en 95 c. (lucht

Voorzijde van het vorig jaar verschenen Boliviaanse postzegelboekje. 

post overzee). Beide zijn 
verkrijgbaar in boekjes 
met vijt zegels. 
Hetzelfde Canadese 
symbool, maar dan in 
een waarde van 46 c , is 
ook nog te koop in een 
automaatvelletje met 
achttien zegels. 

Denemarken 
Nieuwe tarieven, nieuw 
boekje 
Als gevolg van de nieu
we Deense posttarieven 
per 2 januari j l. kwam 
op 13 januari een nieuw 
boekje met permanente 
zegels uit. Het gaat om 
een automaatboekje van 
10 k. (nummer C20) met 
twee zegels van 4.00 
(typeMargrethe), twee 
van 0.50 en vier van 
0.25 k. (typegolflijnen). 

gels van 100 p. Het gaat 
daarbij om de al begin 
vorig jaar verschenen 
zegel '1100 jaar Wei
mar'. 

Expo 2000 Hannover 
Vermoedelijk deze zo
mer zal er ook een boek
je uitkomen met postze
gels van 110 pf. Het zou 
dan zegels bevatten die 
een abstracte grafische 
voorstelling afbeelden en 
de wereldtentoonstelling 
van het komend jaar. 
Expo 2000 Hannover, 
aankondigen. De zegel 
verscheen al op 10 sep
tember 1998. 

Filippijnen 
Eeuwfeest 
Het afgelopen jaar vier
den de Filippijnen het 

Een grappig effect levert deze door een vissenooglens genomen foto 
op de voorzijde van het Deense boek|e. De opname werd gemaakt 
in het Nörholmerbos in WestJutland 

Deense loofbomen 
Het 99ste boekje met bij
zondere zegels (deze 
boekjes hebtsen Snum
mers) verscheen even
eens op 13 januari. Het 
bevat tien postzegels van 
4.00 k., de laagste 
waarde van de serie met 
afbeeldingen van Deense 
loofbomen. Op deze ze
gel staat de beuk in volle 
glorie. 

Duitsland 
/100 jaar Weimar 
In april verschijnt een 
boekje met tien postze

eeuwfeest van hun vrij
heid. In 1898 maakten 
zij zich namelijk los van 
Spanje. Hoewel het land 
daarna nog tot 1946 
Amerikaans bezit bleef 
en de echte onafhanke

lijkheid pas in dat jaar 
een feit werd, ziet men 
1898 toch als het begin. 
Het was ook in dat jaar 
dat er een nationale vlag 
en een volkslied kwam. 
Ter gelegenheid van dit 
eeuwfeest verscheen er 
medio vorig jaar een 
grootformaat postzegel
boekje waarin met tekst 
en foto's de geschiedenis 
van het land verteld 
wordt. De postzegelin
houd bestaat uit viermaal 
4 p. (propaganda perio
de 18721896), een
maal 16 p. (nationale 
held dr. Jose P. Rizal), 
eenmaal 16 p. (revolu
tionairen), viermaal 8 p. 
(het hijsen van de vlag 
op 12 juni 1898) en een
maal 20 p. (kerk waarin 
het congres voor het 
eerst bijeen kwam). 
De uitgiftedatum van het 
100 p. kostende boekje 
was waarschijnlijk 12 
juni. 

Frankrijk 
Franse postzegel bestaat 
150 jaar 
Vanwege de honderd
vijftigste verjaardag van 
de Franse postzegel ver
scheen er op 1 januari 
een postzegelboekje met 
vijf zegels van 3.00 f. 
waarop een afbeelding 
van vier rode en een 
zwarte Cérèszegels als
mede de tekst Cérès 
/ 849 /999 staat. Op 
het kaftje van het boekje 
staan ook nog eens zes 
Cérèszegels in verschil
lende kleuren afgebeeld. 

Francs en euro's 
Op 4 januari al vestigde 
de Franse postdienst met 
een speciale zegel de 
aandacht op de invoe
ring van de Europese 
munt. De munt heeft een 
dubbele waardeaandui
ding: in Franse francs 
(3.00, brieftarief) en in 
euro's. De laatste zegels 
waarop alleen de waar
de in francs staat ver
meld, zullen die van de 
Philexfranceserie in juli 
van dit jaar zijn. Daarna 
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O p het kaftje van het Franse Cérèsboek|e staat ook reclame voor de 
laatste wereldtentoonstelling van deze eeuw Philexfrance 99, die 
van 2 tot en met 11 juli in Pari|s wordt gehouden. 



wordt alles dubbel aan
gegeven. En vanaf 1 ja
nuari 2002 vermelden 
de zegels uiteraard al
leen nog[ euro's. 
De zegel is ook verkrijg
baar in een boekje van 
tien stuks. 

ßonne fête 
Een derde boekje ver
scheen op 6 februari. 
Het boekje bevat vijfmaal 
twee hartvormige wens-
zegels van 3.00 f. met 
afbeeldingen van een 
roos en een hart met de 
tekst bonne fête. Ze zijn 
dus te gebruiken voor al
lerhande feestelijke ge
beurtenissen. 

Groenland 
Sneeuwu/7 
Hoewel de sneeuwuil in 
Groenland niet bedreigd 
wordt, is het een be
schermde vogelsoort. Het 
is ook de enige broeden
de uilensoort in Groen
land. Zijn gebied strekt 
zich uit van Ittoqqortoor-
rniit in het Westen langs 
de kust tot aan de Hum-
bodt-gletsjer in het Oos
ten. 
Op 8 februari verscheen 
een vier waarden tellen
de postzegelserie met af
beeldingen van de 
sneeuwuil. De zegels zijn 
ook in een postzegel
boekje van 51 k. ver
krijgbaar. Het bevat 
twee velletjes met combi
naties van twee zegels. 

eeuwen erg populair 
sprookje. In het sprookje 
wordt het feodale status
symbool bekritiseerd 
cioor het verhaal van Ri 
Mong Ryong, zoon van 
een aanzierilijke familie, 
die valt voor Song Chun 
Hyang, dochter van een 
publieke vrouw. 
Behalve drie postzegels 
verscheen er ook een 
9.20 w. kostend postze
gelboekje. 

Nieuw-Zeeland 
Fasfpost 
Speciaal voor Fastpost, 
de Nieuw-Zeelandse va
riant voor Priority Mail, 
is op 13 november een 
boekje met tien zelfkle
vende postzegels van 
80 c. verschenen. Op de 
zegel staat de Doubtful 
Sounds afgebeeld, een 
bergmeer. Behalve de 
tien zegels bevat het 
boekje ook tien stickers 
met de tekst Fastpost. 

Noorwegen 
Vis en vistuig 
Op 2 januari gaf de 
Noorse post een boekje 
uit met acht zelfklevende 
permanente zegels. Af
gebeeld op de zegels 
zijn veel in dit land voor
komende vissoorten Het 
allerbekendst is wel de 
Noorse zalm, die dus 
voortaan ook op een 
brief geplakt kan wor
den. Het gaat om zegels 
van 4 k., het binnenland-

Voorzi|de van het Groenlandse boekje met sneeuwuilzegels 

Korea (Noord) 
Reptielen 
Er zijn in Noord-Korea 
24 reptielensoorten be
kend. Enkele daarvan 
hebben een plaatsje ge
kregen op vier postze
gels, die op 15 decem
ber verschenen. Afge
beeld zijn drie schild
padden en een slang. De 
serie ging verqezela van 
een postzegelboekje met 
een waarde van 7.10 w. 

Sprookje van Chun Hy
ang 
Op 20 december kwam 
de Noord-Koreaanse 
post met een emissie ge
wijd aan een al enkele 

se brieftarief. De boekjes 
zijn vervaardigd bij de 
Nederlandse drukkerij 
Joh. Enschedé, net als 
trouwens de op dezelfde 
datum uitgekomen doos
jes met honderd rolze-
gels. Op deze zegels 
staan Noorse uitvindin
gen: de paperclip en de 
kaasschaaf. Van dat 
laatste voorwerp heb ik 
altijd gemeend dat het 
een Nederlandse uitvin
ding was... 

Polen 
Kerstboekjes 
Ook Polen gaf het afge
lopen najaar - voor fiet 
eerst- zijn kerstzegels in 

boekjes uit. Het ging om 
twee boekjes: tienmaal 
55 z. en tienmaal 65 z. 
Afgebeeld zijn omstreeks 
1390 geschilderde kerst
tafereeltjes. 

Slowakije 
1998 
Het afgelopen najaar 
verschenen in Slowakije 
nog drie boekjes. Op 5 
oktober een boekie met 
tien zegels van 4 k. ter 
gelegenheid van het zil
veren jubileum van Eko-
topfilm. Op 3 november 
volgde het kerstboekje 
met tien zegels van 3 k., 
waarna het boekiesjaar 
op 18 december beslo
ten werd met de Dag van 
de Postzegel. Dit exem
plaar bevat negen zegels 
van 4 k. 

maal 45 en tienmaal 
65 k.) verschijnen op 20 
mei. De zegels hebben 
het thema 'nationale par
ken'. 

Zuid-Afrika 
Provisorisch boekje 
Tot veler verbazing blijkt 
er in augustus van net af
gelopen jaar in Zuid-
Afrika nog een boekje 
verschenen te zijn met 
het oude type rinoceros-
zegels. Het betreft een 
nooduitgifte die onder 
meer werd veroorzaakt 
door een nieuw distribu
tiesysteem, een sterke 
groei van de verkoop in 
een belangrijke super
marktketen en het feit dat 
er een tekort aan boekjes 
met brieftariefzegels 
(1.10 r.) dreigde. 
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Dag van de Postzegel 1998 van Slowakije Een mooi historisch 
plaatje Op de zegels m het boekje staat een postbode op de fiets af
gebeeld 

Tsjechië 
Verzamelen met het hart 
In juni van het afgelopen 
jaar verscheen een boek
je met vijf postzegels van 
4 k. Met deze uitgave 
tracht de Tsjechische post 
de liefde voor de filatelie 
te stimuleren. 

Kerstzegels 
Op 18 november kwa
men de Tsjechische kerst
zegeis uit. De zegels ver
schenen ook in boekjes: 
vijfmaal 4 k. en vijfmaal 
6 k. Afgebeeld zijn naar 
Betlehem snellende men
sen met geschenken en 
een engel boven een be
sneeuwd dorp. 

IJsland 
Treinen en kotters 
Op 15 april verschijnen 
er in IJsland twee postze-
gelboekjes: het ene bevat 
drie zegels van 45 en een 
van 20 K. met afbeeldin
gen van treinen, het ande
re is gevuld met vier post
zegels van 65 k. waarop 
kotiers te zien zijn. 

Europa 
De Europaboekjes (tien-

Het kaftje geeft een af
beelding van de neus
hoorn zoals opgenomen 
in het in 1727 gepubli
ceerde Beschryving van 
de Kaap de Goede Hoop 
door Peter Kolbe. Het 
boekje bevat verder in
formatie en voorlichting 
met betrekking tot aids. 

zien een sticker waarop 
de barcode afgedrukt 
staat. 

De Bloutrein 
De Zuid-Afrikaanse serie 
de Bloutrein verscheen 
op 1 augustus 1997, 
maar is in november van 
het afgelopen jaar ook in 
een postzegelboekje uit
gegeven. Het boekje be
vat tweemaal vijf postze
gels zonder waarde
aanduiding (tarief post
kaart luchtpost, momen
teel 1.30 r.) met afbeel
dingen van vermoedelijk 
de meest luxueuze trein 
ter wereld. De blauwge-
kleurde trein onderhoudt 
al meer dan vijftig jaar 
de hoofdverbinding tus
sen Pretoria en Kaap
stad. 
De kort geleden gereno
veerde trein is driehon
derd meter lang, heeft 
achttien wagons en biedt 

f)laats aan 84 passagiers 
en dertig bemanningsle

den!). 
Er zijn nogal wat ver
schillen met de serie uit 
1997. Zo zijn de nieuwe 
zegels gedrukt op nor
maal papier. Ze nebben 
rechts een fosforstreep, 
links en rechts onbedruk
te randen en normale 
tanding in plaats van el-
lipstanding. Ook is de 
tekst op enkele zegels 
gewijzigd: Hutchinson is 
nu met een ten Northern 
Transvaal luidt nu Nort
hern Province. Rechtson
der staat nu ook het jaar
ta l '1998 ' . Er zijn 
200.000 boekjes ver
vaardigd. 

Zweden 
Toeristenzegels: slechts 
vier zomers 
Het was mooi bedacht: 

Een neushoorn uit 1727 op het Zuid-Afrikoonse boekje 

De op 21 oktober ver
schenen nieuwe Zuid-
Afrikaanse versie van de 
permanente serie dieren 
heeft ook geleid tot een 
nieuw boekje met de vijf 
grote zoogdieren (neus-
rioorn, buffel, leeuw, tij
ger en olifant). De zegels 
zijn zonder waarde-aan
gifte en vermelden in 
rood de tekst Airmail 
Postcard. De kaft beeldt 
de leeuw af en is voor-

prentbriefkaarten van => 
toeristen - als zakenpost ^ 
van touroperators - met It! 
naar Stockholm terugke- ™ 
rende vliegtuigen meene- ~ 
men, ze daar opnemen 2 
in het gewone postver- x 
voer en ze vervolgens 
bestellen bij de, hoofd- 40Q 
zakelijke Scandinavi- • " 
sehe, adressen. De 
Zweedse postdienst had 
er een dochteronderne
ming voor opgericht. 



Nordic Mail. De vakan
tiegangers waren erg te
vreden: hun groeten De-
reikten de thuisblijvers 
binnen enkele dogen, en 
niet pas weken later 
De postzegels voor deze 
post, verkrijgbaar bij 
reisbureaus en hotels, 
waren in boekjes ver
krijgbaar. Sinds 1995 

verschenen in totaal vijf
tien verschillende boek
jes 
Vanaf het begin deed 
Spanje moeilijk. Omdat 
het kaarten en geen brie
ven betrof, kon er aan
vankelijk weinig tegen 
gedaan worden. Door 
een wetswijziging afge
lopen zomer veranderde 

dat. Nadat bovendien 
een zak 'zakenpost' in 
Kreta in beslag werd ge
nomen, zag Nordic Mail 
zich gedwongen met z'n 
activiteiten te stoppen. 
Over een vervolg van het 
onlangs door de Zwitser
se post in Italië gestarte 
initiatief- ik berichtte 
daarover in het novem-

De koni|nenzegels uit het Zweedse boek|e zoals dat vaker het geval is, gaat het in de verhalen eigenlijk 
over mensen 

bernummer van Philate
lie - is niets bekend 

Konijntjes 
De Zweedse post begon 
het nieuwe postzegeTjaar 
met getekende zegels 
voor jong en oud Op de 
postzegels staan de le
den van een konijnenfa
milie uit een sprookjes
boek van Ulf Nilsson. De 
vier tekeningen illustre
ren situaties die een cen
trale rol spelen in het le
ven van alledag: koken, 
eten, dansen en spelen. 
De vier zegels hebben de 
aanduiding breven heb
ben een waarde van 5 k. 
De vier vormen ook de 
inhoud van een postze
gelboekje. 

Vrolijk Pasen 
Het is in Zweden nog een 

Vroli|k Pasen 1999 

goede gewoonte elkaar 
vrolijke paasdagen toe te 
wensen. Met de speciale 
paaszegels speelt de 
post daar op in. Ze ver
schenen al op 14 januari 
en er zijn paaseieren op 
te zien: een 'kijkei' met 
suikerglazuur en een 
venster, en een gevuld 
'snoepei'. Zes van deze 
zegels, elk weer voor het 
binnenlands brieftarief, 
zijn te vinden in een 
postzegelboekje. 

SAMENSTELLING. J E C M DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 
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LUFTHANSA 
Op 9 maart 1998 vloog 
de Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
met een toestel van het 
type A300 van Keulen 
naar Athene. 
Aan het eind van diezelf
de maand, op 30 maart, 
werd er gevlogen tussen 
Düsseldorf en Bologna 
met de Canadair. 
Een toestel van het type 
A340 werd op 23 mei 
1998 ingezet op de rou
te Frankfurt-Berlin Schö
nefeld-Frankfurt; dit ter 
gelegenheid van de 
/LA 98. 
Een B767-300 werd ge
bruikt op de eerste Lut-
f/ionso-vlucht van Mün
chen naar Washington 
(met aankomst- en ver-
trekstempels) op 11 juni 
1998. 
Samen met Qatar Air
ways vloog de Duitse 
maatschappij op 15 juni 
1998 tussen München en 
Doha. 
Ook met Singapore Airli
nes wordt samenge
werkt: op 3 juli 1998 
werd gevlogen tussen 
Frankfurt en Singapore, 
ook nu weer met een 
A340. 
Op 5 juli 1998 werd de 
nieuwe luchthaven van 
Hongkong voor het eerst 
aangedaan; er werd uit 
Frankfurt gevlogen met 
een 8747-400 op 5 juli 
1998. 

Nog meer samenwer
king: in samenwerking 
met de maatschappij Air 
New Zealand w\oog Luf
thansa op 2] juli 1998 
van Frankfurt naar Sing
apore en vervolgens 
naar Christchurch. 
Op 23 juli 1998 werd 
het nog eens dunnetjes 
overgedaan. Lufthansa 
vloog op die d a g - o o k 
weer samen met Air 
New Zealand van Frank
furt naar Los Angeles 
(met aankomst- en ver-
trekstempels) en vandaar 
naar Honolulu en Auck
land 
Op 8 oktober 1998 
werd een nieuwe dienst 
ingesteld tussen Frankfurt 
en Gardermoen (Noor
wegen), het toestel dat 
hiervoor werd gebruikt 
was een A320. 
Nóg een nieuw traject 
met een A300: op 26 
oktober 1998 werd voor 
het eerst tussen Dubai en 
Muscat gevlogen. 
Op 26 oktober werd nog 
een andere, nieuwe bin
nenlandse vlucht ge
maakt, namelijk van Hof 
via Bayreuth naar Frank
furt (toestel: een Dash-8-
100 van Augsburg Air
ways). 
Tenslotte nog een nieu
we eerste vlucht op 30 
oktober 1998: van Keu
len naar Taipei, in sa
menwerking met United 
Parcel Service (UPS); 

voor deze vlucht werd 
gebruik gemaakt van 
een B767F. 

NCA 
De maatschappij NCA 
ging op 27 oktober 
1998 met een B747F 
vliegen op de route Osa
ka en Shanghai 

CONCORDE-VLUCHTEN 
Het is al eerder gecon
stateerd: voor het Brits-
Franse supersonische 
verkeersvliegtuig de 
Concorde weet men 
voortdurend 'nieuwe' be
stemmingen te vinden. 
Zo werd op 15 septem
ber 1998 tussen New 

York en Hong Kong en 
op 27 september tussen 
Hongkong en Parijs ge
vlogen. 
Het traject Parijs-Oslo 
werd op 10 oktober 
1998 voor het eerst met 
de Concorde afgelegd. 

BALLONPOST 
Op 6 december 1998 
werd in Oostenrijk weer 
de jaarlijkse, bekende 
C/)risffc/nc//-ballonvaart 
gemaakt in Duitsland, 
waar op 8 december een 
Zeppelin-vlucht ten bate 
van het Pestalozzi-kin-
derdorp Wahlwies werd 
gehouden, spreekt men 
van Weihnachtspost. 

PROJUVENTUTE 
Ballonvaarten ten bate 
van Pro Juventute waren 
er 30 mei 1998 (Schloss 
Kirchstetten), 26 oktober 
(honderdste Ballonpost-
flug) en 4 november 
(53ste Sonderballon-
postflug). Vreemd ge
noeg was op 6 novem
ber sprake van de 52e 
Sonaerballonpostflug 
(poststukken van Oosten
rijk en de Verenigde Na
ties) met twee verschillen
de ballons. 
Hieronder afgebeeld is 
een envelop van de -
overigens enige tijd uit
gestelde Sint Nicolaas 
baltonkoerier. 

i: £ö ff i ^- vi •3 « s 
a DCC. « « - t l * WNT NICOLAAS - ItAl I ONWOWWMl 

Envelop van de elfde Sint Nicolaas ballonkoener 



DE VALK PHILATELIE ^ 
BELGIE 

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 
1211zf 
1218/21 
1222/27 
1228/30 
1231/32 
1233 
1234 
1235 
1236/41 
1242/47 
1248/50 
1251/52 
1253/54 

ACTUELE 

020 
150 
0 20 
2 30 
6 60 
0 20 
050 
980 
035 
195 
0 40 
0 90 

14 00 
8 75 
0 30 
0 55 
055 
8 75 
055 
050 
155 
175 
065 

1325 
8 75 
4 55 
120 
035 
165 
850 
165 
0 35 
0 30 
0 30 
030 

1125 
725 
150 
175 
050 

GESCH 

Tot ƒ 200, 
Betal ngb 
POSTGIRO 
brief Dftel 

VALKSEV 

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 
325 
030 
040 
040 
0 70 

150 
130 
130 
090 
110 
0 80 
110 
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 
innen 
41792 

extri 
14 d! 
44. 

./fax 0342-

VEG^ 18-

NEDERLAND 
VLG NVPH 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 

020 
2 40 
015 
100 
015 
150 
3 20 
4 00 
8 60 
3 60 
8 20 
6 00 
2 60 
4 00 
7 00 

2025 
23 65 

2 30 
1750 
8 75 

66 50 
0 65 

1750 
12 25 
3150 

2 65 
4 90 

1315 
17 50 
160 

1140 
15 75 
12 25 
4375 
12 25 
5 25 
7 70 
7 55 

14 35 
15 75 

UNVRAA 

j . Vanaf ƒ 2 
igen of bij \ 
KvK 080786 
*2164i t 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 
792fl4 
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 
rooruit 
25. Be 

105 
105 

10 50 
115 

14 70 
175 
8 75 
3 85 

14 00 
7 20 
315 

14 90 
035 
615 
160 
6 30 
3 00 

10 50 
105 
5 60 
125 
7 00 
120 
045 
3 00 
130 
3 00 
0 90 
015 
180 
030 
100 
015 
045 
015 
210 
015 
105 
165 
060 

RMELOI 

anco 
beta 
steil 

10.00-22.0 

BAR MEV 

s postfris^ 

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

NG VAN GEWENST 

levering. 
ing 2°/ okoh 
en uitsluite 
Ouur. 

:LD (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 

ing. 
nd per 

winke 

^ 

0 55 
0 70 
035 
045 
055 
055 
055 
045 
055 
055 
055 
070 
055 
070 
055 
0 90 
055 
070 
070 
045 
045 
2 75 
070 
045 
045 
0 70 
055 
055 
070 
045 
045 
070 
055 
055 
165 
045 
080 
055 
0 70 
0 80 

LAND 

) 1 

FEBRUARI-AANBIEDING 
NEDERLAND 

POSTFRIS en/of GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS 
57-63 
106 
350-355 
550-555 
556-560 
568-572 
617-640 
641-645 
666-670 
671-675 
681-682 
738-742 
747-751 
752-756 
932-936 
965-969 

66,00 
9,00 

36,00 
54,00 
79,50 
30,00 
43,00 
28,00 
15,50 
42,00 
43,75 
10,80 
12,75 
7,50 
3,10 
3,75 

POSTFRIS 
978-982 
985-989 
996-1000 
1020-1023 
1026-1029 
1038-1041 
1046-1049 
1052-1054 

3,50 
4,60 
2,30 
2,75 
2,75 
2,50 
2,50 
8,50 

GESTEMPELD 
136-138 160,00 
212-219 39,50 
238-239 42,00 
244-247 47,50 
257-260 29,00 
550-555 30,00 
LP. 12-13 265,00 

Postzegelhandel 
' t Poszegelhoës 
Wijngaardstraat 2 ga. 
5911HMVenlo W 

Winkel 
's maandags 

gesloten 

lel.. 077-351 26 98 fax. 077 - 354 72 42 leLpmé: 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 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 100 
13 maart 1999. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 12 maart van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollel<ties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 101, te houden op 8 mei 1999. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



DE VROUJKE VERHUISKAART: 
EEN IWUFELGEVAL? 

'Qmcarrmfvan dresmpgingis het vemmlm waard 
S. KOOPS, HURDEGARYP 

Vrijwel elke verzamelaar van die postwaardestukken die 

bekend staan als 'adreswijzigingen' zal in de afgelopen tijd 

wel eens kennis hebben gemaakt met de 'vrolijke 

verhuiskaart'. Dit type adreswijzigingskaart heeft geen 

ingedrukte waardezegel. Het is daarmee dus duidelijk geen 

postwaardestuk. Maar wat zijn deze exclusief door PTT Post 

uitgegeven kaarten dan wèl? 

Behalve de vraag wat de 'vrolij
ke verhuiskaart' nu eigenlijk is 
zijn er nog wel meer kwesties 
die om een antwoord vragen. 
Bijvoorbeeld: wat is de status 
van deze verhuiskaarten ten 
opzichte van 'gewone' post
waardestukken? En welke be
doeling heeft PTT Post met 
het uitgeven van deze kaarten? 
Die vragen boeiden me, maar 
het raadplegen van literatuur 
en gesprekken met medever
zamelaars brachten me niet 
veel verder. In deze bijdrage 
zal ik proberen wat meer dui
delijkheid te scheppen. 

DRIE CATEGORIEËN 
De vraag over de status van de 
'vrolijke verhuiskaart' lijkt me 
het gemakkelijkst te beant
woorden. De kaart heeft dui
delijk minder status dan de 
normale postwaardestukken. 
Anderzijds kunnen we stellen 
dat de kaart toch ook weer 

^ meer betekenis heeft dan al
^ leen die van reclamedruk
_ werk. Om de verschillende 
% soorten verhuiskaarten ge
= makkelijker te kunnen onder
ï scheiden, zou ik deze drie 
"X. groepen (adreswijziging, 'vro
^ lijke verhuiskaart' en ander 
2 drukwerk) als volgt nader wil
2 len omschrijven. 

a. adreswijziging 
iW Dit zijn de postwaardestukken 
■ w" die onder het kopje 'verhuis

kaarten' in Geuzendam's Catalo
gus' worden vermeld; het gaat 
daarbij zowel om loketkaarten 
als om A6kaarten; 

b. vrolijke verhuiskaarten 
Hierbij gaat het om de in dit 
artikel bedoelde 'vrolijke ver
huiskaarten' zoals die door 
PTT Post Verhuisservice wor
den verstrekt; 

c. overig drukwerk 
Tot deze derde categorie be
horen prentbriefkaarten van 
uitgevers, reclamekaarten van 
organisaties van verhuizers en 
dergelijke waarmee een adres
wijziging aan derden kenbaar 
kan worden gemaakt. 

DE VROLIJKE VERHUISKAART 
De 'vrolijke verhuiskaarten' 
die op het moment dat ik dit 
schrijf (herfst 1998) verkrijg
baar zijn, worden door PTT 
Post Verhuisservice verstrekt 
in setjes van twintig stuks, dat 
wil zeggen: vijf vel op A4for
maat met de afmetingen 296 
bij 210 mm met op ieder vel 
vier kaarten. Elk vel kan langs 
de aangebrachte perforatie 
(doorsteek) worden geschei
den in vier afzonderlijke kaar
ten, waarvan de afmetingen 
148 bij 105 mm (A6) bedra

In totaal zijn op de voorzijden 
van de twintig kaarten negen 
verschillende kleurige afbeel
dingen te vinden die betrek
king hebben op het onder
werp 'verhuizen', namelijk: 
a. twee landkaartjes; b. flats; 
c. doolhof; d. viskommen; 
e. huisjeboompjebeestje; 
f. sleutels; g. rode brievenbus; 
h. bruine verhuisdoos en 
i. bruin verhuisbericht. 

In een setje kaarten is één vel 
dubbel aanwezig (dat met de 
afbeeldingen a. tot en met d.); 
van de andere afbeeldingen is 
steeds één vel aanwezig, zodat 
er dus vier verschillende vel
len in een setje zitten. Afleel
ding 1 op de pagina hiernaast 
toont deze vier vellen. Elke 
kaart heeft steeds twee gesne
den en twee geperforeerde 
randen. Als ook met de perfo
ratie rekening wordt gehou
den, kunnen in ieder setje zes
tien verschillende kaarten 
worden onderscheiden. 
Bij afbeelding 1 is een numme
ring aangegeven, die kan wor
den gebruikt om de kaarten 
van elkaar te onderscheiden 
en om ze te catalogiseren: het 
gaat om de nummers 5, 6, 7, 8, 
9a,9b, 10a, 10b, 11a, 11b, l i c , 
l i d , 12a, 12b, 13a en 13b. Ik 
merk hierbij op dat de kaar
ten 1 tot en met 4 betrekking 
hebben op de in de proefpe
riode gebruikte kaarten met 
dezelfde afbeeldingen (con
form de nummers 5 tot en 
met 8), echter met een ande
re adreszijde. Ik kom hier on
der het kopje Uit^flevormen 
nog op terug. 
Afleelding 2 laat de adreszijde 
zien van een gebruikte kaart. 
De kaart is van de beeldzijde 
gezien links en onder geperfo
reerd. Het gaat hier om een 

na 1 april 1996 uitgegeven 
kaart met een adreszijde van 
het type 2. 

De setjes 'Vrolijke verhuis
kaarten' zijn verpakt in 
krimpfolie, waarbij in ieder 
setje een velletje van twintig 
postzegels in het type '20 
voor uw verhuizing' is mee
verpakt. 
Het oorspronkelijke auteurs
recht van de kaartontwerpen 
berustte bij de kaartfabrikan
ten Hallmark Cards Nederland 
bv en Kijkkader bu. Het auteurs
recht is afgekocht; dat berust 
nu bij PTT Post. 

UITGIFTEVORMEN 
a. Proefperiode 
De eerste serie 'Vrolijke ver
huiskaarten' werd als een 
proef uitgegeven in de perio
de van maart tot en met mei 
1995. Hij omvatte alleen vel
len kaarten met de afbeeldin
gen a. tot en met d. Deze 
proefoplage bedroeg 700.000 
vel; de kaarten hadden een 
adreszijde van het type 1 (zie 
afieelding 3). Een overzicht 
van deze kaarten (maart tot 
en met mei 1995) en hun op
volgers (vanaf mei 1995) is te 
vinden in tabel 2, die u aan het 
eind van dit artikel vindt. 
Na het 'verhuisbericht' te heb
ben ingevuld en verzonden 
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2. Een gebruikte 'vrolijke verhuiskaart' (onder) met een adreszijde in het type 2; bij het 
kopje Nieuw adres: is een sticker aangebracht met drie adresregels. 
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Tabel 1: Overzicht kosten nazenden 'vrolijke verhuiskaarten' 
■van he* 

setjes n a z e h d | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v é r p o l ( t e zegels nazenden ' 

3. Een 'vrolijke verhuiskaart' uit de proefperiode met een odreszijde in type 1. Bij dit 
type is nog geen ruimte gereserveerd voor de vermelding van het nieuwe telefoon
nummer, wel voor de in de proefperiode meegeleverde iweeregelige adressticker met 
alleen het nieuwe adres. 

ontving de afzender na enige 
dagen gratis tien vellen 'Vrolij
ke verhuiskaarten' (in totaal 
veertig kaarten) met de bijbe
horende adresstickers. Omdat 
de kaarten ongefrankeerd wa
ren, moest de gebruiker zelf 
voor de benodigde postzegels 
zorgen. In het geval van afieel
ding 3 heeft de gebruiker 
daarom een zegel voor het in 
1995 geldende tarief van 70 
cent gebruikt. 

h. Definitieve periode 
Omdat de kaarten met vrolij
ke afbeeldingen bij het pu
bliek aansloegen, besloot PTT 
Post de proef om te zetten in 
een definitieve dienstverle
ning. De tekst op de adreszij
de van de kaarten werd hierbij 
gewijzigd. Het kadertje rond 
de tekst Plak hier uw adressticker 
werd weggelaten en er werd 
een regel voor het nieuwe te
lefoonnummer toegevoegd. 
Daarmee was de adreszijde in 
het type 2 geboren. Vandaar 
dat de kaarten van dit nieuwe 
type, maar met dezelfde af
beeldingen die hiervoor on
der a. tot en met d. werden 
vermeld, van mij de nummers 
5 tot en met 8 krijgen. 
Met de verstrekking van de 
nieuwe kaarten werd begon
nen in de periode mei/juni 

1995. De wijze van verstrek
king bleef gelijk aan die in de 
proefperiode. Op de adres
stickers werd nu ook de post
code van het oude adres afge
drukt {zie afleelding 2). 
Deze wijze van de gratis ver
strekking van de 'Vrolijke ver
huiskaart' bleef gehandhaafd 
tot 1 april 1996, de datum 
waarop het velletje postzegels 
'20 voor uw verhuizing' (twin
tigmaal 70 cent) verscheen. 
De verstrekking van de kaar
ten en de adresstickers in de 
overgangsfase (tussen de 
proefperiode en de definitie
ve periode) is niet eenduidig. 
Zo worden gebruikte kaarten 
uit de proefperiode met een 
adreszijde in type 1 
aangetroffen met daarop de 
adresstickers uit de definitieve 
periode. Andersom komt ook 
voor: definitieve kaarten met 
adresstickers uit de proefperio
de (zie de aßeeldingen 4 en 5). 

Per 1 april 1996 werden enige 
zaken gewijzigd. De serie 'Vro
lijke Verhuiskaarten' werd uit
gebreid met vijf nieuwe af
beeldingen (de afbeeldingen 
e. tot en met i.) en de verstrek
king werd aan de Verhuisservi
ce van PTT Post gekoppeld. 
Verder werd de standaard na
zendperiode van één maand 

1 twee maanden 
2 twee maanden 
3 twee maanden 
4 twee maanden 
5 en meer 

f 18. f 14. f4.
f31. f28. f3.

f 44. f 41 f 2.

f 56. f 56. f 0.

zegeiwoarde meeverpakte zegels 

verlengd tot twee maanden. 
Dit omdat het gedurende één 
maand nazenden van de post 
vaak als te kort werd ervaren. 
Voor deze verlengde nazend
periode werd een gering be
drag in rekening gebracht, af
hankelijk van het aantal te be
stellen setjes 'Vrolijke verhuis
kaarten'. 
De gratis verstrekking was nu 
vervangen door een verstrek
king op bestelling met behulp 
van het verhuisbericht van 
PTT Post Verhuisservice. Al
leen bij een bestelling van vier 
of meer setjes waren de kaar
ten in feite nog gratis; tabel 1 
maakt dat duidelijk. 

De setjes bestonden nu uit vijf 
vellen van ieder vier kaarten, 
verpakt in krimpfolie, waarbij 
een velletje van twintig postze
gels van 70 cent in het type '20 
voor uw verhuizing' was mee
verpakt. 
De wijze van verstrekking van 
de setjes hing af van de ma
nier waarop de bestelde setjes 
werden betaald. Gebeurde 
dat met de incassomachtiging 
dan werden de bestelde setjes 
samen met de postzegels en 
adresstickers binnen tien da
gen per post thuisbezorgd. 
Als er contant, op het post
kantoor, werd betaald dan 
kreeg men de setjes met de 
bijbehorende postzegels met
een mee. De adresstickers 
werden daarna zo spoedig 
mogelijk per post thuisgezon
den. 
Afgezien van de prijsverho
ging door het hogere druk
werktarief (van 70 naar 80 
cent) bleef in 1997 het con

cept van de verkrijgbaarheid 
en verstrekking van de 'Vrolij
ke verhuiskaart' gelijk; dit on
danks de koppeling met PTT 
Post Verhuisservice. In ver
band met de tariefverhoging 
per 1 januari 1997 werden in 
de setjes nu velletjes met ze
gels van 80 cent in het type '20 
voor uw verhuizing" meever
pakt. De prijs per setje steeg 
daardoor met twee gulden, 
terwijl de kosten van nazen
ding gelijk bleven. 
Met ingang van 1 januari 1998 
is een strikte koppeling van 
kracht tussen PTT Post Ver
huisservice en de verkrijgbaar
heid van de setjes 'Vrolijke 
verhuiskaarten'. Tussen twee 
haakjes: dit geldt nu ook voor 
de A6adreswijzigingskaart. 
Bij verhuizing is het mogelijk 
de normale loketkaarten 
'Adreswijziging' (op het post
kantoor verkrijgbaar) te ko
pen en die zelf in te vullen. 
Daarnaast kan er ook worden 
gekozen uit zeven verschillen
de pakketten dienstverlening 
van PTT Post Verhuisservice. 
Uitdrukkelijk is vastgelegd dat 
men slechts één pakket van de 
zeven mag kiezen, en dus niet 
twee of meer pakketten in 
combinatie. Hierna volgt een 
kort overzicht van deze pak
ketten. Voor de complete 
tekst verwijs ik de lezer graag 
naar de Verhuisservicemapjes 
die gratis op ieder postkan
toor verkrijgbaar zijn. 

Situatie 1: 
er blijven op het oude adres 
geen mensen met dezelfde 
achternaam achter. In dat ge
val kan worden gekozen uit 
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4./5. Links een kaart uit de proefperiode met een adressticker uit de definitieve periode, rechts een kaart uit de definitieve periode met een adressticker uit de proefperiode. 



Tabel 2: Overzicht 'vrolijke verhuiskaarten' tot en met 31 december 1998 

1 twee landkoortjes 
2 flats 
3 doolhof 
4 vissenkommen 
5 twee landkaortjes 
6 flats 
7 doolhof 
8 vissenkommen 
9a huisjeboompjebeestje 
9b huisjeboompjebeestje 

10a sleutels 
10b sleutels 
11a rode brievenbus 
11b rode brievenbus 
11c rode brievenbus 
l i d rode brievenbus 
12a bruine verhuisdoos 
12b bruine verhuisdoos 
13a bruin verhuisbericht 
13b bruin verhuisbericht 

*:gezien vanaf de beeldzijde var 

rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
rechts/boven 
links/onder 
boven/links 

1 de kaarten 

exclusief nieuw telefoonnummer 
exclusief nieuw telefoonnummer 
exclusief nieuw telefoonnummer 
exclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
Inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 

Een overzicht van de kaarten 1 tot en met 13b. 

1 twee landkaortjes 
2 flats 
3 doolhof 
4 vissenkommen 
5 twee landkoartjes 
6 flats 
7 doolhof 
8 vissenkommen 
9a huisjeboompjebeestje 
9b huisjeboompjebeestje 

10a sleutels 
10b sleutels 
11a rode brievenbus 
11b rode brievenbus 
11c rode brievenbus 
l i d rode brievenbus 
12a bruine verhuisdoos 
12b bruine verhuisdoos 
13a bruin verhuisbericht 
13b bruin verhuisbericht 

*:gezien vanaf de beeldzijde var 

rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
links/onder 
boven/rechts 
boven/links 
rechts/onder 
rechts/boven 
links/onder 
boven/links 

de kaarten 

exclusief nieuw telefoonnummer 
exclusief nieuw telefoonnummer 
exclusief nieuw telefoonnummer 
exclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 
inclusief nieuw telefoonnummer 

Een overzicht van de kaarten 1 tot en met 13b. 

pakket A: 
een setje van twintig voorbe
drukte adreswijzigingskaarten 
(de zogenoemde A6kaarten); 
prijs f30.; vervolgsetjes kos
ten f 22.50 per setje. 
pakket B: 
een setje van twintig vrolijke 
verhuiskaarten inclusief twin
tig verhuispostzegels van 80 
cent en twintig adresstickers; 
prijs f25.; vervolgsetjes kos
ten f 17.50 per setje. 
pakket C: 
een dienstverlening die eruit 
bestaat dat gedurende drie 
maanden de post wordt nage
zonden naar het nieuwe 
adres; bedrijven en instellin
gen worden op de hoogte ge
steld van nieuwe adres; kosten 
f20. (deze service is bij de 
pakketten A en B inbegre
pen). 
pakket D: 
gelijk aan pakket C, maar nu 
met een tijdsduur van één 
maand; geen kosten. 

Situatie 2: 
er blijven op het oude adres 
wél mensen met dezelfde ach
ternaam achter. 
pakket Ë: 
een setje van twintig voorbe
drukte adreswijzigingskaarten 
(A6kaarten) en het doorge
ven van uw nieuwe adres aan 

bedrijven en instellingen; prijs 
f22.50 per setje. 
pakket F: 
een setje van twintig vrolijke 
verhuiskaarten inclusief twin
tig verhuispostzegels van 80 
cent en twintig adresstickers; 
prijs f 17.50 per setje; het in
formeren van bedrijven en in
stellingen is hierbij inbegre
pen. 
pakket G: 
het doorgeven van uw nieuwe 
adres aan bedrijven en instel
lingen; hieraan zijn geen kos
ten verbonden. 

De manier waarop de pakket
ten worden verstrekt komt 
overeen met die in de periode 
van 1 april 1996 tot en met 31 
december 1997. 

ADRESSTICKERS 
Van de adresstickers uit de 
proefperiode heb ik nog geen 
duidelijk beeld, dat komt 
doordat ik alleen losse exem
plaren ken. De afmetingen 
doen vermoeden dat ze op de
zelfde wijze verstrekt werden 
als de liuidige drieregelige 
stickers. 
De drieregelige stickers wor
den door PTT Post Verhuis
service geleverd op vellen van 
het A4formaat. Alle stickers 
zijn al gestanst, zodat ze een

voudig van het ondervel kun
nen worden losgemaakt. Af
beelding 6 laat zo'n stickervel 
zien. 

Het stickervel bevat één groot 
etiket met de adresgegevens 
van de besteller (formaat: 139 
bij 56 mm) en enkele adminis
tratieve aanduidingen. Boven, 
naast en onder deze grote 
sticker zijn in totaal 42 kleine 
adresstickers gedrukt, die op 
de 'Vrolijke verhuiskaarten' 
geplakt kunnen worden. De 
afmeting van deze kleinere 
stickers is ongeveer 70 bij 
18 Va mm; ze zijn als volgt over 
het vel verdeeld: 
boven de grote sticker: twee 
rijen van drie kleine stickers; 
naast de grote sticker: drie rij
en met een kleine sticker; 
onder de grote sticker: elf rij
en van drie kleine stickers; 

SLOTOPMERKINGEN 
Tot zover de beschrijving van 
de gegevens over de 'Vrolijke 
verhuiskaarten' voor zover ze 
mij bekend zijn. Waarom er 
behalve de gewone adreswijzi
gingskaarten ook 'vrolijke ver
huiskaarten' worden gebruikt 
kan ik (nog) niet zeggen, 
maar de vraag of ze in mijn 
postwaardenstukkenverzame
ling met 'verhuiskaarten' 
thuishoren, beantwoord ik in 
ieder geval met j a '  dit on
danks de aarzelingen die ik 
heb als het gaat om de ver
krijgbaarheid en de koppeling 
met PTT Post Verhuisservice. 
Dat ik ze verzamel houdt ver
band met de omstandigheid 
dat ze exclusief door PTT Post 
worden uitgegeven met de be
doeling ze als adreswijzigings
kaart te gebruiken en dat dan 
samen met de erbij geleverde 
speciale postzegels '20 voor 
uw verhuizing'. En waar zou je 

deze kaarten beter kunnen 
onderbrengen dan in een col
lectie postwaardestukken? 
Als filatelist pleit ik echter 
voor een betere verkrijgbaar
heid, liefst op het postkantoor 
of desnoods bij PTT Filatelie 
De Verzamelservice in Gro
ningen  en dat dan voor een 
prijs waarin de (althans voor 
de verzamelaars) overbodige 
dienstverleningen buiten be
schouwing worden gelaten. 
Misschien kan of wil PTT Post 
hieraan iets veranderen? 
Productmanager Verhuisservi
ce B. Winters dank ik hartelijk 
voor de informatie die ik van 
hem ontving. 
S. Koops, Hurdegaryp 
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6. Stickervel zoals dat wordt mei 
zo'n vel één grote sticker en 42 I 

iqeleverd door PTT Post Verhuisservice: in totaal bevat 
feine adresstickertjes. 
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Overzeese Rijksdelen, uitgegeven 
door de Nederlandse Vereniging 
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verzamelaars; zevende editie 
(1997). 
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Drie Franse ftammes en een Nederlands vlagstempeL 

STEMPELS MET EEN 
BOODSCHAP 
Op 13 december 1898 
werd in Frankrijk een be-
gin gemaakt met het af-
stempelen van poststuk
ken met behulp van een 
stempelmachine die be
halve het ronde datum-
en plaatsnaamstempel 
ook een geïllustreerde 
vlag plaatste. Vlagstem-
pels (flammes) zijn in de 
daaropvolgende eeuw 
een geliefd verzamelge-
bied geworden. Ook al 
gingen de Verenigde 
Staten en Canada Ma
rianne voor, Frankrijk is 
hèt land van de flammes 
geworden. 
Er zijn vele typen flam
mes ontwikkeld, zoals -
om te beginnen - die met 
reclame voor de post zelf 
('Gebruik de luchtpost'), 
voor tentoonstelingen of 
voor oorlogspropaganda 
en tegenwoordig vooral 
voor toeristische reclame. 
Veel landen volgden; 
ook Nederland, waar in 

^ de jaren twintig even-
Z eens vlagstempels met 
_ commerciële reclame 
~ werden ingezet. Het 
= Franse postzegelblad Le 
Z Monde des Philotélistes 
;t! besteedde in het nummer 
™ van december jl. uitvoe-
^ rig aandacht aan het 
2 verzamelen van de 
X (Franse) flammes. 

4QC IEDEREEN MAG 
laO VERZAMELEN 

Michael Adler, de voor
zitter van de Duitse 
Bond, is zowel letterlijk 
als figuurlijk een man 

van formaat. Het is ie
mand die niet benauwd 
is om - wanneer hij dat 
nodig vindt - krachtig 
stelling te nemen. Hij 
doet dat nationaal (bij
voorbeeld wanneer hij 
meent dat Deutsche Post 
de belangen van de ver
zamelaars tekort doet) 
en ook internationaal, in 
zijn hoedanigheid van 
vice-voorzitter van de FIP 
(bijvoorbeeld wanneer er 
krankzinnig hoge kader-
gelden bij internationale 
tentoonstellingen worden 
gevraagd). 

Michael Adler' verzamelen 
staat vrij 

In het decembernummer 
van het Duitse Bondsblad 
Philatelie wast Adler zijn 
eigen leden de oren. Het 
moet nu maar eens uit 
zijn met de neerbuigen
de wijze waarop de wel
haast religieuze filatelis
ten aankipcen tegen ver
zamelaars die plezier 
beleven aan wat spot
tend Kartonphilatelie 
wordt genoemd. Die 
term verwijst naar het 

verzamelen van allerlei 
filatelistische producten, 
materiaal dat onder 
meer door de postadmi-
nistraties verkocht wordt. 
Adler wijst er op dat ook 
eerstedagenveloppen en 
maximumkaarten in feite 
maakwerk zijn, net als 
welwillendheidsafstem-
pelingen. Adlers bood
schap: 'echte' filatelisten 
mogen verzamelen zoals 
ze willen, maar ze moe
ten wel bedenken dat de 
vele malen grotere groep 
van verzamelaars die 
plezier hebben in mooie 
bladen met postzegels, 
stempels en allerlei veel
kleurige afbeeldingen 
óók meehelpt om de fila
telie in zijn geheel in 
stand te houden. Al was 
het maar omdat die ver
zamelaars bereid zijn 
soms heel wat geld aan 
dot kleurige materiaal te 
besteden. 

terstond was geraakt. 
Onder invloed daarvan 
kwamen diverse postver
dragen tot stand en met 
name het postverdrag 
van 1850 tussen Pruisen 
en Oostenrijk betekende 
een wezenlijke verbete
ring, vooral toen andere 
Duitse staten zich er bij 
aansloten. Daarover is 
een interessant artikel te 
vinden in Der Briefmar
ken-Spiegel van decem
ber jl. 

KOLONIALE 
GESCHIEDENIS 
Een van de mysterieuze 
figuren van het Verre 
Oosten is altijd de blan
ke radja van Sarawak 
geweest. Onder Brits ko
loniaal bestuur regeerde 
deze radja, James 
Brooke, vanaf 1841 over 
dit deel van Noord-Bor-
neo. dat tegenwoordig 
deel uitmaakt van Malei-

'V ^/ 

Brief van 12 januari 1841 van Stuttgart (Württemberg) via Beieren 
naar Wenen; aankomst op 17 januari 1841; diverse portomerken 
op voor en achterzijde. 

VERDRAGEN TEGEN 
VERSNIPPERING 
Het versnipperde Duits
land van de eerste helft 
van de vorige eeuw was 
een ramp voor een snel 
en efficient postverkeer. 
Al die staten en staatjes 
hadden hun eigen Post-
hoheiten, eigen tarieven 
en dito voorschriften. Bij 
g rensoverschri jd i ngen 
zorgde het berekenen 
van net porto alleen al 
voor grote vertragingen 
en veelal moest zulke in
ternationale post ver
scheidene molen een 
grenskantoor passeren. 

Toen na de vol van Na
poleon handel en indus
trie tot ontwikkeling kwa
men merkte het Duitse 
bedrijfsleven hoezeer 
men in vergelijking met 
landen als Frankrijk en 
Engeland (waar al long 
een gecentraliseerde 
postdienst was) op och-

sië. Over de merkwaar
dige figuur Brooke en de 
sporen die hij in de fila-

Twee zegels van Sarawak met 
het portret van de 'blanke radja' 
James Brooke. 

tel ie heeft nagelaten 
staat in Timbroscopie 
van december 1998 een 
uitvoerig artikel. 

In datzelfde nummer 
komt ook een ander stuk
je koloniaal verleden 
aan bod : de Franse post 
in China. Vanaf het be
gin van deze eeuw tot 
1922 had de Franse 
postdienst in Indo-China 
een groot aantal kanto
ren in het Chinese kei
zerrijk, waar men met 
van een opdruk voorzie
ne zegels van Indo-Chi
na werkte, leder kantoor 
kreeq zijn eiqen zegels 
metaep lao t fnaar^n la -
tijnse en Chinese letters. 

FOTOKOPIËREN EN 
TOERISME 
De Collectors Club Phila
telist van september/ok
tober waarschuwde eind 
vorig jaar nog eens voor 
het veelvuldig fotokopië
ren van poststukken en 
zegels. Bij wedstrijdten
toonstellingen zijn zulke 
kopieën vaak vereist. De 
'lichtstoten' die fotoko
pieermachines afgege
ven kunnen, zo zeggen 
de deskundigen van een 
aantal musea, heel de
structief zijn. Veel minder 

Zegels van Indo-China met opdrukken die verwi|zen naar 
staan van Franse kantoren in het Chinese keizerrijk. 

het be 



Dankzij een prijsvraag kan NieuwZeeland bogen op een interes
sante, op de bevordering van het toerisme gerichte, serie land
schaps en dierenzegels. 

schadelijk, maar wel 
duurder is fotograferen. 

Gibbons Stamp Monthly 
van december brengt 
een aardige studie over 
de 'toeristische' zegels 
van NieuwZeeland van 
honderd jaar geleden. 

Deze serie van veertien 
zegels was het gevolg 
van een prijsvraag die 
de post in dat land vier 
jaar eerder had uitge
schreven. Er waren ont
werpen gevraagd die het 
landschap en het dieren
leven van het gebied 
zouden uitbeelden. De 
promotie van het toeris
me was daarbij een na
drukkelijk doel. Nieuw
Zeeland mag dankzij 
deze reeks een voorloper 
op het gebied van toeris
tische series worden ge
noemd. Sommige waar
den zijn ook met een op
druk als dienstzegel ge
bruikt; die zijn zeldza
mer en zijn dus veel ver
valst. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Het is al weer vijftig jaar 
geleden dat  in 1948 
onenigheid tussen de 
Oostelijke en Westelijke 
Geallieerden leidde tot 
de blokkade van West
Berlijn. Om deze Russi
sche zet te pareren stel
den de Britten en Ameri
kanen een luchtbrug in, 
een operatie waarin een 
enorm financieringspro
bleem schuilde. Om 
daarin enigszins te voor
zien werd op 8 novem
ber 1948 een speciale 
belasting Notopfer Berlin 
ingevoerd, die op alle in
komsten en salarissen 
drukte en die ook voor 
alle binnenlandse post
zendingen zou gelden. 
Dit laatste gebeurde 
door het plakken van een 
extra zegel van 2 pfen
nig. Een uitgebreide do

cumentatie over de ge
schiedenis, de praktische 
toepassing en de ver
schillen in de tekening is 
te vinden in het Duitse 
Bondsblad Philatelie van 
oktober. 

Een aardig poststempel 
voor thematici, passend 
op zowel het terrein van 
uitvinders, drukkers en 
kunstenaars, is afge
beeld in het najaarsnum
mer van Druk Doende, 
het blad van de vereni
ging Papieren Druk. Het 
is een stempel van Soln
hofen, ter herdenking 
van de uitvinding, twee
honderd jaar geleden, 
van de steendruk/litho
grafie door Alois Sene
relder. 

PQrtbGtaald 
ftjriPayé 
OudePetela 
PëysBas 

"1 OUDE PEKELA NEDERLAND 

S 16.7.98 

Poslbus 20000 
9665 ZM 
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FR 52166 

Als de gemeente Oude Pekela de teller op nul zet kan dit stempel als 
'Port Betaald'stempel voorden ingezet. 

ze van verzending zelfs 
het eigen frankeerstempel 
gebruiken door in voorko
mende gevallen de teller 
op nul te stellen. 

Een geval van clandes
tien gebruik van een 
'Port Betaald'envelop 
wordt gesignaleerd in 
het novembernummer 
van de postzegelvereni
ging Tilburg. De envelop 
in kwestie was los in een 
brievenbus gepost, wat 
een PTTer bij net sorte
ren als 'een misser' op
viel, waarna het stuk aan 
het bedrijf werd gere
tourneerd. Consternatie 
uiteraard, want zo viel 
de euvele dader door de 
mand. 

De 'geldbrieven' van Ca
nada worden beschreven 
in het novembernummer 
van Schweizer Briefmar
kenZeitung (SBZ). Het 
betreft een controlesys
teem voor waardezen
ding dat al in 1827 heeft 
bestaan. De brieven wer
den voorzien van de 
aanduiding Money

200 Jahre Lnhographi 
17<)a i99S 
frfuid« 
AUHS S^nefeJder 

GEMEINDE SOI N'HOFEN 

DEUTSCHE
POST A3 

F «OF'*'* 
« 5 ^ — , 

Dit frankeermachinestempel van de gemeente Soinhofen herdenkt 
een gebeurtenis waarvan ook 'Philatelie' de vruchten plukt: de uitvin
ding van de offsetdruk. 

tikel te publiceren getiteld 
Na de slag aan de IJzer. 
Erbij afgebeeld worden 
briefkaarten en brieven 
van en naar Yper of per 
veldpost verzonden. 

hoe een en ander in zijn 
werk gaat. Er is een 
computer voor nodig, 
een Internetaansluiting 
en speciale software. 
Deze laatste program
matuur kost drierionderd 
dollar; ze omvat behalve 
een beveiligingssysteen 
ook een basisprogram
ma, een kostenteller en 
een postcodeboek. Ver
volgens koopt de gebrui
ker een bedrag aan fran
keerwaarde, waarna hij 
aan de slag kan. Door 

• ■ ^ ^ 
/4<».tCÄc*- •/•/ffklX 

" lißmL^^^ -.-'^iM^'/^s 
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Portvrije militaire brief uit leper van 30 oktober 1914 naar Ste Pé
zenne (Frankrijk), verzonden tijdens de heftige aanvallen van 29 en 
30 oktober 1914. 

In Japanese Philately 
van augustus staat in vijf 
hoofdstukken een over
zichtvan de geschiedenis 
van Nagasaki, sinds de 
openstelling in 1858, ge
zien uit het oogpunt van 
de bewaard gebleven 
correspondentie van de 
Franse familie Pignatel. 

Al enige tijd zijn er be
richten in de pers dat het 
in de Verenigde Staten 
mogelijk is zelf postze
gels te maken. In het 
blad van de Nijmeegse 
vereniging Noviopost, 

Dat de brandkastzegels 
uit 1920 ooit een plaats
je hebben gekregen in 
een Praagse publicatie 
uit 1965 over Seltene 
Briefmarken aus aller 
We/f mag wel iets bij
zonders heten. De Glo
beKoerier nummer 3 
van september geeft 
daaruit een verkorte sa
menvatting van de ge
schiedenis van deze ze
gels. 

Stempels met de tekst Port 
Betaaldz\\r\ een afzon
derlijke specialisatie aan 
het worden bij de Studie
groep Frankeerstempels 
Nederlandse 
Gemeenten, zo meldt het 
novembernummer van het 
orgaan van deze vereni
ging. De gemeente Oude 
Pekela kan voor deze wij

,V//'#,u. r i ^ i .'.■, 
^u/y,y 

■VV./ 
Brief uit 1843 van St. Jacques naar Montreal met plaatsnaamstempel 
en met de hand geschreven datum, het stempel Moneytetfer en het 
stempel Pa\6. 

Letter, eerst met de hand, 
na 1840 ook wel met 
een stempel. Het artikel 
is voorzien van afbeel
dingen, alle uit 1843. 

Het einde van de Eerste 
Wereldoorlog nu tachtig 
jaar geleden was voor 
net Belgische Bonds
nieuws van oktober aan
leiding een posthuum ar

Novioposta (vierde 
kwartaal, nummer 62), is 
nu duidelijk beschreven 

de ingebouwde beveili
gingen wordt verwacht 
dat net systeem niet frau
degevoelig zal zijn. 
Hetzelfde blad heeft het 
feit dat onze brievenbus 
tegenwoordig vaker met 
drukwerk wordt gevuld 
dan met brieven, aange
grepen om een chronolo
gie van alle regels voor 
drukwerk op te zetten, te 
beginnen in 1807. Ook 
tarieven, afstempelingen, 
speciale drukwerkzegels 
en krantenbandjes  om 
enkele tussenkopjes te 
noemen  worden in het 
overzicht betrokken. Dit 
artikel is te vinden in het 
najaarsnummer 6 1 . 

Het 200jarig bestaan 
van Rijkswaterstaat was 
voor de Nederlandse 
Vereniging voor Thema
tische Filatelie aanleiding 
om in het novembernum
mer van het blad Thema 
een filatelistisch overzicht 
van oude en nieuwe wa
terstaatswerken op te ne
men. In dit artikel zijn ui
teraard ook toepasselijke 
frankeermachinestempels 
te vinden. 

van een STAD! 

rNEOERLANO
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Een grappig stempel van de gemeente Lelystad dot het goed kon 
doen in een verzameling op net thema 'waterstaatswerken'. 



VOGElßESCHERMING VEREEUWIGD 
Honderdjan^ beräkte in Nederland heel veel TOM LOORIJ, VOORBURG 

Wat hebben de mode van het eind van de vorige eeuw en 

vogelbescherming met elkaar te maken? Meer dan u 

waarschijnlijk denkt. De auteur van het artikel op de nu 

volgende pagina's legt dat verband uit en maakt onder meer 

duidelijk hoe belangrijk het werk van Vogelbescherming 

Nederland is. 

Op 2 februari van dit jaar gaf 
PTT Post twee ?egels uit: één 
herdenkt het honderdjarig 
bestaan van Vogelbescher
ming Nederland, de andere 
verscheen ter gelegenheid van 
het van kracht worden van 
een internationaal verdrag ter 
bescherming van watervogels. 
Een goede gelegenheid om 
op filatelistische wijze wat aan
dacht aan deze onderwerpen 
te schenken. Niet alleen ver
schijnen er steeds meer zegels 

van bedreigde soorten, maar 
ook verschijnen er steeds 
meer postwaardestukken, 
stempels en ander filatelis
tisch materiaal dat iets met vo
gelbescherming te maken 
heeft. 

WAAROM IS 
VOGELBESCHERMING ZO 
BELANGRIJK? 
Onze \ogels staan aan veel ge
varen bloot. De internationale 
Rode Lijst van bedreigde soor

ten bevat momenteel meer 
dan duizend soorten. Deze 
soorten lopen acuut gevaar uit 
te sterven. Vrijwel altijd is de 
mens direct of indirect verant
woordelijk voor hun achter
uitgang. Overigens heeft de 
mens de laatste eeuwen een 
aantal soorten al volledig uit
geroeid. Het bekendste voor
beeld is ongetwijfeld de Dodo 
{afbeelding T), een nietvliegen
de vogel die alleen op Mauriti
us voorkwam en binnen een 
eeuw na zijn ontdekking om
wille van zijn vlees en vet was 
uitgemoord. 

Enkele van de belangrijkste 
gevaren die een bedreiging 
voor onze vogels vormen, zijn: 

Grootschalige vernietiging van bi
otopen, zoals ontbossing en 
drooglegging van moerassen 
ten behoeve van houtkap, be
bouwing en in cultuur bren

gen van gronden. Ongetwij
feld is dit de belangrijkste be
dreiging. Van ontbossing wor
den vooral aan bomen gebon
den soorten als spechten de 
dupe. De Grote Ivoorsnavels
pecht {afbeelding 2), die vroe
ger in de Verenigde Staten en 
op Cuba voorkwam, is waar
schijnlijk recent hierdoor uit
gestorven...; 

De ongebreidelde jacht. Het ergst 
is natuurlijk als deze jacht 
puur voor het plezier plaats
vindt, zoals onder meer in 
Frankrijk gebeurt. Het is toch 
onvoorstelbaar dat de Grutto 
{afbeelding 3) die we hier zo 
beschermen in dat land zeven 
maanden per jaar vrijelijk be
jaagd mag worden? 

De vogelvangst. Met illegale die
renhandel zijn schatten geld 
te verdienen. Schiphol was tot 
voor kort een van de voor

4} 
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naamste doorvoerhavens. 
Maar wat wil je als voor een 
paar van de zeldzame Hyacin
tara's {aßeeUing4) grif 20.000 
gulden wordt neergeteld? 

De toenemende schaalvergroting 
in de landbouw. Het symbool 
hiervoor in Europa is de Gro
te Trap. Deze schuwe vogel 
(aßeelding 5) heeft veel ruimte 
en rust nodig en moet niets 
hebben van grootschalige 
menselijke activiteiten. In veel 
Europese landen is hij terug
gedrongen tot de laatste plek
jes niet in cultuur gebrachte 
gronden. 

Toepassing van bestrijdingsmid
delen. De Japanse Kuifibis (af
beelding 6) behoort met min
der dan vijftig exemplaren tot 
de zeldzaamste in het wild le
vende vogelsoorten. Behalve 
door biotoopverlies kwam dit 
doordat hij zijn voedsel zocht 
in de rijstvelden die rijkelijk 
met landbouwgif werden be
sproeid. 

Olieverontreiniging van de zee. 
Met name alkachtigen, die 
vaak in grote kolonies leven, 
worden massaal het slacht
offer (aßeelding 7) als een reu
zentanker in hun broedge
bied strandt. 

Obstakels in het luchtruim en op 
het land, zoals hoogspannings
leidingen en verkeerswegen. 
Jaarlijks komen miljoenen vo
gels hierdoor om het leven. 
De zeldzame Spaanse Keizer
arend is er één van (aßeeldmg 
8). 

VOGELBESCHERMING 
WERELDWIJD 
De eerste stap op weg naar vo
gelbescherming is het publiek 
en overheid ervan bewust ma
ken dat vogelbescherming 
noodzakelijk is. Dat begint 
met het bijbrengen van res
pect voor de natuur en alles 
wat daarin leeft. Franciscus 
van Assisi zou onze eerste vo
gelbeschermer genoemd kun
nen worden (afieelding 9). 

Het is interessant dat ook pos
taal op diverse manieren aan
dacht voor bescherming 
wordt gevraagd. Zo is er bij
voorbeeld een serie van Gui
nee met als opdruk: Pour la 
protection de nos oiseaux. De toe
slag was voor vogelbescher
ming bestemd (aßeelding 10). 

Venezuela gaf een bijzonder 
aardige serie uit waarbij op de 
tabs op de bescherming van en 
bedreigingen voor onze vo
gels wordt gewezen. De tekst 
op de tab in aßeelding 11 komt 
neer op een oproep om een 
einde te maken aan de niets 
ontziende handel in en vangst 
van vogels. 
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REBOISEZ VOS 
TERRES 

Afbeelding 17 

Onderzoek en overleg staan 
aan de basis van goede afspra
ken hoe de bescherming in de 
praktijk het meest effectief 
kan zijn (aßeelding 12). 

De resultaten van dergelijke 
onderzoeken worden daarna 
besproken om een plan de 
campagne te kunnen opstellen. 
In 1983 werd bijvoorbeeld in 
Bharatpur in India een work
shop gehouden alleen over de 
bescherming van de diverse 
zeldzame kraanvogelsoorten 
(aßeelding 13). 

Gerichte acties kunnen op 
verschillende manieren 
plaatsvinden. Zo zijn sommige 
soorten als de bedreigde 
Kroeskoppelikaan al goed ge
holpen door het plaatsen van 
speciale broedvlondertjes (af
beelding 14). 

Een andere succesvolle me
thode om zeldzame soorten te 

redden is het kweken van deze 
soorten in gevangenschap. De 
gekweekte exemplaren wor
den dan weer teruggezet in de 
natuur. Het beroemdste resul
taat is ongetwijfeld geboekt 
met de Californische Condor. 
Op een gegeven moment wa
ren er nog maar zevenentwin
tig exemplaren in het wild. 
Deze zijn allemaal gevangen 
om er mee te kweken. Enkele 
jaren geleden konden de eer
ste exemplaren met succes 
worden teruggezet. Het gele
genheidsstempel ter ere van 
deze actie is waarschijnlijk 
uniek: het is het enige beken
de in de vorm van een (Cond
or) ei (afbeelding 15). 

Toch zijn al deze maatregelen 
ter bescherming van individu
ele soorten, hoe goed bedoeld 
en noodzakelijk ook, niet vol
doende als niet ook het leef
gebied van deze soorten ver
betert en de aard van de be
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dreigingen wordt weggeno
men. Op diverse postale wij
zen worden oproepen gedaan 
tot bescherming van het tro- ^ 
pisch regenwoud en om tot ^ 
herbebossing over te gaan (af- _ 
beelding 16 en 17). % 

Ten slotte kunnen we het leef- m 
gebied van bepaalde soorten ^ 
tot vogel- of natutirreservaat ^ 
uitroepen. Veel vogelreserva- ^ 
ten zijn de laatste jaren op een 2 
zegel of in gelegenheidsstem- ï 
pel vereeuwigd. Soms zijn 
deze reservaten specifiek be- <0(| 
doeld voor één soort. Zo is er ■ »*' 
in Oostenrijk een reservaat ge
sticht om de laatste daar le
vende Grote Trappen te be
houden (aßeelding 18). 



VOGELBESCHERMING 
NEDERLAND 
In 1899 werd de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming 
van Vogels opgericht. Directe 
aanleiding was de massale 
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slachting van sterntjes. Het 
was destijds namelijk mode 
om dameshoeden met de ve
ren van deze vogels te tooien. 
Een zegel van Nauru (afieel
ding 19) heeft een afbeelding 
van de traditionele vangst van 
sterntjes, zoals die ook nu nog 
daar voorkomt. 
De Lepelaar werd het symbool 
van de Vereniging. Geduren
de tientallen jaren stond deze 
vogel, vaak met een wervende 
tekst, in verschillende uitvoe
ringen in het frankeermachi
nestempel van de Vereniging 
{afieeldmg 20}. Bij het 75^arig 
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bestaan in 1974 werd het ma
chinestempel enigszins hier
aan aangepast (afieeldmg 21). 
Toen de Vereniging negentig 
jaar oud was, werd enkele ja
ren een frankeerstempel met 
een nieuwe tekst gebruikt die 
kernachtig de doelstelling van 
de Vereniging weergeeft: '90 
jaar advocaat van de wilde vo
gels' (afieeldmg 22). 
Op 3 maart 1993 werd Birdlife 
International opgericht, een 
wereldomspannende organi
satie, waarin nationale vogel
beschermingsveren ig ingen 
uit landen over de gehele we
reld zich organiseerden. De 
Nederlandse Vereniging heeft 
een belangrijke rol gespeeld 
bij de oprichting. Het logo 
van Birdlife, heel toepasselijk 
een gestileerde stern, werd 
overgenomen. De naam werd 
toen ook gewijzigd in Vogel
bescherming Nederland (af
beelding 23). 

Vogelbescherming Nederland 
heeft in zijn bestaan heel veel 
bereikt. Een van de speerpun
ten uit het beleid was wel de te
rugkeer van de Ooievaar in Ne
derland, zodat deze vogel weer 
een vertrouwd gezicht kon 
worden in steden en dorpen 
(afbeelding 24). Het Ooievaars
dorp Het Liesveld werd een be
kend begrip in Nederland. 
Honderden paren konden de 
laatste decennia hier vandaan 
in vrijheid worden gesteld. Ze 
broeden nu weer als vrije pa
ren verspreid over het land. 

Veel aandacht werd besteed 
aan de bescherming van de 
weidevogels. Met name aan 
die soorten die hoge eisen 
stellen aan hun broedbiotoop, 
zoals de Grutto, Tureluur, Wa
tersnip en Kemphaan. Al deze 
soorten zijn zeer sterk achter
uitgegaan door de moderne 
landbouwtechnieken. De se
rie zomerzegels uit 1984 (af
beelding 25) laat enkele van 
deze soorten zien. 

Dankzij een soortbescher
mingsplan voor, bijna vanzelf
sprekend, de Lepelaar (afieel
dmg 26) nam het aantal 
broedparen het laatste decen
nium toe van een paar hon
derd tot meer dan duizend. 

Een andere soort die de laat
ste jaren, mede onder invloed 
van het sterk veranderde cul
tuurlandschap in Nederland, 
sterk is achteruit gegaan is de 
Kerkuil (afieeldmg27). Doods
oorzaak nummer één is in ons 
land het wegverkeer. Vogelbe
scherming heeft een speciale 
Werkgroep Kerkuilen in het 
leven geroepen, die vooral 
door het plaatsen van nestkas
ten op boerderijen de broed
gelegenheid van deze mooie 
vogel vergroot. Hierdoor ver
toont het aantal broedparen 
van deze soort nu weer een 
sterk stijgende lijn. 

Vogelbescherming Nederland 
heeft ook een zogenaamde 
Rode Lijst opgesteld van soor

Nederland 60ĉ ^ 1 Nederland 
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ten die in ons land als broed
vogel zijn bedreigd. Op de 
nieuwste versie hiervan staan 
maar liefst 57 soorten. Van 
deze soorten zijn er nu negen 
op een zegel uit Nederland af
gebeeld: de Kluut (uit de serie 
zomerzegels van 1961), Grut
to, Tureluur en Kemphaan 
(zomerzegels 1985), Eider
eend en Grote Stern (serie 
Waddenzee uit 1982), de Zo
mertaling (serie 1994) en de 
Blauwe Kiekendief (aßeelding 
28) en de Rode Wouw (roof
vogelserie uit 1995). Eén staat 
er op een velrand, namelijk de 
Grauwe Kiekendief: op het 
blok met de Wespendief uit 
de roofvogelserie van 1995. 

Vogelbescherming heeft zich 
verder sterk ingezet om de 
jacht op vijftien onschadelijke 
trekvogels afgeschaft te krij
gen. Zo werd een eind ge
maakt aan de jacht op de Wa
tersnip, een soort die nota 
bene op de Rode Lijst staat 
(aßeelding 29). 

Bij de toetreding tot Birdlife In
ternational worden ook meer 
projecten ondersteund voor 
de vogelbescherming buiten 
onze landsgrenzen. 'Vogels 
zijn grenzeloos' is bij veel ac
ties een bekende kreet. En dat 
betekent dat met name de 
broedvogels die na de zomer 
wegtrekken naar warmere oor
den om daar de winter door te 
brengen, gebaat zijn met een 
veilige trekroute en een goede 
winterverblijfplaats. 
Zo werd in 1990 een protest
kaartenactie gehouden in sa
menwerking met de Spaanse 
zusterorganisatie tegen de 
jacht op trekvogels in Spanje. 
De kaart in aßeelding 30 werd 
ten onrechte door de Spaanse 
PTT geweigerd ('Caducado') 
en naar de afzender terugge
stuurd wegens te weinig por
to. 

BESCHERMING VAN 
WATERVOGELS 
Nederland is een waterrijk 
land. En water is een belang
rijk leefgebied voor heel veel 
vogelsoorten. De Waddenzee 
is één van de belangrijkste vo
gelgebieden van Europa. In 
1971 werd het Verdrag van 
Ramsar {aßeelding31) onderte
kend, waarbij de aangesloten 
landen zich verplichten water
rijke gebieden, de zogenoem
de Wetlands (zie aßeelding 32), 
aan te wijzen en zo goed moge
lijk te beschermen. Vogelbe
scherming doet er veel aan om 
deze gebieden voor onze wa
tervogels te beschermen. 
Zo stelde Vogelbescherming 
een lijst op van 76 gebieden, 
waarvan er nu nog maar 24 
zijn aangemeld. Hiervan lig
gen er dertien in het Wadden
gebied, vijf in het Deltagebied 
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Afbeelding 39 

en drie rond het IJsselmeer; 
vier gebieden zijn hoogveen-
gebieden. En verder vallen er 
bekende gebieden onder als 
de Oostvaardersplassen, de 
Weerribben en het Naarder-
meer. Tot op heden heeft 
PTT Nederland alleen de 
Waddenzee op een serie van 
twee postzegels afgebeeld die 
rechtstreeks in verband kun
nen worden gebracht met de 
vogels {afbeelding3J). 

Belangrijke Wetlands buiten 
Nederland zijn ook op diverse 
postale manieren vastgelegd. 
In Florida bevindt zich het we
reldberoemde moerasgebied 
de Everglades, dat aan talrijke 
reigers, pelikanen en andere 
watervogels bescherming 
biedt {afbeelding34). 

Heel veel aan water gebonden 
soorten zijn trekvogels. En 
juist trekvogels staan aan een 
groot scala van bedreigingen 
bloot. In het ene land worden 
ze geschoten, in het volgende 
land verliezen ze hun overwin-
teringsgebieden. Of ze komen 
om van voedselgebrek of door 
stormen en koude op hun 
trektochten. Bescherming van 
trekvogels is daarom een in
ternationale aangelegenheid 
(afbeelding 35). 
Het ringen van trekvogels is 
een goede methode meer van 
ze te weten te komen. In veel 
landen is hiervoor een heel 
netwerk van ringstations opge
zet {aßeelding 36). Door een 
zorgvuldige registratie van de 
terugmelding van geringde 
vogels leren we hun trekrou-
tes goed kennen, zodat pas
sende maatregelen te nemen 
zijn. 

Zo heeft Vogelbescherming 
onderzoek uitgevoerd naar de 
invloed van windmolens (af
beelding 37) op trekvogels. 
Hoewel Vogelbescherming 
vanzelfsprekend niet tegen 
deze vorm van schone energie 
is, vindt ze wel dat er geen gro

te windmolenparken moeten 
komen die precies op de trek-
route van onze vogels zijn ge
legen, zoals langs de kust. 

Dankzij het feit dat ons land 
de hier pleisterende ganzen, 
zoals de Brandgans {afbeelding 
38) voldoende rust gunt, is we
reldwijd de populatie van 
deze soort beduidend toege
nomen. De jacht op deze 
soort is bij ons, in tegenstel
ling tot in andere landen, ver
boden. Verder op verschillen
de plaatsen voedselgebieden 
veilig gesteld waar ze naar har
telust mogen grazen zonder 
schade te berokkenen aan het 
grasland van de omringende 
boeren. 

De Lepelaar trekt in de herfst 
naar de kusten van West-Afri
ka. Om te zorgen dat het door 
Vogelbescherming ontwikkel
de beschermingsplan effectief 
is, is het derhalve noodzake
lijk ook deze overwintering-
plaatsen goed veilig te stellen. 
De Banc d'Arquin langs de kust 
van Mauritanië {aßeelding 39) 
is één van die belangrijke 
pleisterplaatsen. 

VOGEL VAN HET JAAR: 
OOK IN NEDERLAND? 
Het is een goede zaak dat PTT 
Post dit jaar aandacht aan het 
onderwerp vogelbescherming 
besteedt. Eigenlijk zou dit veel 
vaker moeten gebeuren. Zo 
zouden alle Rode lijst soorten 
van Nederland wel eens filate-
listisch mogen worden belicht 
om de aandacht op deze soor
ten te vestigen. In Duitsland 
wordt elk jaar een bepaalde, 
meestal bedreigde, vogelsoort 
uitgeroepen tot 'Vogel van het 
jaar', waarvan dan ook altijd 
een gelegenheidsstempel ver
schijnt. Wellicht ook een idee 
voor Nederland? 

IA. •5-61985 
Kf ZBuiliadi« NatuTKhutmo«^ 

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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In deze rubriek vindt u rentties en vrogen von lezers. 
Biidragen: Klipper 2,1276 BP Huizen, telefox 0355240926, Emoil phihteliemip.nl. 

Sluit geen originele stukken ol zegels, moor goede kleurenkopieén bij. 
De redoctie bepoolt ot uw vroog of reactie geplaatst wordt. 

Houd uw tekst kort en snijd bij voorkeur octuele onderwerpen oon. 
Er is veel aonbod voor deze rubriek; het kan geruime tijd duren voor uw brief wordt opgenomen. 

1999: HET LAATSTE JAAR 
VAN ONZE EEUW? 
In het decembernummer 
van 'Philatelie' (rubriek 
Verzamelgebied Neder
land, pagina 854) wordt 
verwezen naar de ont
werpwedstrijd die PTT 
Post op de achterzijde 
van de jongste kortingze
gels aankondigt. Er 
wordt gesproken van een 
wedstrijd die er voor zal 
zorgen dat de laatste 
kortinqzegels van deze 
eeuw (die van december 
1999) er heel bijzonder 
zullen uitzien. 
Omdat het jaar 2000 het 
laatste jaar van de twin
tigste eeuw zal worden 
en dus niet 1999, zullen 
de laatste kortingzegels 
van deze eeuw echter 
die van het jaar 2000 
zijn. 
S. Leeuvsren 
Emmen 

Reactie van de redactie: 
Welk jaar als laatste van 
de huidige eeuw moet 
worden beschouwd 
hangt volgens af van het 
antwoorcTop de vraag 
met welk jaar men des
tijds is begonnen te tel
len: nul or één. Duidelijk 
is in ieder geval dat de 
Grote Wirikler Prins En
cyclopedie u gelijk geeft: 

naar de herkomst en het 
doel van de zegel. 
Joh. de Jong 
Enschede 

Reactie van de redactie: 
Spaarbankzegels wer
den voor zover wij weten 
vroeger op school ver
kocht om het sparen on
der de jeugd te bevorde
ren, o f spaarbankzegels 
als Cinderella's mogen 
worden beschouwcTis 
ons niet bekend; kan een 
van de lezers van dit 
blad op dat punt uitsluit
sel geven? 

EEN TERUGBLIK OP DE 
NVPHSHOW 
Zeer fraai waren ze, de 
tentoongestelde verza
melingen op de Vijfde 
NVPHPostzegelshow in 
Den Hoog! Een ware in
spiratiebron voor verza
melaars. Jammer dat de 
door de NVPH uitgege
ven tentoonstellingscata
logus niet over het ple
zier van het verzamelen 
rept, maar begint met de 
aandacht te vestigen op 
het lucratieve ervan. 

dwangmatig persoonlijkheidskenmerk. 
eeuw, een tijdvak van honderd jaren. De 
eerste eeuwr van onze jaartelling begon 
op 1 jan. van het jaar 1 n.C. en was vol
tooid met 31 dec. van het jaar 100. Op 1 
jan. 101 begon de tweede eeuw. Zo be
gon de 20ste eeuw op 1 jan. 1901 en zal 
duren tot en met 31 dec. 2000. 

al voegt de redactie van 
dit gezaghebbende na
slagwerk er wel aan toe: 

Uit: Grote Winkler Prins Ency
clopedie; Elsevier Amsterdam/ 
Antwerpen; 9e druk (1990) 

In de praktijk echter rekent men veelal 
met 1 jan. van het jaar 100, 200, enz. als 
het begin van een nieuwe eeuw of nieuw 
millenium. 
Door de Internationale Astronomische 
Unie (lAU) is een Juliaanse eeuw gedefi
nieerd als 36 525 dagen (zie *kalender). 
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SPAARBANKTEGOED OP 
POSTSTUK 
Op een poststuk trof ik in 
plaats van een postzegel 
een zegel van de Rijks
postspaarbank aan. De 
'zegel' werd afgestem
peld op 1 juni 1997 in 
Zwolle. Ik ben benieuwd 

Jammer omdat het een 
gemiste kans is en de 
suggestie dat het verza
melen een goede investe
ring is, misleidend is. 
De catalogusprijzen van 
de meeste naoorlogse 
Nederlandse zegels lig
gen op hetzelfde niveau 

z 
u 
cc 
< 

u 
o 
z 
< 
X 
_) 
u 
o 
u 
Isl 
t 
Vi 
o 
a 

OSTZEGEL 
S H O W 

MET VELE EVENEMENTEN 

NEDERLANDS 

CONGRESCENTRUM 

DEN HAAG * 

S TOT FN MFT 
Vijfde NVPHPostzegelshow:. .mooi, maar het kan nog beter.. 

als in 1983. Postfrisse 
zegels met plakker uit die 
periode zijn vrijwel on
verkoopbaar geworden. 
Als een verzamelaar 
noodgedwongen zijn ge
heel postfrisse verzame
ling Nederland 1945
1995 verkoopt mag hij 
blij zijn er 20% van de 
cataloguswaarde voor te 
krijgen. Dat noem ik 
geen goede investering. 
Het voorbeeld in het ca
talogusartikel Papieren 
schatten van Mauritius is 
misleidend. Als koning 
George V in 1904 zijn 
1.450 pond op een 
spaarrekening had gezet 
tegen gemiddeld zes 
procent per jaar dan had 
hij nu zo'n 350.000 
pond gehad. Als hij er 
destijds Nederlandse 
guldens van had gekocht 
en die op z'n Zilvervloot
rekening had gezet, had 
hij nu ca. 4 miljoen gul
den gehad. En de broers 
uit New Orleans die in 
1968 anderhalf miljoen 
gulden voor een poststuk 
betaalden zouden nu ca. 
8.5 miljoen op hun 6%
spoarrekening hebben 
gehad. Met andere 
woorden: om geld te ver
dienen kun je beter bij 
een bonk terecht dan bij 
een postzegelhandelaar. 
Postzegels zijn kunstzin
nige, culturele en histori
sche visitekaartjes van 
een land. Dat veel lan
den, waaronder Neder
land, ze misbruiken als 
speculatieve verzamelob
jecten is een van de be
langrijkste oorzaken 
voor de tanende belang

stelling voor de filatelie. 
De albumbladen die no
dig ziin voor een jaar
gang Nederlandse uitgif
ten (zegels, strookjes, 
velletjes, combinaties, 
boekjes, etc.) kosten bij
na net zoveel als de ze
gels zelf. Hoe krijg je de 
jeugd nog enthousiast 
voor zoiets? Wie kan dat 
nog betalen? En waar 
zijn die dot wel kunnen 
mee bezig als ze ontdek
ken dot geen van de 
kleinkinderen enige be
langstelling toont? 
Ook de handel draagt 
bij aan de teruglopende 
belangstelling voor het 
verzamelen. Wanneer 
verschijnt nu eindelijk 
eens de losbladige 
NVPHcatalogus met 
jaarlijkse aanvulling? 
ideaal ook om de inte
ressante gespecialiseer
de artikelen die in de ca
talogus worden opgeno
men te kunnen bewaren. 
Waarom de NVPH deze 
artikelen nog steeds niet 
als losse publicaties be
schikbaar stelt is voor mij 
een raadsel. Juist daar
mee kun je de belang
stelling opwekken, niet 
met een catalogus die 
voor 99 procent gelijk is 
aan die van vorig jaar. 
In de catalogus Frankrijk 
van Cérès (1998) zijn de 
prijzen aanzienlijk naar 
beneden bijgesteld. Zo
als men hier opmerkt kan 
een catalogus niet meer 
serieus genomen worden 
als blijkt dat een verza
meling niet meer op
brengt dan 15 procent 
van de cataloguswaar

de. Dat geldt ook voor 
de NVPHcatalogus. 
Weer terug naar de ca
talogus van de show. De 
artikelen over de Mauriti
uszegel, de emissieVan 
Krimpen en de Neder
landse vredeszegel zijn 
prima. Dat over de 
NVPH had weg kunnen 
worden gelaten om in 
plaats daarvan wat meer 
over de inzendingen te 
vertellen; dat verdienden 
de exposerende verza
melaars zeker! 
Een suggestie voor de 
volgende show. Maak 
geen mooie catalogus; er 
glimt al genoeg onzin te
genwoordig. Vraag de 
exposanten om een korte 
uitleg van hun verzamel
gebied en stel die bij het 
geëxposeerde materiaal 
beschikbaar. Datzelfde 
geldt voor de nu in de 
catalogus gepubliceerde 
artikelen. Geef het uit op 
standaard NVPHfor
maat, geschikt voor een 
handige NVPHopberg
map. 2o kun je als ver
zamelaar op overzichte
lijke wijze zelf je docu
mentatie opbouwen en 
ben je niet meer zoals nu 
aangewezen op losse 
velletjes uit oude catalogi 
en afleveringen van het 
Maandblad. 

Waar het om moet gaan 
is dat het verzamelen 
van postzegels een hob
by is, een leerzame en 
boeiende vrijetijdsbeste
ding en geen exotische 
vorm van vermogensvor
ming en beheer. 
J.W. van Zijl 
Den Haag 
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BEZETTINGSOPDRUKKEN 
NEDERLAND [1] 
In zijn artikel over de 
voor Nederland voorzie
ne 'bezettingsopdrukken' 
schrijft de heer Voor
haar: In het Duitse deel 
van het opgedeelde Po
len verschenen op I de
cember Duitse postzegels 

y_ met de beeltenis van 
^ riikspresident Von H/n
o_ denburg met de driere
)Q, gelige opdruk 'Deutsche 
[^ Posf Osten' en een v/aar
i i j deaanduiding in Gro

schen en Zloty. 
Het spijt me, maar ik 
deel zijn opvatting niet. 
Polen werd in de herfst 
1939 verdeeld in een 
'geannexeerd gedeelte 
oe gebieden die vóór 
1919 Duits dan wel Oos
tenrijks waren  en een 
bezet gedeelte dot al snel 
 maar niet meteen 
werd aangeduid als Ge
neralgouvernement. In 
het eerstgenoemde deel 
werd de rijksmark de 
munteenheid en ging de 
Reichspost de postver
zorging behartigen. In 
het andere deel bleef de 
Zloty als munteenheid en 
verzorgde de Deutsche 
Post Osten het postver
keer. Een probleem 
daarbij was dat aanvan
kelijk cfe gewone Duitse 

postzegels in beide ge
bieden geldig waren. 
Het eerste gelegenheids
stempel van het 'bezette' 
gebied  bij de ambts
aanvaarding van de Ge
neralgouverneur op 7 
november 1939  komt 
doordoor uitsluitend op 
Duitse zegels voor, de 
enige die er toen nog 
waren (afbeelding 1). 
En ook werden in beide 
delen  men wilde zo snel 
mogelijk de Duitse 
plaatsnamen weer invoe
ren  'noodstempels' ver
vaardigd, in afwachting 
van definitieve plaats
naamstempels met Duitse 
namen. Daarbij vond ik 
dat de datum sims nog 
in het Pools (Morgenroth 
in OpperSilezië, afbeel
ding 2), danwei al in het 
Duits (F'reussisch Herby 
in OpperSilezië, afbeel
ding 3) werd vermeld. 
Die noodstempels bleven 
nog geruime tijd geldig. 
Op een aangetekend 
drukwerk  blijkens het 
aankomststempel op de 
achterzijde op 1 augus
tus 1940 in Berlijn aan
gekomen (afbeelding 4) 
kunnen we aan de hand 
van het overgestempelde 
aantekenstrookje ontdek
ken dat de Poolse naam 
van Galkowek Brzeziny 

was  dat ligt iets ten 
Oosten van Lodz, dat 
toen eerst Lodsch en 
daarna Litzmannstadt 
werd. 
Ik heb nu drie bewijzen 
voor mijn stelling: 
a. de Michelcatalogus 
noteert de zegels onder 
Generalgouvernement 
en niet onder Duitsland; 
b. De waardeaandui
ding was in Zloty en niet 
in Rijksmark en 
c. De afstempelingen (af
beelding 5) zijn heel dui
delijk: Tschenstochou, 
Garwolin (aan de spoor
lijn WarschauLublin), 
Lublin en Warschau zelf 
liggen alle in het Gene
ralgouvernement. 
Mr. A. van der Flier 
'sGravenhage 

BEZETTINGSOPDRUKKEN 
NEDERLAND [2 ] 
Ich bin begeisterter Leser 
Ihrer Zeitschrift Philatelie. 
Ich bin auch stolz darauf, 
dass ich eine niederlän
dische Grossmutter hotte 
und Niederländisch 
spreche. Leider aber rei
chen meine Kenntnisse 
wahrscheinlich nicht 
dafür aus, um die nach
folgenden Sachverhalte 
exakt im Niederländi
schen darzustellen. Ge
statten Sie mir bitte, aus 

diesem Grund mein 
Schreiben in deutscher 
Sprache abzufassen. 
Ihr Beitrag Hoe Neder
land zijn 'Bezettingsop
druk' misliep ist sehr inte
ressant. Ich kann mich 
aber des Eindruckes 
nicht erwehren, dass hier 
geschichtliche Tatsachen 
etwas vereinfacht wer
den. Wir sollten aber, 
gerade auch in der Phi
latelie, auf Genauigkeit 
achten. 
Ich zitiere den Anfang 
des Artikels von T. Voor
haar (Soest): Die ersten 
deutschen Besatzungs
Briefmarken des Zweiten 
Weltkrieges erschienen 
am 21. September 1938 
im Sudetenland. So völ
kerrechtswidrig der Vert
rag von München, auf 
den sich der Autor dann 
bezieht, auch war, so 
wenig war das bereits 
der Krieg. Ebenso wenig 
waren die lokalen Auf
drucke auf Marken der 
CSR 'Besatzungsausga
ben'. 
Man könnte dem Autor 
zugute halten, dass er 
möglicherweise die ge
schichtlichen Hintergrün
de nicht so gut kennt. 
Aber er nennt in seinem 
Artikel detailliert Zahlen 
und Fakten. 

Die 'Vermischung' von 
Tatsachen geht massiv 
weiter. 
Der Autor Voorhoar in 
seinem Beitrag weiter: 
Nach dem Einfall in Po
len wurden in Danzig 
verschiedene Briefmar
ken dieser Hafenstadt mit 
dem Aufdruck 'Deutsches 
Reich' versehen; am I. 
Oktober 1939 wurden 
diese Marken ausgege
ben. Diese Briefmarken, 
mit Werten [...] konnten 
vom 21. Oktober 1939 
auch in anderen Gebie
ten, die zur Deutschen 
Reichspost gehörten, ver
wendet werden. Später 
wurden für dieses Gebiet 
 wie auch für Oester
reich  keine gesonderten 
Marken mehr ausgege
ben. 

Dazu ist festzuhalten, 
dass zu den genannten 
Zeitpunkten IDanzig eine 
selbständige Stadt unter 
dem Mandat des Völker
bundes war. Der Autor 
erweckte aber den Eind
ruck, sie sei Teil Polens 
gewesen, was geschicht
lich falsch ist. Auch ist 
Oesterreich niemals im 
zweiten Weltkrieg 'bes
etzt' worden. Der letzte 
Oesterreichische Kanzler 
SeyssInquart, der gera
de Ihrem Land, den Nie
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derlanden, so viel Unheil 
angetan hat, vollzog als 
Hitlers Marionette einen 
Paragrafen der Verfas
sung Oesterreichs. 
Dieser lautete: 'Oester-
reich ist Teil des Deut
schen Reiches'. Es gab 
auch keine 'Gebiete der 
Deutschen Reichspost', 
sondern Danzig und 
Oesterreich waren nach 
dem Anschluss Teil des 
Deutschen Reiches. Und 
mit der Herausgabe von 
Besatzungsmarken in an
deren Ländern dokumen
tierte man eben, dass 
bestimmte Gebiete nicht 
als Teile dem Deutschen 
Reich einverleibt wurden. 
Leider haben die Alliier
ten weder dem Anschluss 
Oesterreichs noch der 
Zerschlagung der Tsche
choslowakei Einhalt ge
boten. Das gibt uns allen 
ober nicht das Recht, 
Geschichte verfälscht 
darzustellen. 
Es steht mir fern, hinter 
dem Beitrag des Autors T. 
Voorhaar eine böse Ab
sicht zu vermuten. Aber 
ich hätte von einer renom
mierten Zeitschrift wie der 
niederländischen 'Philate
lie' etwas mehr Sorgfalt 
erwartet. Vielleicht sollten 
Sie solche Artikel genauer 
redigieren. 

Ansonsten kann ich Ihrer 
Zeitschrift und vielen Ar
tikeln darin nur mein Lob 
aussprechen. 
K.-H. Schneider 
Düsseldorf (Duitsland) 

BEZETTINGSOPDRUKKEN 
NEDERLAND [3] 
In 'Philatelie' van decem
ber jl. is een artikel op
genomen waar ik grote 
moeite mee heb. Het 
gaat om de bijdrage van 
de heer Voorhaar onder 
de titel Hoe Nederland 
zijn 'bezettinqsopdruk' 
misliep, ik heb nooit con
tact met de heer Voor-
haar gehad en ik ken 
hem dus niet. 
De bijdrage van de heer 
Voorhaar is - met uitzon
dering van wat inleidend 
gebabbel - geheel ont
leend aan het grote arti
kel dat mijn collega Jan 
Vellekoop en ik destijds 
in Filatelie Informatief 
hebben gepubliceerd. 
Grote stukken von het 
'Voorhaar-verhaal' zijn 
zelfs letterlijk overge
schreven. De enige ver
wijzing die Voornaar 
naar ons artikel maakt is 
de opmerking dat Velle
koop en ik samen met de 
conservator postwaar-
den van het PTT Mu
seum, Charles Bois-

sevain, het beschreven 
karton met zegels heb
ben ontdekt in het Duitse 
Postarchiv - verder hele
maal niets. Zelfs de af
beeldingen zijn 'gesto
len', inclusief de afbeel
dingen 3 en 4, die ge
heel overeenkomen met 
de afbeeldingen III en IV 
van ons artikel. 
Wonderlijk genoeg be
dankt de heer Voorhaar 
ons voor onze medewer
king aan zijn artikel, een 
medewerking die wij he
lemaal niet hebben ver
leend! We zouden voor 
publicatie in deze vorm 
ook nooit en te nimmer 
toestemming hebben ge
geven. 
ik kan niet anders dan 
constateren dat er sprake 
is van grof plagiaat. Het 
grootste deel van het ar
tikel van de heer Voor
haar is overgeschreven 
uit ons artikel Achter
gronden van de Neder
landse postzegelproduk-
tie tijdens de Duitse be-
zettinq in de Tweede 
Wereldoorlog (auteurs 
G. Holstege en J. Velle
koop), zoals dat werd 
gepubliceerd in Filatelie 
Informatief (bladzijden 
7533-1 tot en met 7533-
214; uitgave Bohn, Staf-
leu en Van Loghum). De 

overname is gebeurd 
zonder toestemming van 
de auteurs en zonder 
vermelding van de bron. 
G. Holstege 
Haren 

We vroegen de heer 
Voorhaar om een reac
tie. Per brief liet hij ons 
het volgende weten: 
'Naar aanleiding van uw 
schrijven van 16 decem
ber jl. deel ik u mee dat 
ik met betrekking tot de 
bewuste materie een 
'praatje' heb gehouden 
in Duitsland, waarvoor ik 
toestemming ontving van 
de heer Vellekoop. 
Verder heb ik hierover 
veel contact gehad met 
de heer Boissevain. Bei
den hebben van mij de 
desbetreffende tekst toe
gezonden gekregen. 
Vervolgens heeft de heer 
Boissevain mij aangera
den om de tekst naar uw 
blad te zenden, hetgeen 
ik gedaan heb. Omdat 
deneer Boissevain ook 
deel uitmaakte van het 
trio onderzoekers ben ik 
ervan uitgegaan dat pu
blicatie geheel te goeder 
trouw zou geschieden en 
ook met toestemming. 
Tevens kan ik u ook ver
zekeren dat ik zeer zeker 
niet de intentie heb ge

had plagiaat te plegen. 
Ton Voorhaar, Soest.' 

Voor waf betreft de rol 
van de redactie van 'Phi
latelie' het volgende. Een 
dankbetuiging waarin 
wordt verv/ezen naar de 
'bereidwillige medewer
king' van de heren Bois
sevain, Holstege en Vel- , 
lekoop, het gebruik ma- g 
ken van diamateriaal uit Q_ 
het PTT Museum en het ^ 
beschikken over een in- f i j 
troductie van die laatst- i ^ 
genoemde instelling - dat 
alles leek er op te wijzen 
met een oorspronkelijke, 
zorgvuldig samengestel
de bijdrage van doen te 
hebben. Naar nu dus 
blijkt ten onrechte. 
De afbeeldingen bij het 
artikel waren inderdaad 
ontleend aan Filatelie In
formatief, en dat had ui
teraard vermeld moeten 
worden. 
Hoewel de redactie te 
goeder trouw heeft ge
handeld wil ze niet nala
ten de heren Holstege en 
Vellekoop haar veront
schuldigingen aan te bie
den, nu Philatelie als po
dium blijkt te hebben ge
fungeerd voor een artikel 
waarin op een al te vrije 
wijze met het citaatrecht 
werd omgesprongen. 

PI.AIIIK 
Shells 
Schelpenverzamelaars 
behoeven niet meer (uit
sluitend) op de 'Kreukel'-
catalogus van 1994 te
rug te vallen. Er is nu een 
opvolger in de vorm van 
de Engelstalige catalogus 
Shells. Het gaat om een 
project van de heren C. 
Touw, R.V. Eijkenduijn 
en J.C.J. Bekkers; de 
twee eerstgenoemden 
waren ook betrokken bij 
de samenstelling van de 
'Kreukel'-publicatie. 
In tegenstelling tot de 
voorganger zijn in de 
nieuwe catalogus alle ze
gels afgebeela in de pri
ma kwaliteit die we van 
vorige catalogi van Uit
geverij Detail gewend 
zijn. Hetzelfde geldt voor 
de catalogisering: alfa
betisch op land en chro
nologisch binnen de lan
den zelf. Ook in deze 
catalogus is het thema 
'Schelpen' breed geïnter
preteerd. 
Behalve alle schelp
hoofdmotieven in biolo
gische zin (waaronder 
alle leden van het phy

lum Mollusca worden 
verstaan, dus bijvoor
beeld ook de inktvissen), 
zijn ook neven- en mini
motieven behandeld en 
afgebeeld. Ook zaken 
als 'pectenbogen' in de 
bouwkunst en gestileerde 
schelpen in (familie)wa-
pens zijn opgenomen. 
Het eerste deel is nu ge
reed (landen A tot en met 
H); het wordt uitgebracht 
in twee uitvoeringen: ge
bonden en losbladig. De 
losbladige versie (380 
pagina's) in drierings 
binder kost f 94.90. De 
gebonden versie is opge
splitst in twee delen: A-C 
(188 pagina's) en D-H 
(156 pagina's); prijs per 
deel f 42.90. De prijzen 

zijn exclusief verzend
kosten. Het deel l-Z komt 
waarschijnlijk in de loop 
van dit jaar beschikbaar. 
Bestellingen: giro 
7233461 t.n.v. Detail 
Grote Rozenstraat 18b, 
9712 TH Groningen (te
lefoon 050-3146018), 
onder vermelding van A-
H, A-C of D-H. 

D VEENSTRA 

A e r o g r a m m e s , Air 
M a i l Letter Cards, 
Air Letters 
De catalogus Aerogram
mes, Air Mail Letter 
Cards, Air Letters van dr. 
P.R. Adby (zie ßoeicen-
plank van juli/augustus 
1998, pagina 530) is 
door de auteur aange
vuld met een supplement. 
Hierin worden meer dan 
360 postwaardestukken 
vermeld die nog niet in 

de oorspronkelijke uitga
ve (oktober 1997) ston
den. Omdat Royal Mail 
in deze periode slechts 
negen nieuwe uitgiften 
het licht deed zien, zal 
duidelijk zijn dat Adby's 
studie vooral in de 
breedte is uitgedijd. 
Vooral bij de militaire 
luchtpostbladen worden 
nog steeds nieuwe va
rianten ontdekt. 
Het supplement is net als 
het hoofdwerk verkrijg
baar bij QB Software, 4 
Haslewood Close, Smar-
den, Ashford, Kent, 
TN27 8NY (GB). 

J SPIJKERMAN 

Einstieg in das M o 
t ivsammeln 
Enige jaren geleden ver
scheen bij een Duitse uit
gever de brochure Ein
stieg ins Motivsammeln -
Antworten auf die ersten 
Fragen. Het ging om een 
inleiding op net thema
tisch verzamelen. De 
brochure werd geschre
ven door RudoIrThiem, 
die al sinds de jaren '50 
thematisch verzamelt. 
Omdat de bewuste bro
chure een aantal jaren 
geleden uitverkocht 
raakte, heeft een andere 

uitgever, Phil*Creativ 
Verlag & Agentur (Vo-
gelsrather Wea 27, D-
41366 Schwalmtal, 
Duitsland), nu een twee
de druk uitgebracht, als 
eerste aflevering van de 
Kleine Motiv-Reihe. In 
dertien hoofdstukjes legt 
de auteur de grondbe
ginselen van het thema
tisch verzamelen uit. Af
beeldingen van filatelisti-
sche materiaal, tekenin
gen van bladindelingen, 
twee bladen uit een Fiets-
verzameling en drie 
voorbeelden van een 
verzamelplan ondersteu
nen de tekst. In een bijla
ge is een groot aantal 
contactadressen van de 
talrijke Duitse Motivgrup
pen opgenomen. Einstieg 
ins Motivsammeln is een 
aantrekkelijke brochure 
om kennis te maken met 
de thematische filatelie, 
maar is natuurlijk wel in 
het Duits geschreven. 
Deze eenvoudige maar 
smaakvol uitgevoerde 
brochure kost in Duits
land DM 14.50 (inclusief I 
verzending). Misschien ' 
levert de uitgever het 
boekje ook aan Neder
landse bestellers. 

D VEENSTRA 
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lUIEUWË. UrrGIFTEHI SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJEf 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
von ofbeelding melding 3/223 don 

I wil dot zeggen dot de gegevens von 
i de olgebeelde zegel können worden 
\ gevonden in 'Philotelie' von moort (3) 
I opblodziide223 

' Als bij een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven don IS de zegel of de 
omschrijving ervon (nog) niet door de 
samenstelster von deze rubriek ont 
vongen 

Alleen nieuwe emissies von londen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met outomotisch in dot derge 
lijke emissies in tentoonstelhngscollec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALBANIË 
3 1 - 8 - ' 9 8 . Eerste sterfdag Diana, 
prinses van Wales(1961-1997). 
60,100 L Resp. portret, Diana en 
moeder Teresa (1910-1997). 
S-9- '98 . Eerste sterfdag moeder 
Teresa (Nobelprijs voor de vrede 
in 1979). 
60,100 L. Twee versthillende por
tretten. 

ALDERNEY 
10 -11 - '98 . Historische ontwik
keling Alderney, II. 
20,25,30,37 p. Alle tweemaal in 
doorlopende samenhang. Resp. 
postkontoor (1848) en Victoria 
Street in St. Anne; regeringsge
bouw (1850), politiekantoor 
(1850) en brandweer; kerk van 
St. Anne (1850) en bruidsstoet bij 
de Albert-poort; aankomst stoom
schip 'Courier', vissers aan de ha
ven. 

ANDORRA FRANS 
14-11 - '98 . Wereldvoetbalkam
pioenschap, finale Fronkrijk-Brazi-
në3-0. 
3.- F. Spelmoment. 
1 6 - l - ' 9 9 . Wapenschild van'La 
Massana'. 
Postzegelboekje met tien zegels. 

BULGARIJE 
Aanvulling melding 1/64 'vlinders 
en flora'. 

: : 60,80,200,600 L. Resp. Limentis 
^ redukta en Ligulario sibirico, Vo-
_ nesso cordui en Anthemis mo-
% crontha, Vanessa atalanta en 
= Trachelium jacquinii, Anthocharis 
m gruneri en Geranium tuberosum. 

^ CYPRUS TURKS 
^ 5 -9 - '98 . Bezoek premier Bülent 
2 Ecevit van Turkije aan Noord-
ï Cyprus. 
°- 200.000 TL. Portret. 

50.000,75.000,130.000, 
400.000 TL. Resp.grindzevers, 
mondenvlechtster, tinbewerker, 
houtbewerker. 

15-11 - '98 . Gedenkjaren. 
50.000,75.000 (tweemaal), 
175.000 TL; blok met tweemaal 
175.000 TL. Symbolische voorstel
lingen. Resp. vijfendertig jaar 
B.R.T. (radio en televisie); vijfen
zeventig jaar Turkse republiek, 
vijftien jaar republiek Noord-
Cyprus, vijftig jaar universele ver
klaring rechten van de mens; twee 
verschillende afbeeldingen van 
vijftien jaar republiek Noord-
Cyprus (één dezelfde afbeelding 
als de losse zegel). 

DENEMARKEN 
13-l- '99.Loofbomen. 
4.-, 5.-, 5.25,9.25 kr. Resp. Fa-
gus sylvotica (beuk), Froxinus ex
celsior (es), Tilia cordato (kleinbla-
dige linde), Quercus robur (eik). 

13 -1 - ' 99 . Satelliet Örsted. 
4.- kr. Satelliet (genoemd naar 
Deense wetenschapper Hans Chris
tian Örsted, 1777-1851). 
13-1 - ' 9 9 . Frankeerzegel type 
'golflijnen'. 
3.75 kr. 
13-1 - ' 9 9 . Frankeerzegels type 
'portret koningin Morgrethe II ' . 
4.-,6.75kr. 
13-1 - '98 . Postzegelboekje met 
frankeerzegels. 

DUITSLAND 
14-1 - ' 9 9 . Internationaal senio-
renjoar. 
110 Pf. Gerimpelde oudere hond 
en babyhandje. 

14 -1 - ' 99 . Elfhonderd jaar stad 
Weimar; Weimar, cultuurhoofd
stad von Europa 1999. 
110 Pf. Duits nationaal theater en 
portretten von Schiller, Goethe, 
Wieland en Herder. 
1 4 - 1 - ' 9 9 . Vijfhonderdste ge
boortedag van de uit het klooster 
Nimbschen ontvluchte non Katha
rina von Boro (1499-1552, echt
genote van Maarten Luther). 
110 Pf. Portret geschilderd door 
Lucas Cronoch de oudere (1525). 

14-1 - ' 9 9 . Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; lond-
dog van Hessen (zitting in aan het 
'Winterpaleis' gebouwde zoal: 
voormalig stodsslot van de herto
gen van Nassau). 
l lOPf. 

ESTLAND 
2 6 - 1 1 - ' 9 8 . Kerstmis. 
3.10,5.-kr. Resp. kerstman in 
schommelstoel met cadeau voor 
kind, twee engelachtige kinderen 
bij kerstboom. 
2 - 1 2 - ' 9 8 . Tweehonderdste ge
boortedag van Friedrich Robert 
Faehimann (nationale beweging, 
oprichter 'Learned Estonian Socie-

5 i' in 1838, voorbereider van het 
oor Friedrich Reinhold Kreut-

zwald geschreven nationale epos 
over de legendarische koning Ka-
levipoeg). 
3.60 kr. Portret. 

FAEROER 
14-9 - '98 . Uitgiftedatum mel
ding 11/820 'frankeerzegel, lig
ging eilanden'. 

FINLAND 
15 -1 - ' 99 . Wereldkampioen
schap formule 1; wereldlcompioen 
Mika Häkkinen. 
Blok van 3.- Fm. Zegel met portret 
van wereldkampioen met zegevie
rend gebaar, blok met rocecircuit, 
wagens en toeschouwers. 
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FRANKRIJK 
7-12-'98.'Philexfrance99',we-
reldpostzegeltentoonstelling in Pa
rijs. 
Strook met vijfmaal 3.- F. en twee 
vignetten. Vijf verschillende af
beeldingen ontleend aan 'Le Petit 
Prince' van Antoine de Soint-
Exupéry. 
10-12- '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
3.- F. Portretten van R. Cassin en 
E. Roosevelt, 'Palais de Chaillot' in 
Parijs, datum 10 december, beeld
merk. 
1 -1 - ' 9 9 . Honderdvijftigste ver
jaardag van de eerste Franse post
zegel; type 'Cérés'. 
Postzegelboekje met vijfmaal 3.-
F. en vignet. 
9-1 - ' 9 9 . Honderdvijftig jaar 'As
sistance publique' (ziekenhuizen 
in Parijs). 
3.- F. Handen, beeldmerk, jaartal
len 1849-1999, tekst'höpitaux de 
Paris'. 
2 4 - 1 - ' 9 9 . Vijftig jaar diploma
tieke betrekkingen tussen Frank
rijk en Israël. 
4.40 F. Vlaggen beide landen en 
jaartallen 1949-1999. 

GROENLAND 
8 -2 - ' 99 . WWF*; vogels, Nyctea 
scondiaco. 
1.-, 4.75,5.50,5.75 kr. Vier ver
schillende afbeeldingen van de 
sneeuwuil; postzegelboekje. 

LMAALUT NÜNMT ! 
TTfl 

GRÖNLAND 
>**«***«** 

GROOT-BRinANNIE 
1 9 - l - ' 9 9 . Postzegelboekje NVI 
(non value indicator) met zegels 
met letter 'E'. 
2-2-'99.'Travellers'Tole'; trans
portwikkeling von fiets tot straal
vliegtuig (aftellen tot jaar 2000, 
zegels 44 ,43 ,42 en 41). 
20,26,43,63 p. Resp.'Jet Tra
vel' (eerste straalvliegtuig DH106 

Comet cirkelt rond wereldbol); 
eerste damesfiets ontworpen door 
Don Albone von de 'Ivel Company' 
(1886); Clifton hangbrug, tunnels 
en bruggen van de 'Great Western 
Railway' en 'Great Western' 
stoomschip; ontdekkingsreizen 
kaptein James Cook (18de eeuw) 

ITALIË 
2 8 - 1 1 - ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
800,900 L. Resp. marmeren 
beeldhouwwerk 'Epifania' (Drie
koningen, 16de eeuw) bij de de 
'San Marco Nuovo' kerk in Semi-
noro (Reggio Colabrië), 'oanbidding 
door de herders' van Giulio Pippi 
(Giulio Romano, 1531) bij het na
tionaal grafisch instituut in Rome. 
l - 1 2 - ' 9 8 . Serie'artistiek en cul
tureel erfaoed'; vierhonderdste 
geboorteaog van Giovanni Loren
zo Bernini (1598-1680). 
900 L. Beeldhouwwerk 'Extase 
van de Heilige Teresa' (1747) in 
de kerk van 'Santa Maria dello 
Vittorio', Rome. 

4 - 1 2 - ' 9 8 . Honderdvijftigste ver
jaardag van de 'Emancipazione 
dei Valdesi'. (Waldenzen). 
800 L Tekst van Carlo Alberto, 
kandelaar met motto 'Lux lucet in 
tenebris' (licht schijnt in de duis
ternis), 17de eeuw. 

JERSEY 
19 -3 - '99 . Flora; orchideeën. 
21,25,31,37,43,63 p; blok van 
£ 1.50. Resp. Cymbidium Moufant 
'Jersey', Miltonia Millbrook 'Jer
sey', Paphiopedilum Tronsvaol, 
Paphiopedilum Elizabeth Castle, 
Colonthe Five Oaks, Cymbidium 
Icho Tower 'Trinity'; Miltonia Por-
telet. 
27 -4 - ' 99 . Europa 1999; thema 



'natuurreservaten en/of parken'. 
21,25,31,63 p. Resp. Howard 
Davis Park, Sir Winston Churchill 
Memorial Park, Coronation Park, 
La Collette Gardens; twee zegels 
met vermelding 'Europa', alle ze
gels met 'IBRA 99', internationale 
postzegeltentoonstelling in Duits
land. 

JOEGOSLAVIË 
29 -10 - '98 . Vijfenzeventig jaar 
PTT-museum. 
5.- Ndin. Resp. telegraafmachine 
van Morse en PTT-museum; postil
jon en panorama oude Belgrado. 
Zonder datum. Derde conferen
tie ministers van telecommunicatie 
en posterijen van Zuidoost-
Europese landen, december 1998. 
5.- Ndin. Symbolische voorstelling 
(o.o.vloggen deelnemende lan
den, envelop, landkaart). 

^ ^ ~ 

PTT 
JUGOSLAVIJA 

9 -12 - ' 98 . Achthonderd jaar 
klooster van Chelondori op schier
eiland Chalkidiki (van de twintig 
kloosters op de berg Athos de vier
de in belangrijkheid). 
2.-, 5.-Ndin. Beide tweemaal. 
Verschillende kloostergezichten. 

KROATIË 
30 -11 - ' 98 . Driehonderdste 
sterfdag vader (franciscaner) Luka 
Ibrisimovic (1620-1698). 
1.90 kn. Portret. 
10-12- '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
5.- kn. Symbolische voorstelling 
(o.o. aon rechte stok vastgebon
den kromgegroeide boom). 
15-12- '98 . Moderne Kroatische 
schilderkunst. 
1.90,2.20,5.-kn. Resp.'Porom-
linskacesta'(Paromhn-weg, 
1978) van Josip Vonista (geboren 

^ ^ ^ ^ P V I l l l l i a i i 

in 1924),'Cypres'(1937) van 
FranoSimunovic (1908-1995), 
'Coma' (interactieve video-instal
latie, 1997) van Dolibor Martinis 
(geboren in 1947). 

LETLAND 
20-10- '98. 'The World Stomp'; 
zegel op zegel. 
0.30Lvl.Yvertnr. 1. 
2 3 - 1 0 - ' 9 8 . Kerken. 
0.10 Lvl. Dom van Riga. 

11 -11 - ' 98 . Presidenten van Let
land. 
0.10 Lvl. Portret president Janis 
Cakste, president 1922-1927. 
14-11 - '98 . Tachtig jaar onaf
hankelijkheid. 
0.10,0.30 Lvl. Resp. vlag, wapen 
met linten in kleuren vlag; beide 
zegels met jaartallen 1918-1998. 
2 8 - 1 1 - ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
0.10,0.20,0.30 Lvl. Kerstkobou-
ters. Reso. sneeuwbal rollend, met 
cadeaus t)ij kerstboom, sleeënd. 

LITOUWEN 
12-9 - '98 . Stads
wapens, VII. 
70 c. (tweemaal), 
1.35 Lit. Resp. Ker
nave (met zwaard
vechter), Trokai (met 
man met baard), 
Kaunas (met ge
hoornd dier met 
kruis). 
9 -10- '98 . Tachtig 
jaar posterijen. 

70 c; blok van 13 Lit. Postruiter; 
beeldmerk Litouwse posterijen. 

LUXEMBURG 
Afbeelding melding 1/64. 

MACEDONIË 
Aanvulling melding 7/8/550 
'frankeerzegels, architectuur'. 
2,4,20,30,50 den. Resp. huis in 
Novo Selo, Jablonico, Konopnico, 
Ambar, Golicnik. 
l - 6 - ' 98 . Rode Kruis; week van 
de solidariteit, verplichte bijplok-
zegel. 
2 den. Rood kruis, handen. 
5-6- '98 . Milieu. 
4,30 den. Resp. sierlijke bloem, 
'fabrieksschoorsteen ontworteh 
boom' (karikatuur van Deico Mi-
hojlov). 
10 -6 - '98 . Fronkeerzegel; archi
tectuur. 
loden. Huis in Kiselico. 
30-6 - ' 98 . Honderdtwintioste ge
boortedag Dimitrija Cupovski. 
16 den. Portret. 
9-8 - '98 . Honderdvijfentwintig 
jaar spoorwegen in Macedonië. 
30,60 den. Resp. gebouwen, 
stoomlocomotier, oorkonde; 
stoomlocomotief. 
14-9- '98 . Rode Kruis; week van 
de t.b.c.-bestrijding, verplichte bij-
plokzegel. 
2 den. Longonderzoek meisje. 

MOLDAVIË 
15-8 - '98 . Vruchten. 
7,10 b., 1,2 L. Resp. kersen, 
pruimen, appels, kwee-oppels. 
26-9 - ' 98 . Middeleeuwse kaste
len. 
10,60b.,l,2L.Resp.Chilia,Or-
hei, Suceova, Ismail. 
9-10 - '98 . Honderdveertig jaar 
postzegels vorstendom Moldau; 
zegel op zegel. 
10,90 b., 2.20,2.401 Resp. 
Yvert nr. 1 en andere zegels van 
vorstendom Moldau, Yvert nr. 2 
van Moldau en Roemeense zegels, 
Yvert nr. 3 van Moldau en Sovjet-
russische zegels, Yvert nr. 4 van 
Moldau en Moldovische zegels. 
31 -10- '98 . ' lb ra 99', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg; vogels. 
25 h., 2 L Resp. Bubo bubo. 
Anthropoides virgo. 
28 -11 - ' 98 . Klederdrachten. 
25,90 b., 1.80,2 L. Resp. twee
maal paar uit Vara, tweemaal uit 
lorna. 

MONACO 
14-9- '98 . Internationale vereni
ging tegen geweld bij sport 
(AICVS). 
4.20 F. Beeldmerk, voetbal, bas
ketbal, handbal, ijshockey. 
26-9 - ' 98 . Festival'Magie Stars', 
Monte Carlo. 
3.50 F. Tentoonstellingsposter. 
26-9 - ' 98 . Vierhonderdste ge
boortedag van 
bouwmeester/beeldhouwer/schil
der Giovanni Lorenzo Bernini 

(1598-1680). 
11.50 F. Ruiterstand
beeld en St.-Pietersplein 
in Rome. 
23-10-'98. ' I ta l ia 98', 
internationale postzegel
tentoonstelling in Milaan. 
4.90 F. Dom van Milaan. 
26-10 - '98 . Kerstmis 
1998. 

3.-, 6.70 F.; blok van 15.-F. Resp. 
kerstboombal, kerstkribbe; icoon 
'Maria met Kind' (18de eeuw). 

NOORWEGEN 
2 -1 - ' 99 . Frankeerzegels; flora in 
wintertijd. 
3.60,4.-, 7.- kr. Resp. koekoeks
bloem, bosanemoon, geel bosvi-
ooltje. 
2-1 - ' 9 9 . Vissen en hengelge
reedschap. 
Postzegelhoekje met viermaal 
twee zegels van 4.- kr. Resp. 
zalm, kabeljauw. 
2 - 1 - ' 9 9 . Noorse uitvindingen. 
3.60,4.- kr. Resp. koosschoof van 
Thor Björklund, paperclip van Jo-
han Vaoler; doosjes met 100 stuks 
zelfklevende zegels. 

OEKRAÏNE 
8 -9 - ' 98 . Honderdste geboorte
dag actrice Natalia Uzwij (1898-
1986). 
40 k. Portret. 
10-9-'98.Honder jaar techni
sche universiteit. 
10,20 (tweemaal), 30,40 k. 
Resp. portret eerste rector W.L 
Kirpitschov en universiteitsge
bouw, E.G. Paton en eerste gelaste 
brug, S.P. Timoschenko en weten
schappelijke formule, 1.1. Sikorsky 
en eendelcker, S.P. Koroljov en 
ruimteschip met satelliet. 
19-9 - '98 . Duizend jaar vervaar
digen van boeken in de Oekraïne. 
20 k. Schrijvende monnik. 
19-9-'98.Wereldpostdag;UPU*. 
10 k. Posthoorn, beeldmerken 
UPU en filotelistische organisaties. 
2 1 - 9 - ' 9 8 . Kathedralen. 
20 k. Tweemaal. Resp. kathedraal 
'van de verlosser' in Tsjernikov 
(11de eeuw), kathedraal 'van de 
Moeder Gods' in Chorkov (17de 
66uw) 
10 - lÖ - ' 98 . WWF*; vogels, 
Bronta ruficollis. 
Blokje met 20,30,40,60 k. Vier 
verschillende afbeeldingen. 

POLEN 
Afbeelding melding 11/822. 
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POLSK. ' \ 

Aanvulling melding 11/822 'Mnis-
zech-poleis': waarde van 1.20 Zl. 
28-8 - ' 98 . Tweehonderd jaar 
diocees Warschau. 
65 gr. Gebrandschilderd room met 
Christusfiguur. 
18-9- '98 . Zeventiende congres 
Poolse bond van filatelisten. 
Blok met tweemaal 65 gr. Doorlo
pend beeld. Stadspanorama van 
Stettin uit 1624 (naar een hout
snede uit 'Descriptie urbis Stetti-
nensis' (beschrijving stad Stettin) 
van Paul Friedeoorn. 
18-9- '98 . Honderd joor ontdek
king polonium en radium. 
1.20 Zl. Portretten van Pierre Cu
rie en Mario Skiodowska-Curie 
(Nobelprijs in 1903). 
2 2 - 9 - ' 9 8 . Vijftig jaar dans- en 
zanggezelschap 'Mozowsze'. 
65 gr. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Danspaar 
in klederdrocht. 
3-10-'98.SlagbijStängebro 
400 jaar geleden. 
1.20 Zl. Sigismund te paard (Sigis-
mund III Waso, 1566-1632, ko
ning von Zweden 1592-1599, van 
Polen 1587-1632); 
9-10-'98.Wereldpostdag. 
65 gr. Uit brieven samengesteld 
rozet. 
16 -10- '98 . Twintig jaar pontifi
caat paus Johannes Paulus II (ge
boren in 1920). 
65 gr. Paus en menigte mensen. 
11-11 - ' 98 . Tachtig jaar Poolse 
onafhankelijkheid. 
65 gr. Poolse adelaar (lokzegel 
Poolse republiek 1918). 
27 -11 - ' 98 . Kerstmis 1998. 
55,65 gr. Resp. 'Geboorte van 
Christus', aanbidding door de drie 
koningen. 

PORTUGAL 
15-12- '98 . Letterkunde; Nobel
prijs voor literatuur 1998 voor 
José Soramogo (geboren in 
1922). 
200.- e. Portret. 

ROEMENIË 
15-9 - '98 . Overdrukken op 
emissie 'hotels en herbergen'. <^ 
17-9- '98 . Honderdveertig jaar ^ 
postzegels vorstendom Moldau; ~ 
zegel op zegel. »^ 
700,10501 S 
2 8 - 9 - ' 9 8 . Revolutie van 1848 Z 
honderdvijftig jaar geleden. !̂  
1050 L. Strijdtoneel. -
16-10- '98 . Belangrijke perso- ^ 
nen (Duitsers). < 
800,1850,4150 L Resp. Nikol- Ë 
aus Lenou (1802-1850), Stefan - ^ ^ 
Jäger (1877-1962), Adam Müller- -f« 
Guttenbrunn (1852-1923). I *» ' 

SLOWAKIJE 
7 -9 - '98 . Natuurbescherming; 
vissen. 



Velmet4,11,16 Sk. en vignet; 
doorloper. Resp. Umbra krameri, 
Zingel zingel, Cyprinus carpio. 
129  '98 . Frankeerzegels; ste
den. 
5 Sk. Kerk en wapen van Trnava. 
149  '98 . Christelijke kunst. 
18 Sk. Piëta van onhekende kun
stenaor uit de MariaBasiliek in 
Sastin(1564). 
510  '98 . Vijfentwintig jaar Eko
topfilm. 
4 Sk. Zonnehloem, mens en dier. 
5 10  ' 98 . Tegen drugsmisbruik. 
3 Sk. Symbolische voorstelling 
(met insect). 
1510 '98 . Schilderijen uit het 
nationaal museum. 
10,12 Sk. Resp. 'landschap in Ter
chovó' (Martin Benko), 'vissers' 
(Ludovit Fulla). 
1812 '98 . Geschiedenis poste
rijen. 
4 Sk. met vignet. Fietsende post
bode en postduiven in dorpje met 
houten woninqen, beeldmerk; vig
net met oude brievenbus en post
kantoor in Banska Bystrica. 

SPANJE 
2 8  1 0  ' 9 8 . Honderdvijftig jaar 
spoorwegen in Spanje. 
35 P. Oude locomotief, moderne 
trein. 
6  1 1  ' 9 8 . Spaanse zuidpoolba
sis Juan Carlos I. 
35 P. Gezicht op basis, beeldmerk 
(met vogel). 
1 1  1 1  ' 9 8 . Heropening kathe
draal San Salvador ('Seo' ge
noemd) in Zaragoza (na restaura
tie van twintig jaar). 
Blok met tweemaal 35 P. Doorlo

Eend op blok. Fragment van al
asten hoogaltaar met afbeeldin

gen van hemelvaart, transfigura
tie en driekoningen. 
1311  '98 . Kerstmis 1998. 
35,70 P. Resp. kersttafereel (kas
tanjeverkoopster), kapiteelfrag
ment kothearool van Oviedo (hu
welijk van Maagd Maria en St. Jo
zef). 

Z 20l l  '98.NieuwMexicoin 
ÏÏ: Amerika 400 jaar geleden gesticht 
^ (behoort sedert 1846 tot de Ver
2 enigde Staten). 
= 35,70 P. Resp. portret met helm 

(Spoons: 'borgoüota') van verove

MO raar Juan de Quote (15501625) 
ö en twee bereden soldaten, wapen

schild van Filips II en'Camino 
Real' (koninklijke route). 
2 3  1 1  ' 9 8 . Serie 'routewegen 
door Seforod'; Joods erfgoea en 

erfgoed verschillende Spaanse ste
den. 
35,70 P. Beide tweemaal. Resp. 
huis in jodenwijk van Hervós, por
tret Benjamin Tudela in geboorte
plaats Tudela, voorgevefkerk 
'Corpus Christi' (synagoge tot 
15de eeuw) in Segovia, synagoge 
'Santo Maria la Blanco' in Toledo 
(Toledo hod vroeger tien synag
ogen en vijf joodse scholen, mo
menteel nog twee synagogen); ze
gels met menora of davidster. 

TSJECHIË 
9 12  ' 98 . Schilderijen. 
15,16 Kc. Resp.'poortje in land
schap' van Kon Preisier (1872
1918), 'vrouw aan spinnewiel' 
van JosoefNavrótil (17981865). 

ZWEDEN 

141 '99 . Illustraties uit kinder
boeken, I; Zweeds kinderboek 'Lit
tle Sister Rabbit' von Ulf Nilson 
met tekeningen van Eva Eriksson. 
Vier zegels 'brev inrikes' (brief
post binnenland). Vier aan het 
Doek ontleende afbeeldingen met 
konijntjes. Resp. koken, eten, dan
sen, spelen. 
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TURKIJE 
148  '98 . Hedendaagse kunst. 
75.000,100.000,150.000 TL. 
Resp. dons, muziek, ballet. 

WITRUSLAND 
2 9  5  ' 9 8 . Vogels. 
1500,3200,3800,5300,8600 r. 
Resp. Luscinio svecico, Remiz pen
dulinus, Acrocephalus poludicola, 
Locustella luscinioides. Parus cyo
nus. 
109  '98 . Paddestoelen. 
2500,3800,4600,5800,9400 r. 
Resp. Morchella esculento, Mor
chello conica, Mocrolepioto rhoco
des, Mocrolepioto procero, Copri
nus comatus. 
610  '98 . Houten sculpturen uit 
het nationaal museum in Minsk. 
3400,3800,5800,9400 r. Resp. 
leeuwenkop (detail van stoel, 
12de 13de eeuw), aartsengel Mi
chael (15de eeuw), profeet Zocho
rios (17de eeuw), Mario met Kind 
(16de eeuw). 
910'98.Wereldpostdag; 
UPU*. 
5500 r. Postzegels van Wit
Ruslond, beeldmerken filotelisti
sche organisaties. 

IJSLAND 
Afbeelding melding 1/65. 

141  ' 99 . Munten met koninklij
ke beeltenis; rolzegels. 
Zegels 'ekonomibrev', 'brev inri
kes'. Resp. zeldzome zilveren 
munt (daalder uit 1540) met beel
tenis van koning Gustaof I Vl/osa in 
wapenrusting en met konings
kroon, eerste koning van Zweden 
uit de Wosadynostie (reg. 1523
1560); zilveren rijksdaalder uit de 
periode 18311841 met beeltenis 
van Korel XIV Johan, de eerste 
vertegenwoordiger van de Berno
dottedynostie op de Zweedse 
troon (reg. 18141844). 
141  ' 9 9 . Eeuwfeest Zweedse 
coöperatieve consumentenvereni
ging; rolzegel. 
Zegel 'brev inrikes'. Stockholmse 
wijk met hoofdkantoor KF: 
'Kooperativa Förbundet' [afbeel
ding detail van lithografie van 
Svenolov Ehrén). 
1 4  l  ' 9 9 . Vrolijk Pasen 1999. 
Postzegelboekje met tweemaal 
drie zegels 'brev inrikes'. Resp. 
'kijkei' met suikerglazuur en ven
ster, met snoepgoed gevuld poosei 
voor kinderen. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 1/65. 
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Argentina  Japon 
löö aftos de amislad 

AZERBEIDZJAN 
63 '971. Frankeerzegels; sculp
tuur 'Boxrom Gur doodt de 
draak', Bakoe. 
250,400,500,1000 m. 
2 6  ' 97 ! Rode Kruis, I; opdruk
ken op 'paarden'. 
26 '97 l Rode Kruis, II; opdruk
ken op 'katten'. 
26  '97 ! Vijftig joor Rotoryclub, 
I; opdrukken op 'moskeeën'. 
26 '97 l Vijftig jaar Rotaryclub, 
II; opdrukken op 'zeilschepen'. 
l  7  7 ' 9 7 l Honderdvijfenzeven
tig jaar 'Die Bremer Stadtmusi
kanten' (gebroeders Grimm). 
Strook met driemaal 250 m.; blok 
von 500 m. Resp. hond, ezel en 
kat, hoon; verdrijven van de ro
vers. 
4 8  ' 97 ! Muziekinstrumenten en 
klederdrachten. 
250 (tweemaal), 500 m. Resp. 
tamboerijn, gitaar, harp ('jong'). 
188  '97 ! Honderdvijfentwintig 
jaar oliewinning bij de Kaspische 
Zee. 
500 m. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. boortorens op Apscheron 
(eind 19de eeuw), booreiland 
(eind 20ste eeuw). 
610 '97 ! Tachtigste geboorte
dag van politicus G.D. Rasulbekov 
(19171984). 
250 m. Portret, televisietoren van 
Bakoe. 
1510 '97 l Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998; we
reldkampioenen (teams). 
250 m. Zesmaal; blok van 1500 
m. Resp. Italië (1938), Argentinië 
(1986), Uruguay (1930), Brazilië 
(1994), Engeland (1966), Duits
land (1990); scheidsrechter Tofiq 
Bochromov. 
131  ' 9 8 . Olympische winterspe
len Nagano 1998; medaillewin
naars kunstrijden eerdere spelen. 
250 m. Achtmoal; blok van 500 
m. Resp. Katarina Witt (DOR), El
vis Stojko (Canada), Midori Ito 
(Japan), silhouetten sporters voor 
vloa, olympisch vuur, Kristi Yamo
gucni (VS), John Curry (GrrotBrit
tannië), Lu Chen (China); Jekoteri
na Gordejevo en Sergej Grinkov. 
4  2  ' 9 8 . Herdenking Diana, 
prinses van Wales (199611997). 
400 m. Tweemaal. Portretten. 
2 3  3  ' 9 8 . Frankeerzegels; Box
rom Gur (zie 63'97). 
lOOm. 
3 4  ' 98 . Negentigste geboorte
dag ecoloog Hassan Alijev (gebo
ren in 1908). 
500 m. Portret, berglandschap 
met steenbok en arend. 
105  '98 . Vijfenzeventigste ge
boortedag president G. Alijev (ge
boren in 1923). 
Blok van 500 m. Portret, nationa
le vlag, landkaart met beziens
waardigheden. 
135'98. ' Israel 98', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Tel Aviv; opdrukken op 'rotsteke
ningen'. 
500 m. Driemaal. 

BERMUDA 
2 6  1 1  ' 9 8 . Kerstmis 1998; kin

dertekeningen. 

25,40 c. Resp. 'met lichtjes dan
sende hagedis met kerstmuts' 
(Cloire Critchley, 10 jaar), 'uitno
digende armen' (trap in perspec
tief noor versierde deur, Cameron 
Rowling, 12 jaar). 

BRAZILIË 
511 '98 . Eerste verjaardag 
ANATEL (Agencia Nocional de Tele
communicocoes). 
R$. 0.31. Portret vroegere minis
ter von communicatie Sergio Mot
to, hoofdkantoor, gestileerde 
zendgolven. 
20 11  ' 98 . Zelfklevende fran
keerzegels; fauna. 
Postzegelboekje met vijfmaal twee 
zegels van R$ 0.22. Resp. Moxotó 
geit, ezel uit NoordoostBrozilië, 
Junqueiro stier, Braziliaanse ter
rier, Braziliaans korthorige kot. 
1911 '98 . Kerstmis 1998. 
RS 0.22. Op nonnenkap lijkende 
kerk van 'Our Lady of Fotimo' 
('Igrejinho', project van Oscar Nie
meyer uit 1958) met 
blauw/wit/zwarte tegels van 
Athos Bulcöo. 

■ÖBÖH 

912  '98 . Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens; 
bekroond ontwerp 'Art in Stomp 
Contest' tijdens de vierentwintigste 
internationale biennale in Söo 
Paulo. 
RS 1.20. Werk von Marcelo 6er
gosse de Carvolho met als thema 
'vrijheid' (menselijk figuur werpt 
schaduw met vleugels). 

GVNADA 
l  4  ' 9 8 . WWF*;'Wildlife Habitat 
Conservation' zegel van Quebec. 
Postzegelboekjes. Mozaïek met 
vogelkop. 
l8'98. 'Wildl i fe Habitat Con
servation' zegel van Canada. 
$ 8.50. Opvliegende eenden. 
4  1 1  ' 9 8 . Marineschepen. 
45 c. Tweemaal. Resp. HMCS 
'Sackville', HMCS 'Showinigon'; 
beide afbeeldingen met vage por
tretten bemanning op achtergrond. 
611 '98 . Kerstmis 1998; enge
len. 
45,52,90 c. Resp. engel van het 
laatste oordeel met bazuin, engel 
van aanbidding, knielende aan
biddende engel; postzegelboekje. 



COLOMBIA 
3012'97!Upaep*; de postbo
de. 
SOOJIOOP.Resp.postbestelling 
per motor, postbode te voet. 
30 12  ' 97 ! Kerstmis 1997; the
ma 'Colombia in vrede'. 
500,11 OOP. Resp.soelende kin
deren, dansende kinderen. 
74 '98 . Vijftig ioar WHO*. 
1100 P. Vier zwangere vrouwen. 
224  '98 . 'Bolivoriana 98', na
tionale 
postzegeltentoonstelling/vijftig 
{aar filatelistenbond van Bogota. 
1000 P. Beeldmerk 
24 4  ' 98 . Vijftigste sterfdag po
sticus Jorge Eliécer Gaitón (1903
1948). 
500 P. Portret. 
3 0  4  ' 9 8 . Vijftig jaar GAS*. 
1000 P. Nationale vlag, land
kaart, hand met penhouder, kust
landschap. 
145 '98 . Vijftig jaar technische 
universiteit. Santander. 
500 P. Tondroderen. 
22 5  ' 98 . Internationaal jaar 
van de oceaan. 
1100 P. Opleidingszeilschip 'Glo
ria', dolfijnen. 
96 '98 . Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
Strook met driemaolll OOP. 
Resp. voet met voetbalschoen, 
voetbal, keepershandschoen. 
1  7  ' 9 8 . Vijfenzeventig jaar vrije 
universiteit, Bogota. 
500 P. Getal 75 en universiteits
wapen. 

EGYPTE 
610 '98 . Vijfentwintigste ver
jaardag oversteek Suezkanaal en 
bevrijding Sinaï. 
20 P.; blolc van £2 . Symbolische 
voorstelling (zonneschijf, pirami
devorm). 
910'98.Wereldpostdag. 
125 P. Wereldbol in envelop met 
twee vleugels als sluiting. 
2210  '98 . Zevenenzestigste 
congres Interpol, Cairo. 
125 P. Door schakels verbonden 
emblemen van Egyptische politie 
en Interpol. 

ETHIOPIË 
39  '98 . Terugkeer van de 
Axum' obelisk vanuit Italië 
(Axum: stad in Ethiopië, 200 jaar 
voor Christus, Axumitische bescha
ving een van de vier oude bescha
vingen, drie andere: Romeinse, 
Griekse en Byzantijnse). 
0.45,0.55,3. Birr. Resp. detail 
obelisk en landkaart Italië (1937), 
obelisk in Rome (19371998), 
obelisk en landkaart Ethiopië 
(1998). 
2411  '98 . Honderd jaar spoor
lijn EthioDjibouti. 
45,55 c., 1., 2.Birr. Resp. aan
leg, stoomtrein, station, moderne 
trein; beeldmerk 100 jaar met 
jaartallen, vlaggen en trein. 
2312  '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
45,55 c., 1., 2.Birr. Symboli
sche voorstelling (met wereldbol 
gevulde mensen, getal 50 en 
tekst). 

FIJI 
23 11  ' 98 . Uitgiftedatum en 
aanvulling melding 1/64 'kerst
mis 1998'. 
13,50 c., $ 1 , 2 . Resp.'Jezus in 
de kribbe'(Grace Lee, 10 jaor), 
'tijd met familie en vrienden' 
(Brian Guevara, 14), 'wat kerst 
voor mij betekent' (Naomi Tupou, 
18), 'vreugde van kerstmis' (Lau
retta Sam, 16). 

GUATEMALA 
2 1  5  ' 9 7 ! Vijftig jaar Unicef*. 
0.10,0.200. Resp. soldaat om
armt klein meisje, op vredesdui
ven vliegende kinderen. 
6 10  ' 97 ! . Ministerie van finan
ciën. 
0.20,0.60,0.801.0. Resp. on
derwijs (meisje leert schrijven), 
gezondheidszorg (jongetje krijgt 
oraal vaccin toegediend), infra
structuur (wegenbouw), gezinsuit
stapje (veiligheid). 

HONDURAS 
196  '98 . Maya cultuur. 
1., 1.40,2.15,5.401; blok van 
20. L. Resp. doodshoofd uit tem
pel 16, detail van zuil, zuilen H en 
F, sculptuur van watervogel; ruï
nes van Copón. 
37  '98 . Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998. 
5.40,10. L; twee blokken van 
10. L Spelmomenten met FIFA*
beker. 
31 ■7 '98. Reptielen. 
1.40,2., 3., 5.40 L; blok van 
20.+2.L 

JORDANIË 
2 9  4  ' 9 8 . Dag van de aarde. 
50,100,150fils. 
2 5  5  ' 9 8 . Vijfenzeventia jaar 
Transjordanië als zelfstanaige 
stoot ( in 1923 onder emir Abdoel
lohibnHoessein). 
100,200,300 fils; blok van 300 
fils. Resp.koning Abd Allah ihn al
Hoessein (18821951), kameel
ruiter met vlag; koning Hoessein II 
(geboren in 1935, reg. vanaf 
1952), kameelruiter met vlag; ko
ning Hoessein II en koning Abd Al
lah, staatswapen en zegel op ze
gel; als de 300 fils. 
76  '98 . Flora. 
50,100,150 fils; blok van 200 
fils. Resp. distel, papaver, anjer. 

22 7  ' 98 . Mozaïeken in Um Ar
Rasos. 
100,200,300 fils. 
38  '98 . Tweede Arobische con
ferentie bijenhouders. 
50,100,150 fils.; blok van 200 
fils. Resp. bij, bloem, honingraat; 
bij op bloem, honingraat en lig
ging Jordanië; bij, bloem, beeld
merk; bijen, beeldmerk (hand
druk met getal 2), landkaart. 

910  '98 . Inter
nationale dag van 
de postzegel. 
50,100,150 fils. 
812  '98 . Vijf
entwintigste ver
joardoa conferen
tie Arabische poli
tie en veiligheids
hoofden. 
100,200,300 

1012 '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
100,200firs. 

KAZACHTSTAN 
109 '97! Hedendaagse schil
derkunst. 
25.1. Driemaal. Resp. 'fantastisch 
stilleven' (S. Kalmikov), 'paarden 
vangen' (M. Kenbajev), 'schaap
herders' (Sch. Sarijev). 
1510 '97! Mineralen. 
15., 20.1. (Beide tweemaal); 
blok met de vier zegels. Resp. 
moosachot, chalcedon, ozuriet, 
malachiet. 
2611 '971 Giftige spinnen. 
30.1. Viermaal. Resp. Anomalo
buthus rickmersi, Gylippus rick
mersi, Lotrodectus pallidas, Oculi
coso supermirabilis. 
2212 '97 l Natuurpark 
Korkoroli. 
Blok met driemaal 30.1.; blok. 
Resp. Ovis ammon collium (zoog
dier), Juniperus communis 
(boom), rots. 
30 12  ' 97 ! Nationale sporten. 
20.1. Viermaal. Resp. te paard 
geiten vangen, worstelen, te 
paard 'vrouwen vangen', paar
denrennen. 
133  '98 . Olympische winter
spelen Nagano 1998. 
15., 30.1. Resp. kunstrijden, 
biotlon. 
20 3  ' 98 . Kindertekeningen. 
15.1. Tweemoal. Resp. 'meisje' 
(Maria Torokovo, 7 jaar), 'mijn 
huis' (Asijo Aschkijosovo, 6 jaar). 
22 3  ' 98 . Chinese zodiak**; 
Chinees nieuwjaar, joor van de tij
ger. 
30.1. Tijger, tekens van de die
renriem. 
144  '98 . Honderdvijfenzeven
tigste geboortedog componist Kur
mangasy Sogyrbojev (1823
1896). 
30.1. Portret, notenblad. 
284  '98 . Honderdvijfentwintig
ste geboortedag schrijver Achmet 
Baitursynov( 18731937). 
30.1. Portret. 
3 0  4  ' 9 8 . Archeologische vond
sten (goudsmeedwerk). 
15.,30.,40.t.Resp.gevleuqel
de en gehoornde paarden, Issylc 

Kurgan (500400 joor voor Chris
tus), hangers uit AJctosyheuvel
grof (300500 jaar na Christus), 
diadeem uit Kargolydol (200100 
joor voor Christus). 

KIRGIZIË/KIRGIZSTAN 
6 5  ' 98 . Vogels. 
Vel met viermaal 600 en viermaal 
1000 T. Resp. Copreolus capreo
lus, Oriolus oriolus, Pondion ha
lioëtus, Uncio uncio, Upupo epops, 
Ciconia ciconia, Alcedo atthis, Folco 
tinnunculus. 

KOREA NOORD 
3 1  8  ' 9 8 . Lancering eerste 
kunstmatige oord satelliet 
'Kwomgmyongsong 1' in Noord
Korea. 
40 eh.; blok van 1.50 won. Lance
ring. 
59  '98 . Grote leider Kim Jong II 
uitgeroepen tot voorzitter nationa
le verdedigingscommissie. 
10ch.;bloKvan1 won. Resp. na
tionaal beeldmerk (flora: 'onster
felijke' bloem Kimjongiiio), vlag; 
portret Kim Jong II. 
159'98.'Poster'zegel. 
10 ch. Soldaten met tekst 'let us 
push ahead with the force march 
for the final victory'. 
2 0  9  ' 9 8 . Vijftig joor volksrepu
bliek Korea, II; 'Grand Festival of 
Victors'. 
Blokken van 40 ch. en 1 won. 
Resp. getal 50 (bestaande uit na
tionale vlag en beeldmerk), blok
rand met toren 'Juche Idea', ge
bouw, confetti en ballonnen; mili
taire parade. 

'in the front' (He Kong De); vignet
ten met geboortehuis Dehuai in 
dorp Wushis, Xiongdon, provincie 
llunan en handschrift; scnilderij 'we 
cross the river Amnok' (Zheng 
Hong Liu) en lied van de CPV. 
2411  '98 . Honderdste geboor
tedag Liu Shaoqi. 
10,20,30,40 eh.; blok van 1 
won. Resp. portret Liu Shaoqi; Moo 
Zedong en Shaoqi In Zhong Non
hoi, Beijing (1965); Shooqi met 
dochter Xiao Xiao (1964); Shooqi 
en echtgenote Wana Guangmei bij 
waterval meer Jingoo in provincie 
Heilong jiang (1961); ontmoeting 
Kim II Sung en Shaoqi (1963). 
25 11  ' 98 . Vijftiende verjaar
dag deelname aan 'Intersputnik' 
(ontwikkeling economie, weten
schap en cultuur e.o. door commu
nicatie via radio, televisie en satel
liet). 
1 won. Symbolische voorstelling. 
2 6  1 1  ' 9 8 . Twintig joor 'paleis 
voor schoolkinderen' in Mangy
ongdae. 
40 eh.; blok van 1 won. Resp. 
beeldhouwwerk 'o floral carriage 
of happiness' met schoolgebouw 
op acntergrond; tekst van de grote 
leider Kim II Sung von 15 april 
1989, schoolgebouw met spuiten
de fonteinen. 
1012 '98. Vijftig joor universe
le verklaring rechten van de mens. 
20 ch. Symbolische voorstelling 
(getal 50 en jaartallen). 
1512 '98. Reptielen. 
Blok met 10,40,60 ch. en 1.20 
won. Doorlopend beeld. Resp. Chi
nemys reevesii, Eumeces coreen
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2 0  1 0  ' 9 8 . Dog nationale im
muniteit. 
40 ch. Jongetje wordt oraal vaccin 
toegediend. 
2110'98.WWF*;Panthera 
pardus orientolis. 
1 won. Viermaal. Vier verschillen
de afbeeldingen, beeldmerk. 
2310 '98. ' I ta l ia 98', wereld
postzegeltentoonslelling in Milaan. 
Blok van 2 won. Dom van Milaan, 
beeldmerk. 
2 4  1 0  ' 9 8 . Honderdste geboor
tedag Peng Dehuai (held van de 
repuBliek en commandant CPV: 
Chinese People's Volunteers). 
Vel met tweemaal 20 en tweemaal 
30 ch. en twee vignetten. Resp. 
Kim II Sung en Peng Dehuai; Moo 
Zedong, Zhou Eniai en Peng De
huai; Dehuai in maarschalkuniform 
Chinese bevrijdingsleger, schilderij 

sis, Coretto coretto, Dermochelys 
corioceo. 
2012  '98 . Erfgoed klassieke li
teratuur; 'volksvertelling van 
Chun Hyong' (voltooid als novelle ̂  
in de 18de eeuw, heden ook als ^ 
film en opera). ~ 
40 ch., 1.60,2.50 won. 
2212'98.Frankeerzegels. S 
10,30,70 ch., 1.50,5 won. Chol Z 
limo standbeeld op de Mansu beu 'Z 
vel in Pyongyang. :;; 
10,40,70 eh., 1.20,3 won. ^ 
Triomfboog oon de voet van de ^ 
Moron heuvel in Pyongyang. z 
10,20,40 eh., 2,10 won. Toren 
van de 'Juche Idea' bij de rivier de i IA 
Toedong in Pyongyang. ' ^ 3 

MACAU 
912 '98 . Tegels met patronen. 
1., 1.50,2.50,5.50 P.; blok van 



ISO 

lO.-P.Resp. met draak, met 
schip, mat schip, met draak; met 
vuurtoren. 

MAROKKO 
2 0 - 1 0 - ' 9 7 ! Vogels. 
2.-, 5.50 Dh. Resp. Anthropoides 
virgo, Parus caeruleus. 
6-11 - ' 9 7 ! Tweeëntv/intigste ver
jaardag 'groene mars'. 
5.50 Dh. Oorkonde met getal 22. 
2 4 - 1 1 - ' 9 7 ! Dag van de postze
gel. 
2.-, 5.50 Dh. Stempel poststreek 
Maghzen-Laracha. 
2-4-'98.Aardev^erk. 
6.- Dh. Kruik met groot handvat. 
1 7 - 4 - ' 9 8 . Flora. 
2.30,6.- Dh. Resp. Rhus penta-
phylla. Orchis papilionacea. 
April ' 9 8 . Zesentwintigste congres 
internationale bond wegtransport. 
6.- Dh. 
Mei ' 9 8 . Koper. 
6.-Dh. 
10-6-'98.Wereldvoetbalbeker 
Fronkrijk]998. 
6.- Dh. Spelmoment. 
8 - 8 - ' 9 8 . Internationaal jaar von 
de oceaan. 
6.- Dh. Symbolische voorstelling 
(regenboog, handen, wereldbol), 
beeldmerk. 
Augustus ' 9 8 . Vijfenveertigste 
verjaardag revolutie 'van de Ko
ning en van het volk'. 
Ó.-Dh. 
9-10-'98. 'Timbre universel' 
(promotie filatelie). 
6.- Dh. Beeldmerk. 

3 0 - 1 0 - ' 9 8 . Fauna. 
2.30,6.- Dh. Resp. Luscinia me-
garhynchos (vogel), Struthio ca-

RgYAUME DU MAROC 

melus (struisvogel). 
6 -11 - ' 9 8 . Drieëntwintigste ver
jaardag 'groene mars'. 
6.- Dh. Oorkonde met getal 23. 
7-12-'98. Veertig jaar 'Dohirs sur 
les Libertés Publiques' (wetboek 
algemene vrijheden). 
6.-Dh. Tekst. 
10-12-'98. Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens. 
6.- Dh. Beeldmerk. 

MARSHALLEILANDEN 
l - 1 2 - ' 9 8 . Historische grote ge-
vechtsschepen. 
Vel met vijfmaal vijf zegels van 33 
c. Resp. Spartaanse galei 'trireme' 
(met drie lagen of rijen roeiers), 
Romeinse 'trireme', vikingschip, 
Ming schatvaorder, 'Mary Rose', 
'Nuestra Seüora del Rosario', Ko-
reaons 'turtle ship', 'Brederode', 
'Galera Veneziana', 'Santisimo 
Trinidad', 'Ville de Paris', HMS 
'Victory', 'Bonhomme Richard', 
USS'Constellation', USS'Hart
ford', een ndrua uit Fiji, HMS 
'Dreadnought', HMAS 'Australia', 
HMS 'Dorsetshire', 'Graf Spe', 
'Yamato', USS 'Tautog', 'Bismarck', 
USS 'Hornet', USS 'Missouri'. 

MAURITIUS 
14-12-'98.Tweehonderdvijftig-
ste verjaardag van 'Le Reduit' van 
Pierre Félix Barthélemy David. 
1 ,4 ,5 ,15 Rs. Resp. plattegrond 
van 'Le Reduit' uit 1823, schilderij 
'kasteel van Reduit' van P.A. 
Thuillier (1814), schilderij'Le Re
duit' van Hassen Edun (1998), her
denkingsmonument uit 1998; alle 
waarden met wapen en jaartallen. 
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M A Y O n E 
21-12-'98. 'LeChombo'. 
3.-F. 

MEXICO 
1 0 - 1 2 - ' 9 7 ! Nieuwe sociale ver
zekeringswet. 
S 2 30. Beeldmerk. 
1 9 - 1 2 - ' 9 7 l Cervantes festival, 
Guanajuato. 
S 2.30. Schilderij 'gebouwen' van 
José Chavez Morado. 
20-12-'97!Staatsindustrie-
komer voor bakkerijen. 
$ 2.30. Driemaal in doorlopende 
verticale samenhang. Resp. uit-
stallina bakkerswaren, bakker bij 
oven, orood knedende bakker. 
2 0 - 1 2 - ' 9 7 ! Stad Loreto 300 jaar 
geleden gesticht. 

$ 2.30. Landkaart. 
1 9 9 7 . Frankeerzegels; toerisme. 
$ 1 . - , 2.-, 2.30,2.50,2.60,3.10, 
3.50,4.-, 4.40,4.90,6.-, 7.-, 
8.50. Strand van Las Hadas (Man-
zanillo), Colima en zwoordvis. 
1 - 3 - ' 9 8 . Vijftig jaar militoire op
leiding voor onderofficieren. Pu
eblo. 
$ 2.30. Schoolwapen. 
8 - 3 - ' 9 8 . Internationale dag van 
de vrouw. 
$ 2.30. Handen dragen hart met 
kinderen. 
1 6 - 4 - ' 9 8 . Latijnsamerikaans 5 
mei ('Cinco de Moyo') feest. 
$ 3.50. Danspaar in Mexicaanse 
dracht. 
20-4-'98.VI/ereldvoetbalkam-
pioenschap Frankrijk 1998,1. 
$ 2.30. Voetballer, gestileerde 
Eiffeltoren, vlaggen. 
2 3 - 4 - ' 9 8 . Honderdvijftigste ge
boortedag pedagoog Justo Sierra. 
S 2.30. Portret. 
2 4 - 4 - ' 9 8 . Honderdste geboorte
dag Dr. Salvador Zurbirón. 
S 2.30. Portret, beeldmerk natio
naal voedingswetenschappelijk in
stituut. 
2 7 - 4 - ' 9 8 . Vijftig jaar OAS*. 
S 3.40. Gestileerde zon en wereld
bol met Amerika. 
6 - 5 - ' 9 8 . Upaep*; vijftig jaar au
tonome universiteit van Pueblo. 
$ 2.30. Universiteitsembleem. 

MONTSERRAT 
26-3-'97!'HongKong 97', in
ternationale postzegeltentoonstel
ling. 
Strook met driemaal $ 1.15. 
Doorlopend beeld. Speelgoedbe-
ren. 
2 - 6 - ' 9 7 ! 'Pascific 97', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Son Francisco. 
Strook met driemaal S1.15. Drie 
verschillende portretten van film
ster James Dean (1931-1955), 
beeldmerk. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 1/67. 

2 4 - 1 1 - ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
25 ,60 ,80 ,90 c., $ 1 , 3 ; twee 
blokken van $ 5. Resp. poesje, 
kerstman en kerstballen; met 
kerstbal spelend poesje; poesje in 
aan schoorsteenmantel hangende 
kerstsok; fox-terrier en kerstca
deaus; op de wolken slapend jon
getje met engel en zwaluwen; jon
getje met kerstmuts; moderne ma
donna en kind (vrouw met baby), 
kerstmis brengt familieleden bij 
elkaar. 

1 - 1 2 - ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
35,150 c. Resp. versierde kerst
boom, met hulst en dennengroen 
versierde brievenbus. 

NEVIS 
Afbeelding melding 1/67 

NICARAGUA 
1 3 - 8 - ' 9 8 . Vijftig jaar onofhan-
kelijkheid India. 
3.-, 9.- Cd. Landkaart, vlag in lint-
vorm. 
2 0 - 8 - ' 9 8 . Natuurgebieden en 
nationale parken. 
1.50,2.50,3.-, 3.50,5.-, 6.50, 
7.50,8.-, 10.-Cd.; blok van 12.-
Cd. Resp. vulkaan Mombacho, La 
Flor, Zapotero-archipel, Miraflor, 
vulkaan Cosigüna, vulkaan Ma-
saya, eiland Juan Venodo, Rio 
Escalonte Chacocente, nationaal 
systeem beschermde gebieden; 
biosfeer Bosowas. 
2 5 - 8 - ' 9 8 . Honderd jaar natio
naal museum. 
3.50 Cd. Voetafdrukken van Aca-
hualinca (4000 jaar voor Chris
tus). 

NIEUW-CALEDONIË 
2 - 1 2 - ' 9 8 . Her
denking slachtoffers 
niet opgeloste ver
dwijning schip 'Mo
nique' bij Mare 
('Loyalty Islonds') 
op 2 december 
1978. 
130 F. Gedenkplaat 
met namen slacht

offers, schip 'Monique' en eiland 
More. 

'Bonne Fête' (vis), 'Bon Anniver-
soire' (onderwoterleven). 

PALAU 
2 - l - ' 9 8 . Chinese zodiak**; Chi
nees nieuwjaar, jaar van de tijger. 
50 c; blok. Porseleinen tijger. 
50 c; blok. Stoffen tijger. 

PANAMA 
2 9 - 1 2 - ' 9 7 l Drieduizend jaar Je
ruzalem. 
0.20,0.25,0.60 B. Resp. joden bij 
de kloogmuur, christenen in de 
grafkerk, moslims bij de rotskoe-
pelmoskee. 
Blok van 1.50 B. a 

PERU 
3 1 - 1 2 - ' 9 7 . Honderd jaar post
en telegroafkantoor, Lima. 
1.- S. Voorgevel oude kantoor. 

POLYNESIË 
1 0 - 1 2 - ' 9 8 . Dagelijks leven in 
Polynesië. 
70,100,102,110 F. Resp. terug 
van de markt, 'bonito' viskraam-
pjes, uit vissen gaan, napraten na 
de kerkdienst. 

ST. LUCIA 
Afbeelding en aanvulling melding 
1/68'kerstmis 1998, flora'. 
Wetenschappelijke namen resp. 
Tabebuia serratifolia. Hibiscus sab-
dariffa, Euphorbia leucocephola, 
Colliondra slaneae. 

WÜHSnBCBBB^WBfl^PWWWrWWlWW 
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2 - 1 2 - ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
100 F. Viermaal. Resp. 'Joyeux 
Noël' (versierde kerstboom), 
'Meilleurs Voeux' (schatkist tussen 
vissen, zeesterren en koralen). 

3 0 - 1 1 - ' 9 8 . Uitgif
tedatum en aonvul-
ling melding 1/68 
'vijftig jaar universi
teit van West-lndlë'. 
15,75 c., $ 5 . Resp. 
muurschildering bui
tenmuur universiteits
centrum 'de zwarte 
Prometheus' (sym

bool voor Christus die de Heilige 
Geest aan de mensen overhandigt 
met de mogelijkheid van wijs
heid), portret Sir Arthur Lewis en 
Sir Arhtur Lewis College, universi-



teitswapen en 'the Pitons' (berg
pieken). 

ST. VINCENT GRENADINEN 
15 9  ' 98 . Gedenkjaren en ge
beurtenissen. 
S I . Vijftig jaar OAS*. 
$1.10,2 (tweemaal); blok van 
S 5. Vijfentwintigste sterfdag Pablo 
Picasso.'Landschap'(1972),'de 
kus'(1969),'de dood van de 
vrouwelijke torero': stierenvechter 
((1933);'de fluitspeler'. 
Vel met driemaal S 2; blok van 
$ 5. Negentiende wereldjamboree 
voor 'boy scouts'. Chili. 
Ruimtevaorder John Glenn ont
vangt de 'zilveren buffel', Herb 
Shriner leert verschillende kno 
pen, kampement. 
Vel met driemaal $ 2; blok van 
$ 6. Honderdste geboortedag Enzo 
Ferrari. Wagens '365 GTS', 'Testo
rosa','365GT4BB'. 
Vel met viermaal Si , blok van 
S 5. Vijftigste sterfdag Mahatma 
Gandhi. 
Twee vellen met elk viermaal S 2; 
vier blokken van S 6. Tachtig jaar 
RAF ('Royal Air Force'). Verschil
lende vliegtuigen. 
Vel met zesmaal S I . 10; S 8. Her
denking Diana, prinses van Wales 
(19611997). Portret, velrand 
met de 'Tower Bridge' in Londen; 
hologrom.. 
December '98. Kerstmis 1998; 
met kerstversiering spelende kat
ten. 
50,60,70,90 c., $1.10,2; twee 
blokken van S 5. Resp. 'seal point 
siamese', 'korat', 'red self long
hair', 'red tabby exotic shortbair', 
'black longhair', 'bicolour long
hair; 'seal point colourpoint', 'tor
toiseshell snorthair'. 
15 9  ' 98 . Honderdvijftig jaar 
'local court at Morning Star of the 
Ancient Order of Foresters' ('St. 
Vincent Morning Star No, 2298'). 
10,20,50,70,90 c. Oudste leden 
R.N. Jack en H.E.A. Daisley, logo 
en hoofdkwartier. 

SURINAME 
31  1 0  ' 9 8 . Schepen; gezamen
lijke uitgifte met Guyana. 
S/. 275,400. Veerboot 'Conowoi
ma' op de Corantijn (verbinding 
tussen Suriname en Guyana). 
111 '98 . Kerstmis 1998. 
S/. 50,325,400,1225. Vier ver
schillende afbeeldingen met als 
thema 'de Geboorte van Jezus'. 
16 11  ' 98 . Vogels. 
S/f. 3800. Butoridesstriatus 
Tyontyon. 
■■■■*»»■! ■ » ■ » » » » » ■ » » « ■ » ■ ■ I 
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4  1 2  ' 9 8 . Vijftig jaar WHO*. 
S/. 400,1000. Resp. twee ver
schillende afbeeldingen met als 
thema 'zorg voor moeder en 
kind', beeldmerk. 
4  1 2  ' 9 8 . Voor het kind. 

S/. 375,400,1225. Resp. Drie 
verschillende afbeeldingen van 
vliegerende kinderen. 

TOKELAU 
2 4  8  ' 9 8 . Kevers. 
40 c., SI .  ,1 .25,2 ; blok van S3. 
Resp. Oryctes rhinoceros, Triboli
um costaneum, Coccinella repon

da, Amorygmus hydrophiloides; 
Coccinella repanda. 

TONGA 
December 971 Kerstmis 1997. 
60,80s., S 1.50,3.50. Resp. ge
land vliegtuig en zwaaiende men
sen, palmenstrand en vliegtuig, 
kano en vliegtuig, kustlandschap 
en vliegtuig. 
December '971 Vijftig jaar bin
nenlandse luchtpost. 
60,80 s. Als kerstzegels. 

TONGA NIUAFO'OU 
2 5  1 1  ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
20,55 s., S I . , 1.60. Resp. musi
cerende engel en kerstster met 
tekst 'kilisimosi fiffia', engel en 
duif met 'merry christmos', zin
gende mensen en kerstklokken 
met tekst 'tau fo'ou monu'la', zin
gende mensen en kaarsen met 
'happy new year'. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2 12  ' 98 . Zevenentwintigste na
tionale dog; toerisme. 
50,350 fifs. Resp. berg 'Hafeet' 
ten zuiden van stod Al Ain, aezicht 
op Dubai ('parel van de Golf'). 

• • • ^ ^ F ^ ^ P ^ P W 

8 12  ' 98 . Frankeerzegels; flora. 
25,50,75,f i ls , lDh.,150f i ls ,2 
Dh.,250fils,3Dh.,350fils,5Dh. 
Resp. Indigofero orobica, Centau
reum puicnellum, Lavandula ci
triodora, Taverniero glabra. Con
volvulus deserti, Capporisspinoso, 
Rumex vesicrius, Anagallis arven
sis, Tribulus arobicus, Reichardia 
tinitana. 

VERENIGDE NATIES 
52  '99 . Frankeerzegels serie 
'vlaggen'. 
33 c. Achtmoal. Resp. Litouwen, 
San Marino, Turkmenistan, Mar
shalleilanden, Moldavië, Kirgi
zié/Kirgizstan, BosnieHerzegovi
na, Eritrea. 
52  '99 . Fronkeerzegels; de 
kunstenaar en zijn ontwerp. 
USS. 0.33,5.. Grafisch ontwerp 
(mens houdt uit vlaggen samenge
steld lint vast voor wereldbol) van 
Bloke Torpley (VS); rozen met re
peterende telcst 'United Notions' in 
mozaïekrond van Rorie Kotz (VS) 
Zw.Fr. 1.70. Paleis Wilson in 
Geneve (sinds 5 juni 1998 'huis 
van de mensenrechten', hoofd
kwartier hoge commissaris VN) 

van Helio Courvoisier (Zwitser
land). 
O.Sh. 8.. Detail van 'vulkanisch 
landschap' van Peter Pongratz 
(Oostenrijk). 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Afbeelding melding 1/68. 

910'98.Wereldpostdag; roof
vogel. 
Velletje van 5 R. Polyboroides ty
pos en tekst' giving wings to 
your thoughts'. 
2010 '98. ' l lsapex 98', inter
nationale postzegeltentoonstelling 
in ZuidAfriko. 
Velletje met tweemaal 5 R. Op
brengst ten goede oan georgani
seerde filatelie. AfbeelcTingen ont
leend oan frankeerzegels de 'Lon
don Pictorials'(1927). 

^ • » ^ ^ ^ ^ F W » 
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2 1  1 0  ' 9 8 . Frankeerzegels, VI; 
fauna. 
Vijf zegels 'airmail postcard'. 
Resp. Cerototherium simum, Pan
thern pardus, Loxodonto ofricono, 
Syncerus coffer. 
Vijf zegels 'standard 'postage'. 
Resp. Connochoetes tourinus, Tou
rotragus oryx, Tragelophus strep
siceros, Aepyceros melompus, Ko
bus ellipsiprymnus. 

*: Gebruikte of kort ingen: 
FIFA Federation Interna

tionale de Football 
Associations 

OAS Organization of the 
American States 

Unicef United Nations Inter
national Children's 
Emergency Fund 

Upoep Union Postal de las 
Americas y Espoüo y 
Portugol 

UPU Universal Postal 
Union 

WHO World Health Organi

zation 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Oe Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rat, buffel/os, tijger, konijn/hoos, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, haan, hond, zwijn/varken. 

14 8  ' 98 . Fronkeerzegel massa
verzendingen. 
Zegel'presorted'(10 c). Detail 
fiets; ook als zelfklevende zegel. 
1 4  8  ' 9 8 . Fronkeerzegel; fauna. 
Sl.Vulpesfulvo. 
3 0  9  ' 9 8 . Fronkeerzegel massa
verzendingen. 
Zegel 'presorted, first class'. Res
taurant. 

ZUIDAFRIKA 
Afbeelding melding 1/68. 

^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ 
SOUTH Standard 
AFRICA ^^' 

l u l l 
25'98. 'Sapda 98', postzegel
show, Johannesburg. 
Miniatuurvel van 5 R. Panthern 
pardus, beeldmerk. 
86'98.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
Zegel 'standard postage'. Voetbal
ler. 

' 'ttMMÉJ 
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POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Onze volgende veiling wordt 

gehouden op 6 maart 
Met onder andere: 
 Ierland: bekroonde 

tentoonstellingscollectie 
van dhr. Reyngoud 

 Azië w.o.: Transsiberië collectie 
van dhr. Mulder 

 MiddenOosten: diverse authentieke 
collecties 

 prachtig kleinrond 

Beslist de moeite waard 
Vraag gratis catalogus 

Westewagenstraat 60 
3011 AT, Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam 
Tel.nr.: 010213 09 86, Faxnr.: 0102131730 
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^  grote sortering  kwaliteit  lage prijzen 
begin het nieuwe jaar goed en 
voordelig: vraag naar onze gratis 

OPRUIMINGSLIJST 
met verzamelingen, restanten, 

series, albums, etc. 
gratis prijslijsten van o.a.: 

(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen: 
Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, Duitsland, 
Berlijn, D.D.R., Denemarl<en, Faröer, Frankrijk, 
Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, 
Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

motieven: 
Auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels, Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandei 
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JulianaMngel 1  5802 AS Venray 
tel./fax: 0478  531717 prijslljsten/beatelllngen 

tel. 0478586381 winkel 
6 | • )je)||eyw>(  6uMe;jos a}Oj6  uezfiJd e 6«^ 

U komt toch ook? 
Zaterdag 27 februari en zondag 28 februari 1999 

42*̂  CAPELSE POSTZEGELBEURS 
Capelle aan den IJssel, m de Trefterp, Marsdiep 1 

* Vele handelaren met voor elk wat wils 
* "Dubbeltjeshoek", meer dan een half mil joen postzegels 
* Toegang gratis * Eindpunt metro 'de Terp' 
* Gratis ruime overdekte parkeergelegenheid 

Openingstijden belde dagen van 10 00 17.00 uur. 

J U B I L E U M T E N T O O N S T E L L I N G 10 T / M 14 N O V E M B E R 1999 

IJ LFILATELISTENVERENKJm^ 
S S E L  & LEKSTREEK 

Voor Inlichtingen Tel 0180  317897 (Hr W T Rath) 
B E U R Z E N I N 1999: 25/26 SEPTEMBER EN 27/28 NOVEMBER 

Vooraanstaand veilinghuis 
o vraagt 
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'uUtime/parttime medewerker 
met kennis van de filatelie 

en enige ervaring met de computer 

Omgeving Amsterdam 

Reacties onder nummer 2 Phi 
Brouwer Media, Pb 345, 3740 AH Baarn 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Nedsriand 
Postlns 
287/88 3 0 

289/92 8150 
293/95 2 0 

296/99 6150 
300/04 52 50 
305/09 57 50 
310/12 1750 
313/17 52 50 
318/22 6 5 

323/24 2150 
327/31 57 50 
332/45 3150 
350/55 4 0 

374/78 1 5 

392/96 5 

402/03 8 50 
404 0 25 
405/21 2 50 
423/27 1 25 
428/42 1150 
443 0 25 
444/48 150 
449/53 350 
454/59 4 50 
460/68 1 0 

469/73 450 
474/89 1 5 0 

490/94 850 
495/99 650 
500/03 8 50 
506/07 4 50 
508/12 850 
513/17 2 0 

518/33 3 5 0 
534/37 1 1 5 0 

538/41 17 50 
542/43 12 50 
544/48 22 50 
549 3 

550/55 5 0 

556/60 8 0 

561/62 1 0 

563/67 2 5 

568/72 3 0 

573/77 2 0 

578/81 2 5 

582 3 

583/87 2 0 

588/91 1 0 

592/95 7 5 

596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 

12 50 
1 — 

22 50 
1 5 
1750 
1 5 
3 5 
2 5 
350 
650 

1 5 
150 

17 50 
2 

12 50 
17 50 
4 0 
12 50 
5 0 
13 50 
7 50 
8 50 
7 50 

1 5 
1 5 
150 
150 

1150 
150 

15 
350 
2 50 
850 
4 50 

1 5 
7 50 
3 50 

13 50 
8 50 
0 50 
6 50 
150 
7 50 
3 50 

1 0 
150 
5 
150 
7 50 
150 
0 50 
3 50 

Inlichtingen verkrijg 

S.J.C, den Ou 

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 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
Velletjes 
889/93 
894/98 
899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
939 

baar 

dstc 

150 
3 50 
150 
0 25 
2 50 
0 50 
1 — 
0 25 
0 50 
0 25 
2 50 
0 25 
150 
2 
0 75 
2 50 
0 50 
2 50 

3 0 
025 
1 — 
3 50 
2 50 
0 50 
2 50 
3 50 
025 
2 50 
150 
2 75 
7 50 

9 0 
2 50 
3 50 
5 
0 25 
4 
150 
0 25 
2 
4 50 
7 50 
2 25 
4 25 
2 25 
350 
050 
050 
5 

1 0 
050 
2 25 

oij: 

ïn 

939a 
940 
941/58 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 
1001 
1002 
1003/06 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 
1015/19 
1020/23 
1024 
1025 
1026/29 
1030/31 
1032/35 
1036 
1037 
1038/41 
1042 
1043/45 
1043a/45a 
1046/49 
1050/51 
1052/54 
Dubbele 
koe 
1055/57 
1058 
1059/62 
1063 
1064/66 
1067/67a 
1068/71 
1072 
1073/74 
1075/76 

Giro 

350 
1 

3 0 
050 
050 
5 
050 
225 
2 
2 25 
5 

1 5 
025 
650 
2 25 
3 50 
3 25 

1 0 
0 25 
3 75 
2 50 
0 50 
175 
2 25 
3 25 
350 
7 50 
0 75 
3 50 
150 
3 25 
0 50 
1 — 
3 25 

1 0 
2 50 
2 50 
3 25 
0 50 
750 

12 50 
125 
0 75 
2 50 
4 75 
1 — 
075 
3 75 
0 50 
1 — 
1 

2162 

1077/78 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
2? 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30/33 

27 50 
2 5 

1 1 0 

1 5 
7 50 

8 5 
2 25 
3 

3 0 
2 5 

1 5 0 

3 50 
8 0 
2 25 

8 0 
7 0 
0 50 

2 0 
150 
2 50 
6 50 
6 50 

5 0 
5 

1 0 
3 5 

1 2 5 

5 
30a/33a 5 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47A 
77 
78 
82/83 
87/89 
97 
98 
99 
100 

t 

2 50 
0 25 
5 
175 
2 
5 
3 50 

12 50 
5 

17 50 
8 5 
2 0 

1 8 5 

0 75 
5 

17 50 
12 50 
32 50 
2 0 
4 5 
4 0 

Cwangc 
3564 P 

Tel./Fax 03 
775. Bank £ 

102/03 
105 
106 
107/09 
132/33 
139/40 
149/62 
163/65 
166/68 
199/02 
203/07 
208/11 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
261/64 
265/66 
268 
269 
270/73 
274/77 
278 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 

8 50 
1 2 5 

2 50 
2 50 

2 0 
5 

17 50 
1 0 
7 50 
8 75 

28 50 
9 50 

12 50 
2 25 

1750 
2350 
1 5 
5 

42 50 
3150 
54 50 
2 5 

5 75 
0 75 

27 50 
9 50 
4 75 
2 75 

27 50 
15 
17 25 
9 50 
6 50 
7 50 
2 25 
7 25 
5 
7 25 
2 50 
625 
5 75 
3 75 
5 
950 

14 50 
32 50 
32 50 

>dreef 195 
D Utrecht 
32618720 
»69288107 



THEMATISCH 
PAraORAMA SAMENSTELLING D VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6 , 9 2 8 5 VG BUITENPOST 

Overzicht Sloveense reeks 'Europa in het klem' 
Jaar 
1993 

1994 

1995 

Waaide 
Is 
6s 
7s 

44 s 

2s 
5s 

10 s 
20 s 
50 s 

100 s 

8s 
9s 

l i s 
12s 

300 s 
400 s 

70s 

Onderwerp 
Peperkoek in Skofia Loka 
Almhut op de Velika Planina' 
Citer 
Woonhuis in Karst 

Panfluit 
Dubbele hooizolder 
Rommelpot (bij ons bekend als foekepot) 
Boerderij uit Prekmurje 
Door wind aangedreven pomp in de 
zoutmijnen van Secovlje 
Tulband (gebak) 

Molen aan de Mur 
Transportslee 

Hooikorf uit het Karstgebied 
Speelgoedpaardje tevens fluit van 
aardewerk uit Ribnica 

Stroversienng 
Wijnpers 

Ski s uit Bloke 

1996 

1997 

1998 

55 s Beschilderde Paaseieren uit Beja Krajina 
65 s Schoenmakerslamp uit Trzic 
75 s Smeedijzeren traliewerk voor boerderijraam 

80 s Palmpasentak uit Ljubljana 

90 s Bijenhuis 

13 s Windratel uit Prlekija 
14 s Aardewerkkan in de vorm van een haan 

(symbool van Sentjernej) 

15 s Hoogoven in Zelezniki 

200 s 

500 s 

Gietijzeren laarzenknecht in de vorm van 
een vliegend hert (Lucanus cervus) 
uit Dvor bij Zuzemberk in het Krkadal 
Tafelblad met versieringen uit 1865 van de 
familie Kumer uit Kopnvna in Kannüë 

EUROPA IN HET KLEIN 
Sommige mensen vinden 
dat de eenwording van 
Europa de nationale cul 
tuur bedreigt Andere 
denken dat de Europese 
versmelting |uist tot een 
grotere aandacht voor 
de eigen cultuur zal lei
den Hoe dan ook, post 
administraties hebben nu 
al belangstelling voor het 
nationaal erfgoed Een 
voorbeeld daarvan is de 
reeks 'Europa in het 
klein', waar Slovenië m 
1993 mee begon en 
waarin zegels met vooral 
folkloristische motieven 
worden uitgegeven In 
de afgelopen zes |aren 
zi|n 2 / zegels uitgeko 
men die voor verschillen 
de thema's te gebruiken 
zi|n Een beknopt over
zicht vindt u in de tabel 
hiernaast 

DE EURO KOMT 
DICHTERBIJ 
PTT Post gaf op 5 |anuari 
een zegel uit waarop een 
munt van een euro is te 
zien Met de emissie 
wordt aandacht ge
vraagd voor het als ban
caire rekeneenheid in
voeren van de Europese 
eenheidsmunt 

RegioPost NoordOost 
Friesland uit Kollum was 
eerder en uitvoeriger het 

[S^ßTJPOSr ^é andere bezorger! 
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beeldde de acht nieuwe 
munten af in een vellet|e 
van tien zegels, dat al op 
11 december 1998 ver
scheen Op de zegels 
zi|n de vlaggen van de 
deelnemende landen te 

Op twee zegels staat het 
eurosymbool Op de 
velrand pri|kt de beelde
naar van koningin Beat
rix, zoals die op de ach
terzijde van de Neder
landse euro's komt te 
staan Op de gele onder 
grond van de velranden 
IS het Euro symbool en 
kele malen in goud afge
drukt 

Op 28 oktober 1997 gaf 
Cyprus (Turks) een serie 
zegels met afbeeldingen 
van munten uit die ooit 
op dit eiland in de roula 
t iezi|n geweest 
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Op 11 april 1998 deed 
ook Maleisië een duit in 
dit zak|e met een serie 
oude munten 

Zweden gaf op 14 |anu
ari twee zegels met oude 
munten uit 
Op de groene zegel 
staat de daler (daalder) 
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Uit 1540 Van deze 
Zweedse zilveren munt 
werden slechts 82 exem
plaren geslagen Op de 
munt IS koning Gustaaf I 
Wasa, de eerste koning 
van Zweden uit de 
Wasa dynastie, in wa
penuitrusting afgebeeld 
met de koningskroon op 
zi|n hoofd Gustaaf I be
paalde de hoeveelheid 
zilver die munten moes
ten bevatten De daal
ders werden vooral ge
bruikt voor buitenlandse 
betalingen 



Op de paarse zegel is 
Karel XIV Johan, de eer
ste vertegenwoordiger 
van de Bernodottedy
nastie op de Zweedse 
troon, afgebeeld Hij 
staat op een ' riksdaal
der specie, de zilveren 
rijksdaalder, die in de ja
ren 18311843 in Stock
holm werd geslagen 

LOOFBOMEN IN 
DENEMARKEN 
Hoewel het onderwerp 
meer iets is voor de lente 
of de herfst, gaf Dene
marken op 13 januari 
een serie loof bomen uit. 
Het zijn vooral de ach
tergronden die deze 
emissie thematisch inte
ressant maken. In Dene
marken groeien maar 
weinig inheemse boom
soorten. Vooral in de 
achttiende eeuw nam het 
aantal zandverstuivingen 
zo toe, dat de landbouw
gronden ernstig werden 
bedreigd Bepaalde de
len van het land veran
derden in woestijnen, die 
zelfs dorpen met zand 
bedekten. De zandver
stuivingen werden ver
oorzaakt door het on
zorgvuldig kappen van 
grote aantallen bomen 
en de overbegrazing van 
de resterende vruchtbare 
gronden. 

In het begin van de ne
gentiende eeuw werd er 
op grote schaal herbe
bost Denemarken is nu 
voor zo'n elf procent met 
bos bedekt. In 1989 be
sloot het Deense parle
ment het bosareaal in 
een periode van tachtig 
tot honderd jaar te ver
dubbelen, zodat Dene
marken in zijn eigen 
houtbehoefte kan voor
zien Als het ambitieuze 

o programma is voltooid is 
^ een Kwart van het Deen

 se land bosgebied. 
 Het aantal Deense zegels 
* met bomen was tot nu 
2 toe schaars. Wel zijn er 
" Deense vlagstempels be
" kend waarop bomen een 
s grote rol spelen Het 
^ stempel op de zegel van 
2 100 ö vestigt de aan
= dacht op Vepe: Vejle

byen bvor böge spejie, 
« 1 ('Vejie  de stad waar 

beuken spiegelen'). 

Het stempel op de zegel 
met een hunebed laat het 
Hareskovenbos zien te
midden waarvan de 
plaats Vaerlöse ligt. 

Odense wordt in een 
machinestempel den 
qrönne aktive erhvervsby 
('de groene, actieve am
bachtsstad') genoemd. In 
deze stad werd de 
sprookjesschrijver Hans 
Andersen geboren. 

Wl 

In vier andere stempels 
van deze stad gaan de 
teksten daarom verge
zeld van een moeder
zwaan met haar jong, 
een verwijzing naar het 
sprookje 'Hetlelijke 
eendje'. 
Verspreid over geheel 
Denemarken kunnen 
bossen met ongeveer 
tweehonderd jaar oude 
eiken worden aangetrof
fen die rijp zijn om ge
veld te worden. Het nout 
van deze bomen werd 
niet alleen gebruikt om 
het fregat Jylland (Jut
land) in Ebehoft te res
taureren, het wordt ook 
nu nog in het buitenland 
toegepast bij de restau
ratie van oude oorlogs
schepen, Denemarken is 
het enige land dat dit 
unieke hout kan leveren. 
Nadat in 1807 de Britse 
marine de gehele Deense 
vloot kaapte, zaten de 
Denen zonder hout om 
nieuwe schepen te bou
wen. In het hele land 
werden bossen met zo
genaamde marineeiken 
aangelegd. 
Net als in ons land 

Boomplantdag tot een 
traditie is uitgegroeid, 
bestaat in Denemarken 
de gewoonte om bij be
paalde gelegenheden 
bomen te planten. Het 
initiatief daarvoor wordt 
genomen door de Deen
se vereniging 'Plant een 
boom'. Het beeldmerk 
van deze vereniging be
staat uit de tekst plant et 
('plant er een') met in 
groen een gestileerde 
boom met bladeren in 
hartvorm met in het mid
den een rood hart. Dit 
beeldmerk staat op een 
machinestempel. In no
vember 1999 zal de ver
eniging alle onderwijsin
stellingen vragen een eik 
te planten. Dit worden de 
zogenaamde 'millenni
umbomen'. 

De loofboom die in De
nemarken het meest 
voorkomt, is de beuk {Fa
gus sylvatica). Deze staat 
op de zegel van 4 k. Een 
es (Fraxinus excelsior) is 
afgebeeld op de zegel 
van 5 k. De boom met de 
oranjegekleurde blade
ren op de zegel van 
5.25 k. is een kleinbladi
ge linde {Tilia cordata). 
Op de zegel van 9.25 k. 
tenslotte is een kale zo
mereik {Quercus robur) 
te zien. 
De zegel van 4 k. is ge
bruikt voor een brief
kaart en er is ook een 
postzegel boekie met tien 
van deze zegels uitgege
ven. Op de briefkaart en 
op het omslag van het 
boekje staat riet Nör
holmbos in WestJut
land. 

NATIONALE PARKEN IN 
HONGARIJE 
PostEurop, de rechtsop
volger van de CEPT, 
heeft als thema voor de 
Europazegels van dit 
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jaar 'Nationale reserva
ten en parken' aangewe
zen. Hoewel ons land al 
jaren niet meedoet, lo
pen we Nederlandse ze
gels over dit thema niet 
mis. Op 2 maart komt 
PTT Post met een emissie 
die parken als onder
werp heeft. 
Ook los van PostEurop 
krijgen nationale parken 
zo nu en dan aandacht. 
Hongarije gaf op 6 okto
ber 1998 zo'n serie uit 
(zie 'Nieuwe uitgiften' 
van november 1998). 

Op de zegel van 24 f. 
staat een veldleeuwerik 
[Alauda arvensis), op die 
van 70 f. is de gewone 
scharrelaar (Coracias 
garrulus) afgebeeld. 

ORCHIDEEËN 
Op 19 maart a.s. geeft 
Jersey zijn vierde serie 
uit in de langlopende 
reeks orchideeën. Waren 
in 1984 twee zegels nog 
genoeg, in 1988 en 
1989 groeide het duo uit 
tot een kwintet en dit jaar 
worden maar liefst zes 
zegels uitgegeven. In een 
speciaal velletje vindt u 
zelfs nog een zevende 
zegel I 
De serie is gewijd aan de 
Eric Young Orcnid Foun
dation op Jersey (Trinity), 
die al heel wat noge on
derscheidingen in de 
wacht sleepte. Het kwe
ken van orchideeën vergt 
geduld: het duurt vaak 
vier tot tien jaren, soms 
nog veel langer. De op 
de zegel van 37 p. afge
beelde orchidee kwam 

pas na vijfentwintig jaar 
voor een tentoonstelling 
in aanmerking. 
Orchideeën {Orchida
ceae) horen met hun on
geveer 25.000 natuurlij
ke en meer dan 60.000 
door de mens ontwikke
lende (zogenoemde hy
bride) soorten tot de 
grootste plantenfamilies 
die we kennen. 

Op de zegel van 21 p. 
staat Cyrnbidium Mau
fant 'Jersey', op die van 
25 p. Miltonia Millbrook 
'Jersey', op de zegel van 
31 p Paphiopediïum 
Transvaal, op die van 
37 p. Paphiopediïum Eli
zabet Castle, op die van 
43 p. Calanthe Five 
Oaks en op de zegel van 
63 p. tenslotte Cynfibidi
um Icho Tower 'trinity'. 
Op de in het velletje op
genomen zegel van 
£ 1.50 is Miltonia Porte
/ef afgebeeld. 

ZEGELS MET EEN PLUSJE 
De grote vloed van nieu
we zegels levert zo nu en 
dan exemplaren op die 
er door een klein detail 
uitspringen. 
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Een voorbeeld is de ze
gel van 16 F. van het 
Frans Zuidpoolgebied 
die vorige maand werd 
uitgegeven. Op de zegel 
is een onderzoeker aan 
het werk op het lie d'Am
sterdam. Hij bestudeert 
albatrossen. De vogels 
zitten op kunstmatige 
nesten. De onderzoeker 
slaat zijn bevindingen op 
in een laptop, een 



schootcomputer. De ze
gel kan zowel in een ver
zameling op het thema 
'vogels' als in een 'com
puter'collectie worden 
ondergebracht. 

Een tweede voorbeeld: 
op de zegel die Kroatië 
op 10 december 1998 
uitgaf om vijftig jaar 
mensenrechten te her
denken is, net als op de 
vele andere herdenkings
zegels, gebruik gemaaW 
van symbolen. Deze ze
gel heeft echter een 
'plusje': de boom op de 
voorgrond is met een 
draad aan een steunpaal 
verbonden. 

Het bewuste symbool 
wordt overigens wel va
ker gebruikt, bijvoor
beeld in frankeerstem
pels van orthopedische 
werkplaatsen. Zo is er 
een stempel van de or
thopedische instrument
makerij en schoenmake
rij Anna Kliniek in Leiden 
(HR7657), waarop de 
gelijkenis met de boom 
op de Kroatische zegel 
treffend is. 
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honden [ie Facteur et les 
chiens). De postbode op 
de zegel overhandigt 
een brief, terwijl drie 
honden voor het huis 
maar achter een hekl 
toekijken. Op het hek 
staat een bord met een 
waarschuwing voor de 
honden. 

Een grappig voorbeeld 
uit Liechtenstein toont 
aan, dat men honderd
vijftig jaar geleden ook 
al de straat op ging om 

te protesteren. De zegel 
van 1 80 f. werd uitge
geven op 7 september 
1998 ter herdenking van 
het revolutiejaar 1 848 
Hoewel men in Liechten
stein niet naar de wa
pens greep (zoals in de 
omringende landen) 
drong men bij vorst 
Alois II wel degelijk aan 
op meer vrijheid en zelf
beschikking. In april 
1848 deed de vorst ver
schillende concessies, 
maar kennelijk niet vol
doende: de ontevreden
heid van de burgers 
richtte zich op de militai
ren en buitenlandse ar
beiders 

Vooral de Oostenrijker 
Johann Langer werd ge
haat. Het studenten korps 

NEDERLAND
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Hetzelfde is het geval 
met het stempel van de 
orthopedischchirurgi
sche combinatie 
(PBl 0590) van het Mar
tiniziekenhuis in Gronin
gen. 

Een derde voorbeeld is 
de zegel die NieuwCa
ledonië op 21 augustus 
1998 uitgaf ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel. 

Deze zegel wijst op de 
gespannen verhouding 
tussen postboden en 

in Balzers stond erop 
deze man het land uit te 
zetten. Deze historische 
daad van 15 april 1848 
is op de zegel uitge
beeld. Voorop staat 
Hans Wolfinger, die als 
plaatselijke trommelaar 
de demonstratie leidt. Hij 
wordt gevolgd door de 
in het zwart geklede Lan
ger, De stoet Destond 
voornamelijk uit boeren. 
Op weg naar Feldkirch 
werd Langer geregeld 
vernederd. Bij de grens 
werd hij gedwongen een 
verklaring te tekenen dat 
hij nooit weer een stap 
op Liechtensteinse bo
dem zou zetten 

PORTRET IN VIERVOUD 
Uilen zijn fascinerende 
vogels, ook voor postad
ministraties Groenland 
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Ufiptk Sneugle 
Nyetaa scamäiaca 
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zorgde op 8 februari 
voor een filatelistisch 
vierluik van de sneeuwuil 
{Nyctea scandiaca). 

De sneeuwuil behoort in 
Groenland (nog) niet tot 
de bedreigde diersoor
ten, maar de vogel wordt 
er wel overal beschermd: 
het rapen van de eieren 
van deze uil is bijvoor
beeld streng verboden. 
Het broedgebied strekt 
zich uit van Ittoqqortoor
niit (Scoresbysund) in het 
Oosten langs de kust tot 
de Humboldtgletsjer in 
het V\/esten. De sneeuw
uil is afgebeeld in een ty
pisch Groenlondse om
geving Op het kaftje van 
riet postzegelboekje is 
een sneeuwuil met ge
spreide vleugels afge
beeld. Groenland gaf in 
1987 ook een zegel met 
sneeuwuilen uit. 

EEN ARTISTIEKE 
DOORDENKER 
In juni 1998 meldde ik 
een frankeerstempel 
(FR55662) dot verband 
hield met de Belgische 
surrealist René Mogritte. 
De intrigerende Franse 
tekst ceci n'estpas media 
plaza blijkt een verwij
zing te zijn naar Magrit
te's doek Ceci n'estpas 
une pipe (met dank aan 
W. Kalb uit Papen
drecht). 

de serie zegels die St. Lu
cia op 28 oktober 1998 
uitgaf ter gelegenheid 
van het gouden jubileum 
van de VNmensenrech
ten. De vlinders zijn op 
de zegels met ketenen en 
touw vastgebonden, om 
zo de schending van 
mensenrechten te symbo
liseren. 

Op de zegel van 20 c. is 
Siproeta stelenes afge
beeld. De blauwe vlinder 
op de zegel van 65 c. is 
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VLINDERS ALS 
VRIJHEIDSSYMBOOL 
Vlinders fungeren als 
symbool van vrijheid op 

Pseudolycaena marsyas. 
Het rode exemplaar op 
de zegel van 70 c is He
liconius melpomene en 

op de zegel van $ 5.

staat Phoebis philea. 

NATIONALE TROTS 
Als het om opmerkelijke 
nationale sportprestaties 
gaat blijken postadmini
stroties al snel bereid een 
zegel uit te geven buiten 
het officiële emissiepro
gramma om. 
Zo kon de Finse PTT de 
wereldkampioen Formu
le1 racen van het jaar 
1998, de Fin Mika Häk
kinen, natuurlijk niet ne
geren Op een zegel van 
3 m. in een velletje dat 
op 15 januari werd uit
gegeven, heft de succes
volle autocoureur zijn ar
men zegevierend in de 
hoogte 

Häkkinen werd vorig 
jaar in Finland uitgeroe
pen tot sportman van het 
jaar. In een enquête van 
een huisaanhuis ver
spreid blad werd de le
zers gevraagd hun favo
riete onderwerpen op 
postzegels aan te geven. 
Sportlieden scoorden het 
hoogst: Häkkinen stond 
met grote voorsprong 
aan de top. 
Sport doet het de laatste 
jaren toch al niet slecht 
op Finse postzegels In 
1995 was er een duide
lijke piek, toen er ter ge
legenheid van 
Finlandia95 (Helsinki) di
verse 'sportieve' zegels 
verschenen 

POSTZEGELS MET 
GEHEIMEN 
De zegel die Slowakije 
op 5 oktober 1998 uit
gaf ter gelegenheid van 
net zilveren jubileum van 
Ecotopfilm lijkt met raad
sels te zijn omgeven. Het 
doel van de uitgifte is me 
in ieder geval niet be
kend. 
Een zonnebloem staat 
op een achtkantige 
blauwe ondergrond, die 
wordt omschreven als 
een planary machine. 
Ook Ludwig Tröndie, sa
mensteller van de ru
briek Neue Postwertzei

chen in de Deutsche 
BriefmarkenZeitung 
(DBZ), waagt zich niet 
aan een vertaling. De 
achtkantige figuur is 
omgeven door twee ren
nende personen, een 
herdershond, een eek
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hoorn, vier vlinders en 
vier planten. Wie weet 
meer? 

Soms heb je een soort 
decoder nodig om het 
geheim van een zegel te 
ontdekken. Zoals bij de 
zegel van 32 c. die de 
Verenigde Staten op 18 
september 1997 uitga
ven bij het gouden jubi
leum van de Amerikaan
se Luchtmacht (het US 
Department of the Air 
Force). Op de zegel zijn 
vier Tnunderbirds afge
beeld, die in een klassie

ke diamantformatie vlie
gen De in de zegel ver
borgen tekst USÄF is 
zonder hulpmiddelen 
niet leesbaar; de ontslui
ering is alleen mogelijk 
met een zogenoemde 
c/ecoc/er-lens die bij de 
verzamelaarsservice in 
Kansas City kan worden 
aangeschaft. 
Vorig jaar werd ook de 
zegel die de landing van 
de Space Shuttle her-

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
is de grootste thematische vereniging van Nederland 
en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op de nieuwe thematische 
postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling Informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bi| 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

dacht van een geheime 
tekst voorzien. Op deze 
zegel van $ 3.20 {Priori-
/y-tarief) van 19 novem
ber 1998 staan shuttle 
orbiters die alleen met de 
bewuste c/ecoc/er-lens 
zichtbaar kunnen wor
den gemaakt. 

November was een dure 
maand voor de verzame
laars van het thema 
ruimtevaart: op die da
tum werd ook een zegel 
met de hoge waarde 
$ 11.75 (expressepost) 
uitgegeven. 

THEMATISCH 
FRANKEERSTEMPEL-
KWARTET 
Deze maand bestaat het 
thematisch frankeerstem-
pelkwartet uit vier stem

pels die alle met het mi
lieu hebben te maken. 

Uit Maastricht (FR52877) 
komt de aanbeveling ße-
sparen op verbruik van 
energie en water spaart 
het milieu. Het geldt trou
wens ook voor uw bank-
of girorekening! 

Een ontwikkeling op het 
gebied van het milieu 
van de laatste jaren is de 
zogenoemde groene 
stroom. De PNEM in 's-
Hertogenbosch wees 
daar in 1997 op door 
middel van een frankeer-
stempel(FR50103)met 
de tekst Groene stroom -
Kiezen voor 't milieu. 

Ook bij de verzorging 
van huisdieren speelt net 
milieu een rol en daarom 
fungeert op een fran-
keerstempel uit München 
(El 12214) een (Cyper
se?) kat als aandachts
trekker voor de tekst Bio-
kat's Katzenstreu. Boven 
de letter 'B' staat in mini-
lettertjes nog een slogan, 
waarvan alleen de twee-

besparenop verbruik MAASTRICHT NEDERLAND 
van enerae en water 5 , , , , , 
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Woervemiarming 

RESERVERINGSBON VOOR KLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
De rubriek Kletne annonces is alleen voor abonnees van het maandblad 'Philatelie' Voor een advertentie van drie regels betaalt u M O Elke 
regel meer kost f5  Vermelding van naom+odres of naom+telefoonnummer is verplicht Plaatsing onder nummer kost f8  extra 

rubriek □ aangeboden □ gevraagd □ diversen 

Vul de bon in en schriif een betaalcheque of 
girobetaalkaart uit (AfeN/Amrobank, reke 
ninqnummer 490485774, t g v Brouwer 
Media) Stuur bon en cheque aan 
Brouwer Media, Postbus 345 , 
3740 AH Baarn 
Vermeld hiernaast uw naam en adres 

Naam. 

Adres 

Postcode 

Plaats 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 n^ 1 1 1 1 1 1 1 1 

I 

1 1 

no 
f]5 

f20 

f25 

f30 

f35 

de en de derde regel 
leesbaar zijn: ...statt neu 
füllen. 
Een grappige kat die een 
naambord omhoog 
houdt dient als blikvan
ger voor Purmo Rolljet 
vloerverwarming in een 
stempel uit Arnhem 
(PB50420). 

HIER^ 
ADVERTEREN? 
*DAAR 
DE BON INVULLEN! 

Uw advertentie van drie regels 
kost u slechts tien gulden. 

Alleen abonnees kunnen een 
kleine annonce laten plaatsen. 
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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 
Plaatfouten catalogus met 184 
nieuwe p! f op Nederl /egels 
ƒ19 ,50 op giro 19140SS v 
Mast 0786169939 Balsa 165, SS15 
NK Dordrecht Ook ink vellen 
Ned 

Rondzendboekjes met beter ma
teriaal, geen massawaar Pb 6080, 
2702 AB Z'Meer, tel 079-
3422414 

100 tel.kaarten ƒ 50 , - naakten 
100 st ƒ 1 0 - telk Texel ƒ 1 5 , -
100 werel postz ƒ 5 , - ruimtevaart 
25 st ƒ 2 , 5 0 50 st ƒ4 ,50 H v d 
Pols, Aak 56, 2991 DA Baren-
drecht 

700 zegels W.-Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,- giro 
SS30084, Boetzkes, Baroniehof 
100 Helmond 

Italië + gebieden in 4 Davo al 
bums 1862 tot 1999 enkele man 
co's 80% postfns incl blokken 
Vaste prys ƒ 3 0 0 0 , - J C MJ Zey, 
tel 010-4731744 

Rusland postfrisse collecties v a 
1943 20% Mich tevens verzame-
hng sierbogen 1968/'91 C W 
DM 2800 a 15%= ƒ 420 , -C v Be-
veren tel 010-4229820 

Verzamelingen, Bund, Berlijn, 
Reich, Staten, T H Verheijen, 
Thorbeckestr 37, 3762 SM Soest 
Tel 035-6023837 

Poststukken, brieven van vele lan 
den, effecten, rekeningen, papier 
noodgeld, ansichtkaarten Mw 
A N Bnggeman-v d Schelde, 
Kantelenweg 70, 3233 RD Oost-
voorne T e l / f a x 0181-485036 

W. Duitsland 650 gr form ƒ 35 , -
Giro 5097912 A Luppens, Ge-
mert Email aluppens@v™s nl 

Rep. Suriname, Antillen en Aruba 
\ a 25% Ook voor \oordelig 
abonnement J Kool, 0299-
436823 

500 Ned. ƒ 1 0 , - , 1000 Wereld 
ƒ 1 5 , - 2000 Wereld ƒ 25,- Giro 
413922 A Snoep Dordrecht 

PTT-mapies Nederland 1 t / m 
171 prijs ƒ 7 5 0 , - idem Antillen 1 
t / m 106 prijs ƒ 3 5 0 , - V Wijk, 
030 2204138 (alles in Leucht
turm) 

Rusland diverse collectie's post
fns + gest v a 1943 20% mi C v 
Beveren, 010-4229820 

Ned. afgeweekt alleen HW 250 
gram ca 5000 /egels L Hande 
aar Eendendreef 54, 2665 TB 

Bleiswijk Tel 010-5217736 

Te koop drie ansichtkaarten van 
de schrijfster Connie Palmen te 
bevr N Sijs, Achterom 17-11 te 
Hoorn , schriftelijk bod 

Bod gevr Ie Nierzegel no 1161 
gebruikt Inier buiten lichaam 2e 

1 kg stadspost op papier W Had-
deringh, 0321-332413 

100 Z L'burg, D'Rijk, lerl. Skand. 
ƒ 8 - giro 503197 J Dam, Kon 
Wilhelminaweg 5, 3632 EV I oe-

Canada 1998 ministers, kanalen, 
schilders cpl gbr ƒ 18,-, 100 grf 
met nwste ƒ 14,- mancohjst wel 
kom Giro 1282149 tnv J Dijk
stra, Lindenoord 20, 8172 AI 
Vaassen 

Verz Duitse Rijk + Staten prijs 
ƒ 875 - en fdc Suriname + Rep 
voor 10% van catw Cremers, tel 
024-6631367 

100 zeg klassiek + voor '40 we
reld ƒ 2 5 , - giro 503197 J Dam, 
Kon Wilhelminaweg 5, 3632 EV 
Loenen 

Verzameling van overleden verza
melaar 20 boeken albums enzo 
Nederland en Wereld ƒ 6 0 0 , -
Geld overmaken via 2 euroche
ques of girokaarten of contant via 
aantekening J v d Heijden Past 
V Haarenstr 52, Veghel 

Nat. verzamelbeurs van postzegel 
postst tel en prentbriefkaart 
Zat 6 maart van 10-17 uur Toe 
gang gratis De Koepel, Kapittel-
weg 399a Hilversum Fil Ver Hil
versum en omstreken Inlichtin
gen tel 036-5304354 

Filatelie informatie, 6 delen, 
Samson ƒ 80 , - en Lindner I etter
scope + tas ƒ 40 , - Den Bakker 
Astronauten weg 80, 1622 DE 
Hoorn, 0229216219 

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 

Te koop 300 verschd. thema reek
sen a 165 gldn Ruilen mogelijk 
vraag voorwaarden Gelens, J 
Pauwstraat 18, 2170 Merksen, Bel
gië 

Ned vanaf 20% post.fr. gest. au-
tomaatbj. combin maximum kr t , 
FDC's J l a m a n Trip 0499-
474163 

Kilowaar Finland, Noorwegen 
Denemarken oi Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20 -
in een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran 
co thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1 S-602 17 Norkoping Zweden 

DDR** j rg 1965/67 a ƒ 3 6 , -
1968/83 a ƒ 2 6 - 1 9 8 4 / 8 9 a ƒ 3 1 , -
1990 ƒ 63 - Arkenbosch, Ravel 24 
6461 NAKerkrade 045-5463016 

Nederland en Ver. Europa***, 
0 V a No 1 Stuur uw no s ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar 
T e l / f a x 0316-5292541 

Ned. PTT-mapjes 1-161 ged in 2 

DAVO-albums ƒ 550,- + verz kst 
T Boekhout, 033-4947359 

Verzamelaar verkoopt uit zeer 
grote collectie Engelse Koloniën 
voor ƒ l / p o n d Gibbons of 
lOct/franc Yvert Mancohjst naar 
E M van Rooijen, postbus 731, 
2270 AS Voorburg 

Te koop Indonesië volgens Zon
nebloem 1999 Alle uitgiften 1997 
voor 35% cataloguswaarde 
Nieuwtjes 1998 ƒ0 ,35 per 1000 
Rp Gratis prijslijst B Veenhof, 
Postkade 53, 9648JT Wildervank 

Poststukken hele wereld gratis fo
tokopie tegen retourporto Ter 
Vrug L pad 108, 7232 AL Warns-
veld 

Nederland 1945/'98; 1945/'65** 
met pi rst, 1966/ '98*** in 3 alb , 
tot catw ƒ 5 0 0 0 , - pr ƒ 1 0 0 0 -
D Zelle, Berkenl 339, 7204 EM 
Zutphen Tel 0575-514090 

Duitsland jaargang 1998 cpl pfr 
alle hoofdnummers 8c bloks 
ƒ 1 5 0 - idem gest ƒ 1 0 0 , - Bank 
304810398, giro 5312882 Verse 
veld-Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Rusland diverse collecties p fr + 
gest 20% mi tevens sierbogen 
1968/ 91 cw DM 2800 a 15% -
ƒ 420,- vr pr lijst op aanvraag C 
V Beveren, 010 4229820 

1 Kg. afgew. postz. wereld met 
grf. voor slechts ƒ 6 5 , - i n c l porto 
Giro 7346040 tm Z T Samg te 
Den Haag, tel 070-3972999 Ook 
telefoonkaarten wereld voor 
ƒ 9 9 , - per kilo 

100 gest aanbieding veel grf De
nemarken ƒ 1 5 , - Finland ƒ 2 1 , -
Zweden ƒ 1 5 , - Giro 2300785 
RSD, Lindelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook voor uw mancohjs-
ten Europese landen 

100 versch. telefoonkaarten 
ƒ 5 0 . - Giro 1537084 H Gar-
relds, Hengelo 

Ierland hebt u wensen voor Ier
land, dan uw mancohjst naar 
Henry Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo Tel 0546-
532155 

DDR 
Bund 
pi + 

25%, 
Berlin 
Rest 

5462894 

Nederland + 
Reich France 
J Romkens, 

Geh 
35% 
045-

Australië per kg / 70,- met de 
laaLste nieuwe 100 Gest g r f Au
stralië j 10,- idem 200 grf ƒ 20,-
idem 300 grf ƒ 35 , - Austrahe 250 
gram grf alleen 98 ƒ 40 , - postgi-
ro 3423666 P Antomsse, Runmo 
len 16, 5404 KT Uden Tel 0413-
268333 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al 
baniè, Hongarije, Bulgarije Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit 
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

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 (spa
ties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook meel). Ver

melding van naam + adres, of naam -i- telefoonnummer is verplicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of qirobetoalkaart aan: 

ABN AMRO bank rek. nr. 401 30 3632 
t.n.v. Brouwer Media, Postbus 345 , 3 7 4 0 AH Baarn 

GEVRAAGD 
Brieven-kaarten met stempel of 
stikker wegens foute postcode 
Molenaar, Rohofstr 66, 7605 AW 
Almelo Tel 0546-815959 

Adviesregister of afbeelding uit 
Ned Indië/Nieuw Guinea of do
cumentatie mbt Advisermg ook 
postreglementen gevraagd N J 
de Weijer, Postbus 1206, 2280 CE 
Rijswijk 

Gevr FDC's en max kaarten En
schede van 1997 en 1998 + tele
gram 12 Regt, 072 5337863 

Luchtpoststrookjes hele wereld J 
ter Wellt Markerstraat 8, 1181 
EXAmstt lveen 020-6431597 

Gebr uit 10 x creatief MJ van 
Wijnen, Stationsplein 29, 3311 JV 
Dordrecht Tel 078-6312216 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wieringen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman, Duyker-
dam 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222-310601 

Alle soorten Pergamijnzakjes 1 
vaks FDC s albumpjes en Yvertcat 
ja ren na 1994 waar Nieuw-Zee
land en Amerika USA in staat 
Pnjs aan G J v Soest, Burg Haef-
kensstr 44, 3991 DC Houten Tel 
020-6371815 

Grot. Langstempels Oosterblok
ker en Westerblokker, haltestem
pels Blokker en Zwaag Alle op ze
gel, bij voorkeur op paren Tegen 
betaling of ruilen tegen langstem-
pels J Blokker, Gerard Doustraat 
41 3202 TJ Spijkenisse, tel 0181-
622492 

Collectie China e n / o f losse series 
en blokken tevens te koop ge
vraagd Siam Thailand Macau M 
Pnns Tel 020-6960165 

Verzamelaar zoekt firmaperfora-
ties Koop of ruil Los of op stuk 
M Silkens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum Tel 035-6234423 

Firmaperforaties gezocht Verza
melaar koopt of ruilt WJ Mans-
sen, Laan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341-417980 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. P J Rotgero tel 010-
4205276, fax 010 4552991 

DIVERSEN 
Zend mij 150 zegels /elfde aant 
en kwak retour C isca Franzen, 

ZadeLstraat 35 
3511 LS Utrecht 
Nettierlands 
tel 0031 30 23^2001 
fax 0031 30 2317077 

Dorpsstr 87 1731 RC Winkel 

Gratis veilingcatalogus! Elke 3 
maanden een mooi aanbod van | 
series, zegels, blokken enz Voor 
elke verzamelaar is er wel wat 
Geef u nu vast op voor de volgen
de veiling M van Dal Postbus 
773, 5700 AT Helmond Tel 
0492-522224 ('s avonds) Fax p ^ 
529863 

Ruilen Zend mij 150 Polen U ^ 
ontvangt Rusland/Roemenie re
tour of uw wens zmnk H Ris
pens Buorren 53, 8581 KD Ela- F ^ 
huizen 

Zend mij 150 zegels het zelfde £^ 
aantal retour W v d Meijden 
Molenweg 48, 4307 AK Ooster-
land 

't Verzamelstation, (tijdelijk) tref
punt voor de verzamelaar Sta-
tionsstr 18 te Spijkenisse Open 
do 18-21 en za 10-16 uur E 
Zoomer, tel info 0181 621658 

Kom op zaterdag de 2e zaterdag 
van de maand naar de beurs de 
Reisduif te Nh a / d IJssel, Prinses 
Irenestr 3 van 12 00-16 00 postz 
-1- sigar band 

Voor 10 gest zomer of kinderze
gels laatste 10 jaar Ned geef ik 
100 grf wereld E Schalm, Krom 
me Mijdrechtstr 32HS, 1079 KX 
Amsterdam 

Israel gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl A 
Bouwense,tel 0113-212762 

Ik zoek contact met \erzame 
laar /handelaar Burundi, 
0117382769 G De Bruijckere, 
Breskens 

Te koop of te ruil aangeboden 
jaargangen Openbaar Kunstbezit 
1957 tm 1981 F Demarteau, tel 
043-6010557 

www.fllasoft.nl - De mooiste en 
meest verrassende website van 
Rene v Dijk, Pb 9519 Amster 
dam 

Zegels NL in- en verkoop (va 
10%) of ruil 100 KF va ƒ 1,-
Stockmann, Zevenaar Tel 0316-
526265 

Fd. Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst en veiling, clubblad en 
rondzendingen J G E Petersen, 
Postbus 37 1250 AA Laren, tel 
035-5312770 Vraag mfo 
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GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

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

tel. en fax 0592314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

De Postzegel 
VAKBLAD VOOR DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dot maandelijks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland. 

JAARABONNEMENT 1999 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-! 
Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

RS. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortrijksestraat 22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

INKOOP VAN ALLE DUITSTALIGE POSTZEGELS 
EN HANDELSSTUKKEN. INKOOP VAN 

FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS 

Ik betaal voor Bund 90 cent, Zwitserland 95 cent, 
Oostenrijk 1 1 cent, Liechtenstein op aanvraag. 
Bij grote aanbiedingen, ook handelsvoorraden, kom ik 
langs. Stuur uw mancolijsten van Duitstalige gebieden. 

Wolfgang Siegel, Erlenweg 14 
56305 Puderbach. 

Tel. 0049 02Ó84 8008, Fax. 0049 2684 8006 

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 

^ FILATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 

Postzegels in luxe kwaliteit, 
postfris of gestempeld (geen fdc's). 

Prijslijst gratis op aanvraag. 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180-621428 

TELEFOON 19.00-22.30 EN IN HET WEEKEND: 0180-619743 GEEN WINKEL 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegeltiandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

lEDiDiANKAUF 
von hochwertigen Einzelstücken, Länder- und 

Spezialsammlungen und ganzen Nachlaßobjekten. 
Sprechen Sie uns bitte an ! 

Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 

fl ULRl 
B R I E F 

LZMANN 
- A U K T I O N E N 

D-40210 Düsseldorf • Bismarckstraße 98 
Tel.: 0049-211-172 92-0 • Fax 172 92 11 

http://\vww.felzmann.dc 

http:///vww.felzmann.dc


NEDERLAND FIN DE SIÈCLE II 
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 de laagste 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, voorwaar een 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 de 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-MILLENNIUM prijzen. Wacht u af, of profiteert u van de ongekend lage prijzen van dit 
moment, 1999?? Wi j zullen er in de volgende eeuw wel eens aan terug denken.... 

NEDERLAND POSTFRIS LUXE KWALITEIT 
1946-1950 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

Nat. Hulp 
Prinsessen 
Cijfer 
Kind 
Hartz 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Jubileum 
Inhuldiging 
Kind 
Zomer 
En Face 
En Face 
Zonnebloem 
Jubileum 
Kind 
Overdruk 
Zomer 
Kerken 
Universiteit 
Kind 

449/453 
454/459 
460/468 
469/473 
474/489 
490/494 
495/499 
500/003 
504/505 
506/507 
508/512 
513/517 
518/533 
534/537 
538/541 
542/543 
544/548 
549 
550/555 
556/560 
561/562 
563/567 

4,75 
6,00 

12,50 
5,00 

185,00 
11,00 
8,00 

11,00 
3,50 
5,50 
9,25 

25,00 
495,00 

1570,00 
24,00 
15,50 
25,00 

3,00 
75,00 

115,00 
16,00 
39,50 

SPECIAL VII 
1946-1950 
Alle bovenstaande 
luxe postfris, in één 
voordelig. 
Cat. nrs. 449-567 

series 
koof 

Cat. waarde f 4376,00 
nü voor 

(119 zegels). 
extra 

ƒ 2395,00 

1951-1955 

ïfcÉfc 
Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

Zomer 
Kind 
Riebeeck 
Mijnwerker 
Zomer 
Telegraaf 
ITEP 
Kind 

568/572 
573/577 
578/581 
582 
583/587 
588/591 
592/595 
596/600 

45,00 
31,50 
37,50 

3,50 
30,00 
14,00 

110,00 
19,50 

Watersnood 
Zomer 
Rode Kruis 
Kind 
En Profil 
En Profil 
Van Gogh 
Bonifatius 
Luchtvaart 
Kind 
Statuut 
Zomer 
Bevrijding 
Kankerbestr. 
Kind 

601 
602/606 
607/611 
612/616 
617/636 
637/640 
641/645 
646 
647/648 
649/653 
654 
655/659 
660 
661/665 
666/670 

1,00 
35,00 
22,00 
28,50 
22,50 
58,50 
37,50 

4,00 
7,50 

19,50 
1,50 

29,50 
2,50 

17,50 
25,00 

SPECIAL VIM 
1951-1955 
Alle bovenstaande series (103 zegels), 
luxe postfris, in één koop extra 
voordelig. 
Cat. nrs. 568-670 
Cat. waarde f 1057,00 
nü voor ƒ 5 2 5 , 0 0 

1956-1960 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 
Zomer 
De Ruyter 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Zomer 
Overdruk 
Europa 
Kind 
Navo 
Zomer 
Europa 
KLM 
Kind 
Vluchteling 
Zomer 
Volksgez. 
Europa 
Kind 

671/675 
676/680 
681/682 
683/687 
688/692 
693/694 
695/699 
700/701 
702/706 
707/711 
712 
713/714 
715/719 
720/721 
722/726 
727/728 
729/730 
731/735 
736/737 
738/742 
743/744 
745/746 
747/751 

65,00 
19,50 
70,00 
18,50 
21,00 

8,00 
12,50 
15,00 
23,50 
25,00 

1,75 
1,75 

16,50 
1,75 

24,00 
5,00 
3,00 

14,00 
6,25 

24,50 
11,50 
5,50 

25,00 

SPECIAL IX 
1956-1960 
Al le bovenstaande series (81 zegels), 
luxe postfris, in één koop extra 
voordelig. 
Cat. nrs. 671-751 
Cat. waarde f 731,25 
nü voor ƒ 3 4 9 , 0 0 

1966-1970 

1961-1965 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

Zomer 
Europa 
Kind 
Huwel i jk 
Zomer 
Telefoon 
Fosfor 
Europa 
Kind 
Honger 
zomer 
herdenking 
landschap 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Onafh. 
St. Generaal 
Zomer 
Universiteit 
Spoorweg 
Bijbel 
Europa 
Benelux 
Kind 
Statuut 
Herdenking 
M W O 
ITU 
Zomer 
Europa 
Kind 
Kindblok 
Mariniers 

752/756 
757/758 
759/763 
764/765 
766/770 
771/773 
774/776 
777/778 
779/783 
784/785 
786/790 
791 
792/794 
795/799 
800/801 
802/806 
807/810 
811 
812/815 
816/817 
818/819 
820 
827/28 
829 
830/834 
835 
836/838 
839 
840/841 
842/846 
847/848 
849/853 
854 
855 

14,00 
0,50 

10,00 
2,50 
9,75 
4,75 

19,00 
1,50 
9,00 
2,00 

11,00 
2,25 
0,75 
6,50 
2,25 
6,00 
1,50 
0,25 
3,00 
0,50 
1,50 
0,30 
0,75 
0,30 
3,75 
0,30 
1,75 
3,00 
1,00 
3,00 
0,60 
3,50 

39,00 
0,30 

SPECIAL X 
1961-1965 
Alle bovenstaande series (97 zegels-i- 1 
blok), luxe postfris, in één koop extra 
voordelig. 
Cat. nrs. 752-855 
Cat. waarde f 300,50 
nü voor. ƒ 1 2 5 , 0 0 

Alle zegels in luxe postfrisse kwaliteit. 

Vluchteling 
Idem blokje 
Zomer 
Europa 
Kind 
Kind blok 
TH Delft 
Zomer 
Europa 
Europa 
Amphilex 
Rode Kruis 
Kind 
Kind blok 
Giro 
Zomer 
Europa 
Wilhelmus 
Luchtvaart 
Kind 
Kind blok 
IAO 
Zomer 
Europa 
Kankerbestr 
Benelux 
Erasmus 
Kind 
Kind blok 
Statuut 
Regina 
Regina 
Regina 
Regina 
Meijers 
Osaka 
Zomer 
Bevrijding 
Europa 
IPU 
Hart 
Kind 
Kmd blok 

856/857 
858 
859/863 

870/874 
875 
876 
877/881 
882/883 
884/885 

889/893 
894/898 
899 
900 
901/905 
906/907 
908 
909/911 
912/916 
917 
918/919 
920/924 
925/926 
927/929 
930 
931 
932/936 
937 
938 
939 
940 
941/951 
952/958 
963 
964 
965/969 
970 
971/972 
973/974 
975/977 
978/982 
983 

1,10 
5,00 
3,50 
0,60 
3,25 
4,75 
0,30 
3,00 
2,00 
3,75 
9,50 
3,00 
3,75 
8,50 
0,30 
4,75 
1,50 
0,30 
2,25 
5,75 

15,00 
2,25 
5,50 
2,80 
4,75 
0,45 
0,45 
6,00 

15,00 
0,45 
3,00 
1,00 
9,50 

32,50 
0,45 
0,45 
7,00 
0,60 
2,50 
2,00 
3,00 
7,25 

25,00 

SPECIAL XI 
1966-1970 
Al le bovenstaande series 
6 blokken), luxe postfris. 
extra voordelig. 
Cat. nrs. 856-983 
Cat. waarde f 385,35 
nü voor 

(114 zegels-i-
in één koop 

ƒ 165,00 

Bestelbon zenden aan : ( ^ * J 

Stuurt u mij de volgende artikelen: 
...X Special VII ä 
...X Special VIII ä 
...X Special IX ä 
...X Special X ä 
...X Special XI ä 

i « I Ü M A J ^ , ! mT.u f^ V Nieuwezijds Voorburgwal 252 1012 RR Amsterdam 

2395,00 
525,00 
349,00 
125,00 
165,00 

of bestel per 'S telefoon (020) 622 25 30 

^ fax (020) 622 24 54 

H a n d e t e k e n i n g : 

N a a m 

Adres 

Postcode 

Plaats 

o Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
O Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/ contanten 
O Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt. 
O Mijn bestelling is groter dan f 2500,-. Daarom betaal ik graag in 

3 maandelijkse termijnen. 
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. postiegelboeWes 
. potuegels 
.leDas-afstemiieHngen 
. p n manies en... meer«. 
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VAN DE POSTZEGELS VAN NEDERLAN 
met de originele NVPH-nummering en prijzen 

Met CatView® 3.10 en Catview® Navigator 
Gratis Helpdesk • Gratis CatView® updates via internet 
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Verkrijgbaar bij de postzegelvakhandel en bij de betere multimediawinkels. 
Voor meer informatie kijk op internet: www.nvph.nL 

http://www.nvph.nL



