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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

/VEILi 25 t/m 30 MmmT S / 

Kavel 5035, nr. 5A 10 et rood, 9 stuks alle pracht ex. 
op complete brief volgens 90 et tarief, zeldzaam 

Indeling der veiling: 
Ten kantore, Rokin 60 

DONDERDAGAVOND 25 maart 18.30 uur kavels 1-590 
COLLECTIES NEDERLAND EN OVERZEE 
WERELD, DOZEN, FDC,s en brieven 
ZATERDAGMIDDAG 27 maart 12.00 uur kavels 801-1764 
BUITENLAND LOSSE KAVELS, COLLECTIES en restanten 
w.o. prachtige tentoonstellingscollecties van o.a. 
Joegoslavië + gebieden en prachtig Duitsland 
DINSDAGMIDDAG 30 maart 12.00 uur kavels 2001-2917 
NEDERLAND EN OVERZEE, losse kavels met vele topnummers 
en postfris engros 
DINSDAGAVOND 30 maart 18.00 uur kavels 4001-7512 
EERSTE EMISSIE, POSTHISTORIE w.o. prachtige afdeling 
stempels op losse zegels en zeldzame frankeringen en 
JAPANSE BEZETTING, collectie T. Vrijdag 

Algemene kijkdagen 20 en 22 t/m 24 maart (+ deeis voorafgaande aan de veiung) 

Na overmaking van ƒ 20,- op postbank 461000 ontvangt u onze catalogi. 
Voor meer informatie, taxaties en/of adviezen: 
Rokin 60 - 1012 KV Amsterdam - Tel. 020-6230261 - Fax 6242380 
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BERKEL ENRODENRIJS 

Nu op veler verzoek een 
groter en meer gespecialiseerd 
aanbod van de fameuze 
'ZolderWonderdozen'. 

De 'ZolderWonderdozen 
worden samengesteld uit 
duizenden Collecties en 
Partijen uit nalatenschappen? 
handelsvoorraden en 
beleggingspartijen die 
uitsluitend op land of thema 
worden gesorteerd op de 

200 m^ Grote Zolder van 
Philapost. Alles blijft dus in 
originele staat! 

Uiteraard worden doubletten

verzamelingen en voorraad 
boeken of mappen met vellen 
en veldelen vakkundig en 
evenredig verdeeld over de 
samen te stellen Wonderdozen. 
Dit ter voorkoming van het aan

treffen van doubletten in de 
Wonderdoos van uw keuze. 

bieding ä la Carte  Maal( nu uw iceuze! 
■ Z o l d e r  W o n d e r d o o s  E U R O P A ' ƒ 3 9 5 , = 
Verzamel t u u i ts lu i tend Europese landen, dan is 
d i t u w ideale Wonderdoos ' 

' Z o l d e r - W o n d e r d o o s - K O L O N I Ë N ' ƒ 3 9 5 , = 
Verzamel t u de voormal ige Europese ko lomen , 
dan IS deze Wonderdoos voor u een avon tuu r i 

■Zolder-Wonderdoos-MOTIEF' ƒ 395,= 
Verzamel t u op t hema , dan is d i t voor u een n iet 
te versmaden Wonderdoos ! 

Z o l d e r - W o n d e r d o o s - P O S T F R I S ' ƒ 3 9 5 , = 
Verzamel t u u i ts lu i tend postfrisse postzegels, dan is 
deze Wonderdoos voor u een d r o o m ! 

' Z o i d e r - W o n d e r d o o s - W E R E L D ' ƒ 3 9 5 , = 
Verzamel t u de hele Were ld , dan zi t deze 
Wonderdoos u als een w a r m e jas in een 
koude w i n t e r ! 

Philapost verkoopt inmiddels al 2000 dagen lang 
Wonderdozen aan verzamelaars. Onze aanbiedingen 
komen onder de ogen van meer dan 250.000 verzamelaars 
van postzegels m Nederland, België en Duitsland. 
Het is niet zo bescheiden, maar wel waar! 

De enige echtamilajlleüieste! 
Philapost IS de enige aanbieder van filatelistische 
Produkten in de hele wereld die in de leverings
voorwaarden heeft staan dat iedere verzamelaar 
postzegels en toebehoren kan kopen mét 100% 
teruggave-recht én zonder van te voren één cent 

, uit zijn of haar zak te moeten halen. 

De énige! Bij anderen moet u altijd vooruit 
betalen of krijgt u onder rembours geleverd. 

NSvi^riii3tsvJ^rdSm2^ 
ĵJanJMOOO Wonderdozen verkocht. 

Dat is in 5,5 jaar tijd 50 Wonderdozen per dag! 
365 dagen per jaar! 7 dagen in de week! 52 
weken per jaar! 2000 dagen lang! 

'Restantjes-Zolder-Wonderdoos' ƒ 25,: 
Bij aankoop van een van de 

K r" — XVf j 'Zolder-Wonderdozen'. 

_ _ j r ^^'*^^^rie\^^''^^^^^^^M\doos'- • Philapost is donderdag, vrijdag en zaterdag 1, 2 en 3 april 1999 voor iedereen geopend"*' 
R*«eef^^^ .»nlder-^® , OQ"; = om te bezoeken en kennis te maken met het enige Postzegelwarenhuis van Nederland. 

^ betaal 'Millennium-Arrangement' ƒ 2.000,= 
Bestellen in de maand dat Philapost 2000 dagen bestaat en betalen voor het volgende Millenium, het jaar 2000. 

Gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen van ƒ 200,=. Het 'Speciale-Zolder-Wonderdozen-Pakket', met vijf ver
schillende 'Zolder-Wonderdozen' en de extra 6e 'Restantjes-Zolder-Wonderdoos', voor het totaalbedrag van slechts 

ƒ 2.000,=. Dit is slechts ƒ333,33 per 'Zolder-Wonderdoos'. Betaalt u het 'Speciale-Zolder-Wonderdozen-Pakket' 
direct in één keer, dan krijgt u voor ƒ 200,= aan gratis luxe insteekalbums of andere toebehoren naar keuze. 

• WELKOM IN BERKEL EN RODENRIJS 
Bestellingen worden aangetekend verzonden. U betaalt hiervoor geen extra kosten! 

r T ? H 0 1 0 - 5 1 1 5 0 9 9 
* ^ ~ ^ ^ ^ " Van 9 00 uur tot 17 00 uur ma za 

[ 7 ] m 010-5118321 
* ■ ™ L A ^ ^ ^ 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 

Ranonkelweg 4. 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Bezoek en gratis taxaties op afspraak of tijdens 
Open Dagen van Philapost op donderdag 1, 

vrijdag 2 en zaterdag 3 april van 10 00 17 00 uur 

■iyia; i iJ[cwwi. i : iWiwa.»i i i 
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 VERZENDBEWIJS VAN PTT POST LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILAPOST MAG EEN OPDRACHT TOT LEVERING 
WEIGEREN EEN HERINNERING KOST F10,=, EEN AANMANING KOST OPNIEUW F10,= INCASSOKOSTEN ZIJN TEVENS VOOR UW REKENING 

'MJÄISMA' 



Postzegßlveiling 
Wiggers deMes bv 

G.J. Garritsen beëdigd taxateur 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
tel. 020 - 62 49 740 - fax 020 62 49 749 

Veiling l6 l op zaterdag 17 en maandag 19 april in Amstelveen met o.a. 

^^^BB" 
COUPON-KEPONSE JNTCR3«nOmL 

Internationale antwoorcï-ooupon. 

14 cent type Igestempeld Ie dag van uitgifte 

u 

XJt^ XliJ^ ' iUiuT sü'tKaiiu« 

0tr(«k«* */d acbtr I44I 

4' 

Rode Kruts brießzaart opdruk 75 sen 

Deel 1 van een unieke collectie internationale antwoordcoupons: Nederland en O.R. en Engelse gebieden. 
Indonesië revolutieperiode 1946 -1948 postwaardestukken Sumatra met diverse zeldzame briefkaarten. 

•MMÉIIÉMIIII 
330b zonder watermerk 

^m 
^ ^ 

IL '^'S l̂ ŝ il^B 

S 
^ : 

\M ^̂ 1 BI: 
59A tanding 11 140f 330b zonder watermerk dienst 26f 351 bf 

Nederlands Indie zeer uitgebreid met kopstaande opdrukken, zeldzame tandingen, watermerkvariéteiten e tc . 

M«*ftAÉi[y ««AA*MMA«M MhÉÉÉMÉÉÉÉt 
9C type II 9C type IV 7fl> "open lijst" 9 type II 3 type IV 15ft> "open lijst" 

Nederland en O.R. portzegels gespecialiseerd op typen, tandingen en plaatfouten gestempeld en ongebruikt. 

Gaarne sturen Tŝ ij u o p aanvraag een catalogus toe. 



Originele N«V.P.H« produkten 
voor een complete verzameling 

12 7 EN 2 8 MA'iART 19 9 9 

DE JUNIOR CATALOGUS 
De 50e editie en meest complete catalogus van 
de postzegels van alleen Nederland^ 

DE SPECIALE CD-ROM 
CATALOGUS 1999 

De meest complete, doordachte en 
vooruitstrevende CD-Rom catalogus van de 

postzegels van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen. Met vele mogelijkheden en 

uitgebreide zoekfuncties. 

Internet adres: 
www.nvph.nl 

DE NVPH JUNIOR 
CD-ROM CATALOGUS 1999 
Alle Nederlandse postzegels, frankeerzegels, 
postzegelboekjes, portzegels, Ie dag-afstempelingen 
en PTT mapjes verzameld op één CD-Rom. 

NVPH SPECIALE CD-ROM 
CATALOGUS 1999 

VAN DE POSTZEGELS VAN NEDERIAND EN OVERZEESE RUKSOELEN 

PP vpr'irhillende N.V.P.H. Produkten ziin verkriiqbaar bii de postzegelvakhandel en de beter boek- en multi-media winkels. 

http://www.nvph.nl


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. 

10. 

11. 

12. 

33. 

NEDERLAND: leuk partijtje om uit te zoeken "rijp en groen" 
veel klem en eenvoudig matenaal massagoed maar ook 
betere dingen, zeer veelzijdig, ook bneven etc , leuk om mee 
te avonturen Catw ru im/3 000,- Nu ƒ 185-
NEDERLAND P.T.T. mapjes speciale aanbieding 
nrs 1 t/m 160 ƒ 320,-
NEDERLAND FDC's: onbeschreven vanaf ca E60 tot heden 
incl doubletten 
Cat w ƒ 3 805,50 Nu ƒ 495,-
NEDERLAND 40-, 50- en begin 60er jaren: engrospostje 
incl velecompletepostfrisseseries Catw ƒ 5180 60 ƒ 855,-
NEDERLAND 1945/1963 (xx): complete verzameling postfns 
zonder plakker (manco Konijnenburg en Juliana Enface) 
Cat w ƒ2 964 35 met luxe Davo Christa! album) ƒ 950,-
NEDERLAND penode ca.1900/1995 (o/x/xx): grote doos 
w I ook veel massagoed "rijp en groen", maar ook vele 
betere zegels complete senes en veel ander filatelistisch 
matenaal, zeer geschikt voor handel en/of rondzendverkeer, 
absoluut ongeplukt en onuitgezocht vele hoge en hogere 
waarden, betere tussenwaarden etc Voordelig absoluut 
pnma winstmogelijkheden! f 1.000,-
NEDERLAND: koffer met collecties restanten etc veel 
uitzoekplezier Fundgrube' ƒ 2.500,-
NEDERLAND MAXIMUMKAARTEN: collectie met 
zwaartepunt op het oudere en zeldzame matenaal, ook 
kinderbedankkaarten, VHK-kaarten etc zeer gevaneerd o a 
op maximumkaart Zomer 1950, Kankerbestrijding 1955, 
Rembrandt 1956, Olympiade 1956 etc Zeer veel 
ongebruikelijk en zeldzaam materiaal' Ruim 1000 (eenduizend) 
stuks' De aanschaf- en detailwaarde bedraagt ca ƒ 18 000,-
Nu ƒ 3.000,-
NEDERLAND en andere landen: zeer interessante, 
gigantische partij w i collecties, restanten, partijen 
enveloppen, dozen etc Verrukkelijke absoluut onuitgezochte 
snuffelpartij w i zeker veel avontuur zeer geschikt voor de 
postzegelhandel incl talloze complete postfnsse senes 
Spotkoopje' ƒ 3.800,-
NEDERLAND: handelarenpartij w i o a vele senes 
vooroorlogs posfns zonder plakker alsmede veel ander 
matenaal, zeer veelzijdig en interessant voor handelaar/ 
wederverkoper die hiermee aan de slag wil, beslist 
uitstekende winstmogelijkheden' ƒ 5.500,-
NEDERLAND FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS: 
engrospost in vellen en veldelen plakwaarde = nominaal 
ƒ 12 500,- (vanzelfsprekend toeslag met geteld) o a zeer 
geschikt voor notans- advocaten of handelskantoor Veel 
mooie gelegenheids en zomerzegels met een hogere 
attentiewaarde ƒ 10.000,-
NED. INDIE: leuke uitzoekpartij, zeer gevaneerd w i beter en 
interessant matenaal, postgeschiedenis etc Zeer veelzijdig 

en interessant' ƒ 2.550,-
CURACAO/Ned. Antillen vanaf 1873' grote avonturenpartij 
w I vele complete senes en mooi oud matenaal ƒ 2.500,-
SURINAME penode 1873/1975: grote avonturenpartij, zeer 
veelzijdig incl mooi oud matenaal ƒ 
ALBANIË: partij/verzameling postfns/ongebr/gebruikt ƒ 
ANDORRA Frans en Spaans: avonturenpartijtje ƒ 
ANTIGUA: leuke koop' ƒ 
AUSTRALIË: leuke partij incl klassiek en gebieden ƒ 
AUSTRALIË en geb.: zeer grote partij incl veel beter 
matenaal ƒ 
BAHAMA'S- leuke koop' . . ƒ 
BALTISCHE STATEN: nieuw en oud incl vele complete 
series ƒ 
BELGIË: avonturenpartij ƒ 
BELGIË: collectie vrijwel uitsluitend foutdrukken, 
bijzonderheden, plaatfouten, rariteiten etc Hoogst 
interessante koop zeer geschikt voor getalenteerde 
filatelist die zijn verzameling op een hoge plan wil brengen 
oftewel met tentoonstelling wil meedoen etc ƒ 
BERLIJN (West), avonturenpartij ƒ 
BOHEMEN & MORAVIE: grote speciaalcollectie ƒ 
BOSNIË 1879/1918: gigantische avonturenpartij, smikkelen 
en smullen voor specialist ƒ 
CANADA, leuke partij, zeer gevaneerd, om uit te zoeken 
incl klassiek ƒ 
CHINA, Hong Kong, Tai-Wan etc mol klassiek: leuke, 
veelzijdige partij om uit te zoeken, zeer interessant' ƒ 
CYPRUS 1880/ca.1980- avonturenpartij ƒ 
DANTZIG 1920/1939: avonturenpartij ƒ 
DENEMARKEN: avonturenpartij ƒ 
DUITSE RIJK 1872/1945: interessante partij/verzameling 
zeer gevaneerd, w i minstens 800 verschillende postzegels 
van ditcourante en gezochte verzamelgebied' ƒ 1.400,-
DUITSLAND en gebieden: immense partij zeer veelzijdig, 
o a vele postfnsse complete senes, zowel zeer geschikt voor 

2.500,-
350,-
250,-
285,-
375,-

3.000,-
250,-

575,-
500.,-

4.000,-
300,-

2.500,-

2.500,-

455,-

800,-
500,-
685,-
250,-

handelaar en wederverkoper als voor specialist, incl veel 
beter matenaal, enorm hoge cat w ' ƒ 2.500,-

34. DUITSE GEBIEDEN, Duitse Staten etc. en nog wat 
andere landen overwegend gebruikt en vaak in mooie 
albums grote avonturenpartij zeer gevaneerd ƒ 3.500,-

35. DUITSE RIJK 1871/1940: verzameling op albumbladen 
verregaand compleet incl o a Sud Amenka- en Polar Fahrt 
overw ongestempeld Bijzonder aantrekkelijk en 
charmant geheel' ƒ 10.000,-

36. WEST-DUITSLAND ca.1945/1968: belangrijke collectie/partij 
w I veel pnma matenaal o a complete postfnsse z g 
"Posthorn '-sene, Micheinrs 123/138 postfns zonder plakker in 
luxe minister-insteekboek (ex coli Koos Zuurhof) etc Zeer 
geschikt voor postzegelhandel c q belegger, alsmede 
smikkelen en smullen voor specialist, gigantische cat w ' ƒ 1 3 500,-

37. ENGELAND ca.1850/1990. geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos incl boekjes, hoge en 
hogere waarden, vele complete senes, postgeschiedenis etc 
Koopje' j 

38. ENGELAND penode 1841/1980 (o): verzameling incl 
doubletten in dik insteekboek w i veel klassiek o a veel 
stempel- en plaatnummer avontuur en ca 100 klassieke 
perfins incl hoge waarden diverse kwaliteiten ook toppertjes 
en veel beter matenaal enorm hoge cat w ' j 

39. ENGELAND 1840/ca.1930 (o)- gespecialiseerde verz, diverse 
kwaliteiten, w i veel plaatnummer- en stempelavontuur, 
prachtig opgezet in album j 

40. ENGELAND 184O/ca.1980: verzameling zg vrijwel uitsluitend 
' de krenten uit de pap', zeer geschikt voor grote verzamelaar 
die bijv met een tentoonstelling wil meedoen Zeer veel 
prachtig decoratief metenaal specimens, plate blocs en talloze 
klassieke juweeltjes (3 dikke goed gevulde albums met 
schitterend en heel bijzonder matenaal)' j 

41. ENGELSE KOLONIEN (xx/x)- collectie van diverse 
omnibussenes o a 1937 en 1953 Coronation o a ook veel in 
blokken van vier Spotkoopje' j 

42. ENGELSE KOLONIEN en gebieden: geweldig leuke 
avonturenpartij zeer veelzijdig, veel postfns, ook vele 
complete senes en veel voorooriogs matenaal 'n hele 
leuke koop' j 

43. ENGELSE KOLONIEN & gebieden' geweldig leuke 
avonturenpartij rijp en groen" w i vele complete postfnsse 
senes, incl Maleisië, Ceylon Mauritius etc Vele avonden 
uitzoeken, sorteren, avonturen en genieten voor j 

44. FALKLAND Ellanden: kleine verzameling w i ook wat beter 
matenaal j 

45. FALKLAND Eilanden: uitsluitend matenaal van voor 1991, 
grote verzameling, overwegend in complete postfnsse 
senes j 

46. FIJI: avonturenpartijtje j 
47. FINLAND 1866/1940: charmante, mooie verzameling op 

albumbladen ovenwegend ongestempeld j 
48. FIUME 1919/1924: avonturenpartij/collectie incl ranteiten/ 

specialiteiten 'rijp en groen' schatkamertje voor specialist' j 
49. FRANKRIJK: grote partij om uit te zoeken w i veel goed en 

beter matenaal incl klassiek, zeer veelzijdig en interessant' j 
50. GABON- leuke partij om uit te zoeken, zeer gevaneerd j 
51. GEHELE WERELD penode ca 1860/1975. nalatenschap in 

koffer w i leuk Nederland, West-Europa etc Enorm 
interessante partij w i veel avontuur, gezelligheid en 
sorteergenot Fundgrube' j 

52. GIBRALTAR: leuke partij om uit te zoeken j 
53. IERLAND 1922/ca.1980 (o/x/xx) gigantische partij incl veel 

massagoed o a van de 30 er jaren op bnefstukjes, incl 
brieven, kaarten postwaardestukken, handboeken etc Voor 
specialist absoluut een avonturenpartij van de Ie orde, 
absoluut onuitgezocht, ook vele complete postfnsse 
senes etc (vele duizenden zegels) zeer veelzijdig en 
interessant' j 

54. IRAN/Perzie avonturenpartij w i interssant metenaal incl 
klassiek j 

55. ISRAEL 1948/ca.1995: grote avonturenpartij incl veel 
postfns j 

56. JOEGOSLAVIË 1918/ca.1980: grote, veelzijdige 
avonturenpartij, zeer geschikt voor creatieve collectioneur die 
bijv wil exposeren op postzegeltentoonstelling incl zeer veel 
prachtig decoratief materiaal, bneven poststukken, 
postgeschiedenis etc Ook vele complete senes Hoogst en 
hoogst interessante prachtkoop' 

57. JORDANIË penode 1920/ca.1990: gigantische, veelzijdige 
avonturenpartij f 

58. KERST: themaverzameling in luxe Lindner-album ƒ 
59. LAOS, Cambodja etc.- leuke uitzoekpartij ƒ 
60. LEEUWARD EILANDEN ca.1890/1970: mooie verzameling 

incl doubletten ƒ 
61. LEVANT penode rond 1900: belangrijke prachtverzameling 

600,-

900,-

1.350,-

5.000,-

325,-

450,-

650,-

200,-

950,-
350,-

2.850,-

3.000,-

3.500,-
355,-

3.000,-
450,-

2.500,-

390,-

500,-

ƒ 2.500,-

2.800,-
200,-
275,-

900,-



incl. brieven, kaarten etc, zeer veelzijdig. 
LUXEMBURG 1852/ca.1980: verregaand complete 
verzameling Zeer mooie koop! . . . . ƒ 
MALTA: leuke partij ƒ 
MONACO periode ca.1885/1970: zeer interessante, 
veelzijdige partij/collectie incl vele topnummers ƒ 
MONTENEGRO periode ca.1874/1913: leuke partij ƒ 

. ƒ 3.300,-

2.750,-
300,-

2.450,-
425,-
450,-
450,-

650,-
500,-

2.000,-

2.550,-
5.000,-

NIEUW ZEELAND: leuke partij ƒ 
NOORWEGEN: partij incl doubletten ƒ 
NOORWEGEN 1855/ca.1980: gigantischie partij o.a 
bestaande uit vele collecties . . . ƒ 30.000,-
PALAU-eilanden (Oceanie, U.S.A., U.N.O.): 
postfnsverzameling penode 1983 (=begin) t/m 1993 Vrijwel 
uitsluitend boekuitgaven, complete senes, zeer 
uiteenlopende, spectaculaire motieven. 
POLEN: avonturenpartij. . . . . 
POLEN: zeer interessante partij incl doubletten, veelzijdig' . 
POLEN 1918/1938 overw. ongestempeld charmante, goed 
gevulde verz op Yvert-albumbladen incl. bezettingsgebieden, 
blok 1 t/m 8 etc 
POLEN: grote avonturenpartij 
PORTUGAL: partij zeer veelzijdig en interessant, vele 
duizenden zegels om uit te zoeken ƒ 1.050,-
PORTUGAL 1853/1939: belangrijke verzameling op 
albumbladen overw/egend ongestempeld (nrs 109/123 zitten 
er met in) Prachtkoop' ƒ 4.500,-
ROEMENIË 1862/1939 incL bezette gebieden: 
practitcollectie op album-bladen ƒ 3.000,-
ROEMENIË 1858/1977: omvangrijke, verregaand complete 
verzameling overwegend in albums en insteekboeken, w.i o a. 
uitzonderlijk mooi klassiek Enorm hoge cat w., zeer en zeer 
interessant! ƒ 10.000,-
RUSLAND: avonturenpartij met o a een zwaartepunt op 
beter matenaal uit de 50-er jaren o a. de z.g. 
wolkenkrabberserie uit 1950 (o), Michel nrs 1527/1534 die 
alleen al DM 750,- staat, verder vele goede senes en 
blokken Spotkoopje! . . . ƒ 800,-
SAARGEBIED 1920/1959: avonturen-uitzoekpartij ƒ 950,-
SAN MARINO 1877/03.1973 (x/xx/o): grote verzameling 
incl doubletten m 2 dikke insteekboeken incl rariteiten en 
heel sterk klassiek (veel pnma materiaal, alleen aan Ie 
emissie, nrs.1 t/m 7 al ruim 35.000,- Yvert-franken en 
dit IS op het gigantische geheel maar een klem onderdeel'). . . ƒ 12.000,-
SERVIÉ klassiek: avonturenpartij "rijp en groen", uitsluitend 
matenaal van voor 1920 incl. vele betere waarden' . . ƒ 475,-
SLOWAKIJE 1939/1945: mooie verzameling/uitzoekpartij, 
veel materiaal, interessant! . ƒ 450,-
SPANJE 1850/ca.1980: avonturenpartij, zeer gevaneerd w.i 
o a. een dik insteekboek met fraai klassiek. . . ƒ 1.000,-
SPANJE periode 1850/ca1950 (o/x/xx): verzameling incl 
doubletten in 2 dikke 30-bladige insteekboeken. . ƒ 9.000,-
SP/WNSE BURGEROORLOG: verzameling gelopen bneven, 
vrijwel allen met censuur incl ranteiten zoals kopstaande en 
dubbele opdrukken, vaneteiten, gehalveerde zegels etc.(ca 
130 interessante bneven) . . . ƒ 2.800,-
ST. VINCENT St. Kitts-Nevis, Turks & Calcos eilanden etc. 
periode ca.1860/ 1980: zeer interessante, veelzijdige partij w.i 
vele complete postfnsse series, alsmede klassiek. Zeer 
gevaneerd, vele avonden sorteren, uitzoeken en genieten, 
belangrijke prachtkoop, enorm hoge cat w ' Koopje! . .ƒ 1.500,-
TSJECHOSLOWAKIJE: grote avonturenpartij w.i veel 
uitzoekplezier o a voor specialist 1 e emissies, vele vondsten 
gegarandeerd' Fundgrube! . . . ƒ 3.250,-
TURKIJE: partij rijp en groen, leuk om uit te zoeken, zeer 
interessant en leerzaam • ■ ■ ƒ 355,-
VATIC/\AN 1929/ca.1980: gigantische veelzijdige 
avonturenpartij/collectie voor een relatief kleine prijs voor 
zoveel mooi en pnma matenaal ƒ 1.000,-
VER. EUROPA ca.1956/1970 alsmede voorlopers en 
specialiteiten, bneven, vignetten, afstempelingen, voor 
creatieve verzamelaar een ware schatkamer' Zeer veelzijdig 
en interessant, incl. vele postfnsse complete series o a. de 
postfnsse voorloper-sene van Gnekenland 1951 (z g 
Marchalplan-serie 6 waarden compleet luxe postfns). 
Koopje' . . . . . ƒ 1.450,-
VER. NATIES vanaf 1951: gigantische speciaalcollectie in ruim 
20 (!) albums incl blokken van vier op FDC incl blok 1. Zeer 
veelzijdig en gevarieerd, incl. New York, Wenen en Geneve 
Spotkoopje' . . . . ƒ 2.500,-
VER. STATEN en thema Americana: zeer interessante, 
veelzijdige collectie/ partij incl bneven, kaarten, FDC's, curiosa, 
Lincoln, Kennedy incl klassiek matenaal' . . . . . ƒ 600,-
VER. STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij 
incl veel oud, precancels, Cinderella's, poststukken etc. 
Fundgrube' . ƒ 1.850,-

94. WERELD: 'n droom van een snuffelkoop in dozen, albums, 
insteekboeken etc. w.i. vele belangrijke collecties o.a. 
Zwitserland, Portugal, Oostenrijk etc 

95. IJSLAND periode 1876/ca.1970: avonturenpartij w i. veel 
pnma materiaal. . 

96. IJSLAND: grote verzameling incl doubletten in groot dik 
insteekboek 

97. ZWEDEN ca.1886/1992: mooie ven-egaand complete 
verzameling in 3 Davo- Chnstal albums, merendeels postfns 
(Yvfrs 15 341,-) 

98. ZWITSERLAND ca.1862/heden: veelzijdige avonturenpartij 
w I o a naast vele oude bneven en kaarten ook vele 
postfnsse complete senes etc. Koopje, enorm hoge 
cat.w' 

ƒ 2.000,-

ƒ 1.050,-

ƒ 15.000,-

ƒ 950,-

ƒ 900,-

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

99. BANKBILJETTEN (papiergeld): partij gehele wereld incl. 
doubletten zeer gevaneerd (meest met zeldzame biljetten), 
partij alleen geschikt voor starters/beginners van dit 
fantastische verzamelgebied en handelaars/ wederverkopers 
(ruim 800 biljetten, incl ook vooroorlogs matenaal incl 
Ned Indie) Koopje' 

100. PRENTBRIEFKAARTEN THEMA HONDEN: mooie 
veelzijdige verzameling incl. fotomatenaal, fantasie, 
hondenbelastingpenningen, afbeeldingen op collector's 
itsms 6tc 

101. HOTEL- EN KOFFERETIKETTEN: histonsche verzameling, 
w.i veel penode ca 1910 incl. mooie artdeco-ontwerpen etc. 
van zeer grote schoonheid (ruim 150 stuks) 

102. LAKSTEMPELS: cuneuze, veelzijdige zeer decoratieve 
collectie overw oud en zeer oud matenaal (46 
verschillenden) . . . . . . 

103. LIEBIG-PUWVTJES: collectie van 35 series a 6 stuks, veel 
interessante motieven (210 stuks) 

104. LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc: enorm grote 
doos met onuitgezocht matenaal, zeer interessant en 
veelzijdig incl. prachtig klassiek (vele duizenden 
stuks) Vele avonden, uitzoeken, genieten en avonturen' . . . 

105. MILITARIA: collectie Ie- en 2e wereldoorlog o a. 
prentbnefkaarten, censuur, foto's, afbeeldingen, cunositeiten, 
postgeschiedems, propagandamatenaal etc. Zeer veelzijdig 
en interessant' . . . 

106. MUNTEN NEDERLAND: beleggingspostje gouden tientjes 
periode 1875/1933 incl. wat betere jaren o a 1897 (50 stuks, 
prachtkwaliteit). 

107. MUNTENVERZAMELING NEDERLAND ca.1825/1967: 
prachtige, seneuze, echte mooie Nederlandse 
muntenverzameling, w i afgezien van de zeer kostbare 
munten, vrijwel alles inzit van half cent tot 2half gulden, pnma 
kwaliteit over het algemeen, oudere deel "rijp en groen" incl 
doubletten Belangrijke prachtkoop! 

108. NAAKT, erotiek etc: collectie prentbnefkaarten etc mol. o a 
fotomateriaal van het begin van deze eeuw. . . . 

109. OLYMPISCHE SPELEN vanaf ca.1904/1980: grote 
collectie/partij, memorablia, stempels, bneven, sluitzegels 
etc Zeer veelzijdig en interessant' Spotkoopje' . . . . 

110. PADVINDERIJ & Jamboree: verzameling cunositeiten, 
prentbnefkaarten, bijzonderheden, poststukken met 
padvinderstempel incl klassiek o.a de bekende orginele 
padvinderposten van Tsjechoslowakije van 1918 (o) op 
briefstukjes, keur prof Gilbert etc. 

111. PRENTBRIEFKAARTEN Nederiand en iets buitenland 
overw. topografie: collectie merendeels oude ansichtkaarten 
w 1 vele stads- en dorpsgezichten van het begin van deze 
eeuw Interessante koop, zeer veelzijdig, ook leuke 
afstempelingen etc (ruim 8500 kaarten("') incl. vele 
topstukken, zeer geschikt voor de handel etc). . . 

112. REMBRANDT-PENNINGEN steriing zilver: Franklin-Mint 
collectie in grote houten cassette, oorspronkelijke 
aanschafwaarde ca. ƒ 11 000,-

450,-

375,-

1.800,-

1.250,-

375,-

600,-

750,-

6500,-

ƒ 15.000,-

ƒ 400,-

ƒ 1.000,-

ƒ 625,-

ƒ 2.800,-

ƒ 2.500,-

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 



V VINDT ONS OOK OP DE VERZAMELßEURS 
IN UTRECHT OP 27 EN 28 MAART 

"Compact" BESTE KOOP! 

MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van ƒ 35,- (Nr. 7994* PZM) tot ƒ 54,- (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks ƒ 10,-
Nr. 7873 (Ans.k.) 

per 10 stuks ƒ12,-
Nr. 7874 (PZIVl's) 

per 10 stuks ƒ12,-

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 

beschermcassettes informeer 
bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 

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

Portvrije toezending handel 100,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt 25,- incl. BTW 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 

ax 0541-520302 
Ë-mail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 

x 0 7 6 - 5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
' 5 6 3 AC Den Haag 

21.070-3450886 
Fax 070 -3654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
l<ienhorst@hotmail.com 
Internet: come.to/l<ieninorst 

IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar 

en modeltreinen 
en in DEN HAAG: 

Grote voorraad kilowaar 

ienliorsti 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Fostzegelhandel OpeningstHden: 
H.a.Meijer speciale aanbieding maandag 12.00-18.30 
N.Z.Voorburgwal 262 mderland.deutsches reich dinsdag/woensdag 10.00-18.30 
1012 lï Amsterdam berlijn ,monacO donderdag 10.00-20.30 
nederland v a n a f 4 0 % vrijdag 11.00-18.30 
tel/fax020-6274888 Z O l l d a g S O p e n ( 1 2 . 0 0 - 1 6 . 0 0 ) zaterdag 10.00-18.00 

n.v.p.h. 
82/83 
141/43 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
240/43 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
274/77 
279/82 
283/86 
289/92 
296/99 
346/49 
356/73 
402b/03b 
lp 11/12 

Nederland 
postfris 

45,00 
39,50 
44,00 
98,00 
44,00 

267,00 
60,00 
99,00 
98,00 
98,00 

840,00 
159,00 
155,00 
98,00 

229,00 
144,00 
99,95 

142,00 
164,50 
132,00 
107,95 
78,00 
60,00 

699,00 
244,50 
365,00 
775,00 

gestempeld 
18,50 
11,20 
9,45 

27,30 
8,40 

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

29,40 
27,30 

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

14,70 
11,55 
9,45 
7,35 
6,30 

88,75 
190,00 
199,00 
325,00 

Deutsches Reich 
michel 
370/77 
378/84 
410/22 
459/62 
474/78 
540/43 
544/45 
546/47 
565/68 
580/83 
588/97 
600/02 
603 
606/07 
609/16 
634/42 
651/59 
6669/70 
671 
675/83 
695/97 
716/29 
730/38 

postfris 
74,50 

1620,00 
1720,00 
350,00 
299,00 
340,00 
130,00 
130,00 
169,00 
199,00 
310,00 
105,00 
76,00 
89,00 

210,00 
125,00 
169,00 
80,00 

225,00 
165,00 
460,00 
380,00 
97,50 

743 62,50 
750 48,75 
751/59 70,00 
831/42 35,00 

Berlijn 
michel 
68/70 
71 
106/09 
120 
131 
132/34 
157 
182/86 
193/96 
798/99 
811/12 
814/15 
824/28 
830 
834/35 
838/41 
844/45 
848/49 
852/54 
864/65 
868/71 
874 
876/78 

gestempeld 
690,00 

55,00 
250,00 

44,00 
14,50 
14,00 
13,50 
22,00 

7,00 
16,75 
21,00 
12,75 
62,00 
45,00 
18,20 
18,20 
45,00 
45,00 
17,50 
18,75 
18,75 
7,75 

19,50 
berlijn ook 
postfris leverbaar 
begin perode /modem 
stuur mancoUjst! 

monaco 
michel 
149/62 
187/88 
190/94 
273/87 
339/42 
348/56 
394/96 
397/OOA 
397/OOB 
416/26 
443/47 
451/54A 
451/54B 
458/67 
497/01 
502/05A 
502/05B 

9 
73/103 
164/86 
189 
190/94 

postfris 
220,00 

57,00 
620,00 

56,00 
140,00 
133,00 
280,00 

76,00 
76,00 
78,00 
74,00 
84,00 
84,00 

114,00 
84,00 
60,00 

675,00 
plakker 
1490,00 

115,00 
120,00 
160,00 
350,00 

monaco ook modem 
postfris en gestempeld 
leverbaar.vraag prijsopgave 
of stuur mancolijsL 

Bestellen per post: 
Postzegel - en munthandel 
H.A.Meljer 
Pr.Beatrixlaan 195 
lll lgcDlenien 
abn amro dlemen:546745571 
Levering: 
Onder fl 250,00:Portoflll,50 
Boven fl 250,00:geen porto 
Vooruitbetaling 2% korting 
Levering albums en catalogie 
alle meiken:per post altijd porto 
Met klantenkaart 10% korting 
Speciale aanbiedingen insteek-
albums teuchtturm 
Alle landen west europa per serie en 
per jaargang leverbaar,zowel poslfris 
als gestempeld.PoIen.soyjetunie, 
tsjecoslowakije,hongarije postfris 
leveibaar.stuur mancolijsL 
eneelse koloniën: 
Wij hebben een mime voor
raad engelse kolonlen(pf+gst) 
prijsind.: 15/20 cent per yv.fi-anc 
Stuur uw mancolijsL 
Levering zolang voorraad strekt 
Prijswijzigingen voorbehouden 
prijs in guldens Alle aanbiedingen 
buitenland volgens michel 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:ienhorst@hotmail.com


i B 
fin 
IMTiRNÄTIONALE 
D I I I E P M A R K E N 
WELTAUSSTELLUNC 
MiRlBERß 27.4.-4.5.99 

Come as you like it, but don t̂ 
miss the World FIP Stamp 

Exhibition IBRA'99 
27th April - 4th May 1999 

in Nürnberg, Germany 

Please request our info pack containing official travel 
guidelines and anything you need to know for having 

an enjoyable stay at IBRA '99. It will be sent to you 
free of charge. Welcome to IBRA '99. 

IBRA Philately Ltd. 
Business Centre 

Äussere Nürnberger Strasse 1 
D-91301 Forchheim 

Tel. 0049 91 91 70 31 42 • Fax 0049 91 91 70 31 43 

I B 
IC., ^m 
INTEflilATiCINALE 
BRIEFMARKEN 
WELTAU^TELLUNG 
NURNBËRH 27.4.-4.5.99 



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

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

Ook hebben wij veel betere losse zegels Nederland, Overzee en 
Wereld, geprijsd tegen 7 tot 10 cent per franc. 

E Ike 3 maanden geven wij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen 

I evens zi|n wij geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling. 

Vraag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan 

Smits Philately 
Socratesstraat 192, 732.̂  PL Apeldoorn 
Tel: 0553602604, Fax 0553602304 
Mobiel0655710735 
internet www filatelie net 

Openmgsti)den. 
donderdag t/m zaterdag 
van 11.00 uur tot 16.30 uur 
en volgens afspraak 
i mail smitpliiRnworldontme nl 

NIEUWE MICHEL 
EDITIES IN 1999 

12nnrt 
12mrt 
12mrt 
23apr 

23apr 
23apr 
23apr 

23apr 
11 |uni 
11 |uni 

DuitslandSpeciaal 1999 96,— 11 |uni 
Munten Duitsland 1999 35,— 11 |uni 
Privatpostmarken1999(3eed) 67,— 9|uli 
Overzee Band 10 9|uli 
Nabije Oosten 1999 104,— lOsept 
GrootBrittannieSpeciaal 1999 91,— 15 okt 
Telefoonkaarten Duitsland 1999 52,— 15 okt 
Handboek'Schwarzer Einser' 15 okt 
Helbig/Vogel 39,50 3 dec 
BeierenSpeciaalcatalogus 1999 18,50 3 dec 
Oostenrijk Speciaal 1999 49,— 
ZwitserlandLiechtenstein 3 dec 
Speciaal 1999 49,— 

Ganzsachen Duitsland 1999 
Bildpostkarten Duitsland 1999 
Duitsland 1999/2000 
Oost Europa 1999/2000 
West Europa 1999/2000 (2 din) 
Cept/Uno 1999/2000 
Skandinavie 1999/2000 
Brieven Duitsland 1999/2000 
Junior 2000 
Overzee Band 1 Noord en 
Midden Amerika 2000 
Automaatzegels Wereld 2000 

67,— 
44,— 
42,50 
76,50 

100,— 
37,— 
52,— 
79,— 
25,— 

96,— 
47,— 

Wijzigingen m pnjzen en data voorbehouden 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 0306924800 
fax 0306933011 postbanl< nr 1700 

MAARTAANBIEDING 
NEDERLAND 

POSTFRIS en/of GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS 
8789 
9094 
134135 
136138 
169178 
203207 
225228 
267268 
287288 
323324 
327331 
356373 
402403 
428442 
474489 
544548 

49,50 
27,00 

137,00 
265,00 

19,50 
78,00 
90,00 

117,00 
17,00 
17,50 
52,50 

165,00 
7,00 
8,75 

165,00 
15,75 

Winkel 
's maandags 

gesloten 

POSTFRIS 
573577 
592595 
583587 
602606 
688692 
715719 
765770 
854 

20,50 
69,75 
17,50 
21,00 
13,50 
9,50 
5,40 

26,00 

3 
100 
240243 
261264 
270273 
345349 
402b403b 

GESTEMPELD 
93,00 
33,00 
24,00 
21,50 
20,00 
85,00 

225,00 

tel: 077351 26 98 fax: 077 ■ 354 72 42 teiprivé: 0774653764 

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 
bani«: 10.77.01.766 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop  verkoop  taxatie 
* bemiddeling bij aan en verkoop via veilingen 
* beleggingsadviezen 

Winkel Langestraat 59c 
1211 GW Hilversum 

Telefoon 0356212931 
b.g.g. 0355821927 

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
2 5  3 0 MAART EN 310 MEI 

Winkel geopend dinsdag, donderdag en 
zaterdag 9.0017.00 uur 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere 
zegels uitgebreid 
voorradig. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met vele 
betere en zeldzame zegels en 
series 

MOTIEFZEGELS grote voor

raad bloemen, dieren, ruimte

vaart, sport, enz. meest voor 
1975. 

Wij beoordelen betere en zeldzame zegels GRATIS 
voor u op kwaliteit en echtheid. 

Pzh. N. de Neef N E D E R L A N D & O . G . 
Diversen Nederland & O.G. (NVPH'99) 
P11 Ned Antillen en Sunname, partij 

complete verschillende uitgiften, 
totale cat wrd ƒ 300,- voor ƒ 30,-

P12 Rep Suriname postfris in complete 
versch uitgiften, cat w ca ƒ 780,-
(1975/82 zg a compleet) ƒ 78,-

P13 Rep Suriname, ca 75 versch 
blanco FDC's, cat wrd meer 
dan ƒ 600 - voor slechts ƒ 47,-

P14 Ned Antillen, 100 verschillende 
blanco FDC's ƒ 500,- c w ƒ 39,-

P15 Nederland, 50 versch postfnsse 
combinaties uit boekjes ƒ 11, -

P16 Bi) vooruitbetaling P i l t/mP15 

volgens cat Zonnebloem 1999 

Nederiand 
405/22 1,00 
428/42 7,50 
449/53 1,90 
454/59 1,90 
469/73 1,90 
506/07 3,25 
542/43 9,90 
582 1,90 
583/87 16,00 
596/00 12,00 
607/11 12,50 
641/45 26,50 
655/59 16,00 
676/80 8,00 
700/01 6,00 
707/11 12,00 
722/26 11,00 
764/65 1,00 
771/73 2,00 
774/76 9,00 
784/85 0 90 
786/90 5,00 
886/88 6,00 
1052pr 12 50 
Dienst postfns 
44/58 12,50 
gebruikt 12,50 

luxe postfris 
549/567 159,00 
568/577 48,00 
578/600 132,50 
601/616 52,00 
617/40 37,60 
641/654 47,50 
655/670 42,00 
671/687 95,00 
688/706 40,00 
707/719 21,50 
720/735 22 50 
736/751 35 00 
752/763 12,50 
764/783 22 00 
784/853 21,00 
855/938 40,00 
963/1042 59 00 
1043/1107 incl 
a-nrs 35,00 
losse blokken: 
983 10,00 
1024 4,50 
1042 6,50 
1739 7,00 
Port postfns 
80/106 59,50 
met plakker 35,00 

Bestellingen b v k schnftelijk (of fax 052 
maandag van 11.00-22 30 uur) Franco 
4335822 korting 2% of 4 % boven ƒ i 
Nederland, Ned Antillen, Aruba, Sunname 

Pzh N. DE NEEF POSTBUS 1 

Nederland 
mooi gebruikt 
66 
102/03 
229/31 
238/39 
278 
347/49 
374/78 
392/96 
397/01 
1232/35 
1262/65 
1275/78 
1281/84 
1289/92 
1517 
Postpakket 
1/2 
Nederland 

12 50 
3,25 

19,00 
35,00 
12,50 
70,00 

180 
1,20 
1,00 
0,60 
0,75 
0,75 
0,95 
1,10 
3 00 

59 00 

boekjes postfns 
2 
3a 
6a 
7bF 
8aF 
14b 
15 
22abc 
27ab 
29 
30 
31 
32 
36 
37 
38 
41 
42 
46 
49 

10,00 
2,00 
3,50 
5 00 
6 00 
3,75 
3,00 

10,00 
7,00 
4,00 
3 00 
3 50 
3,50 
3,50 

13,00 
4 00 
4,50 
7 50 
6,50 
8,50 

Combi's postfns 
9 
19 
39 
48 
66f 
196 

3-610702) Te 
» v e n ƒ 100,-
00,- Gratis 

3,20 
0,55 
2,30 
0,70 
9,90 
2,60 

0523-6 
BIJ VOO 

orijslijster 
, Rep Sunname en Ine 

43 770 DACD 

Nederland FDC 
onbeschreven 
54 17,00 
90 0,80 
91 0,90 
92 1,50 
100 2,75 
101 0,70 
104 3,00 
206+A 1,35 
208 0,70 
211+A 2,75 
213+A 2,10 
214 0,25 
215+A 2,90 
269+A 2,60 
326 1,80 
343+A 10,75 
345+A 6,00 
346+A 6,00 
365+A 13,00 
376 1,25 
377 3,00 
378 4,00 
379 3,00 
380 1,30 
381 4,00 
381A 7,50 
Aanbieding FDC's 
207 t/m 288A 
compleet 
cat mä f 675,-
nu voor ƒ 125-

Indonesie postfns 
64/66 6,50 
674B 27,50 
1121/22 67,50 
BI 11/12 8,00 
BI 43 28,00 
BI 48 22,00 
BI 82/83 260,00 
BI 132/3 5,00 
MS 4/5 16,00 
Port 1/3 5,00 
Riau 33/1 11,00 
Indonesië ook 
in abonnement" 

14978 (zaterdag en 
ruitbetaiing op giro 

op aanvraag van 
onesie 

EDEMSVAART 



Uw dromen 
komen uit! S C H l I . l I H I \ H H 1 9 5 5 

W i r w o l l e n s e i o e i n e i n x i f V o l k 
y o B B r ü d e r n 

\ E R k A t F S P R E I S O SODM 

DDR blok 12 FI ontbrekende waardecijfer 

ir^'-7sisisïs 

ledere postzegel is 
bijzonder, het totale 

aanbod een sensatie! 

Tel. +49(0)351/ 84893 
Fax+49(0)351/84887 

Verhieug u op de enige 
IBRA veiling, 

ij verheugen ons op u! 

telefoon 

Organisationsgesellschaft mbH ^ '' '' zou graag de catalogus van de Dresdner 
c c- RripfmnrkfïnniikTinn nnh/nnnpn /onri mii cun 

Oschatzer Straße 32 
01127 Dresden 

Briefmarkenauktion ontvangen Zend mij svp 
per omgaande een gratis exemplaar 

Q Ik wil graag voor de volgende veiling van de 
Dresdner Briefmarkenauktion inzenden 
Neem s v p conrtact met mij op 



DAVO SUPPLEMENTEN 1998 

De DAVO supplementen 1998 voor de volgende landen 
zijn vanaf vrijdag 26 maart bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Aland, Alderney, België, Denemarken, 
Duitsland, Falkland Islands, Faroer, Finland, 

Frankrijk, Groenland, Groot Brittannië, Guernsey, 
Jersey, Isle of Man, Liechtenstein, Luxemburg, 

Noorwegen, Oostenrijk, IJsland, 
Zweden en Zwitserland. 

Voor alle overige landen zullen de supplementen vrijdag 23 april verschijnen. 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411 
7400 AK DEVENTER 

tel.: (0570) 502700 e-mail: info@davo.nl 

172 

Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 

Tel. 0186-571366 

Fax 0186-571890 

Gratis 

prijslijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 

fifafc'ji^f mof V ^ ^ vfe-Kfariöl 
1̂  Ui do K\}\fc'r fclanf! 

mailto:info@davo.nl


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

* * ^ ^ 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 

tel. 073-6132157, fax 073-6147589 
E-Mail: europost(s'euronet.nl 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
VOOR DE VERZAMELAAR OF WEDERVERKOPER 

TEGEN DE BEKENDE EUROPOST-PRIJS! 
Nederland 1852-1970. Vrijwel complete vnl. gebruikte/ongebruikte (w.o. postfris) verzameling met div. topnummers. 
Hoofdnummers vrijwel compleet. Overwegend mooie kwaliteit! 
Cat.waarde ± ƒ 21.500,- Europost-prijs 
Nederland 1852-1960. Geheel gebruikte verzameling, goed gevuld, mooie kwaliteit. 
Cat.waarde ± ƒ 8000,- Europost-prijs 
Nederland 1900-1945. Geheel ongebruikte verzameling in DAVO-cristal album. 
Cat.waarde ± ƒ 12.000,- Europost-prijs 
Nederland 1900-1960. Ongebruikte en hier en daar postfrisse collectie in gevarieerde kwaliteit, w.o. nr. 101. 
Voor deze prijs echt de moeite waard! 
Cat.waarde ± ƒ 30.000,- Europost-prijs 
Nederland 1900-1970. Kleine voorraad gebruikt materiaal m nette kwaliteit. Maximaal tot 5 ex. per soort. 
Ideaal voor de rondzenddienst. 
Cat.waarde ± ƒ 10.000,- Europost-prijs 
Nederland 1945-1966. Mooie postfrisse verzameling in luxe album. 
Cat.waarde ± ƒ 2750,- Europost-prijs 
Ned. Indië 1864-1948. Verzameling gebruikt/ongebruikt incl. Ned. Nieuw Guinea m DAVO luxe album 
Cat.waarde ± ƒ 6000,-
Indonesië 1948-1994. Ongebruikte verzamehng in importa album incl. blokken (w.o. 'apen') 
Cat.waarde ± ƒ 8500,-
West-Duitsland 1969-1994. Gebruikte verzameling, vrijwel compleet, in 3 safe albums. 
Cat.waarde ± DM 2250,-
Nieuw-Zeeland 1862-1985. Zeer uitgebreide verzameling w.o. types en tandingen. Pracht koop! 
Cat.waarde ± Yv. Frs. 70.000,-
Polen 1918-1990. Pracht voorraad met ook veel oud materiaal w.o. betere blokken en div. brieven. 
Ook voor de specialist zeer zeker interessant. 
Zeer hoge cat.waarde! 
Motief 1980-1998. Voorraad postfrisse senes/blokken vnl. flora, fauna en transport tot max. 5 x per soort. 
Een ideale voorraad voor de wederverkoper!!! 
Cat.waarde ± Yv. Frs. 100.000,- Europost-prijs 

Europost-prijs 

Europost-prijs 

Europost-prijs 

Europost-prijs 

ƒ5900,-

ƒ 1900,-

ƒ2900, -

ƒ4500,-

ƒ 1950,-

ƒ895 , -

ƒ 1475,-

ƒ 1250,-

ƒ590 , -

ƒ2950 , -

Europost-prijs ƒ 2900,-

ƒ 3900,-

SUPER VOORDEEL LANDEN-COLLECTIES OP = OP ALLES LUXE POSTFRIS 
LAND PERIODE CAT.WAARDE EUROPOST-PRIJS 

DDR 
BERLIJN 
ISRAEL 
INDONESIË 
NED. ANTILLEN 
SURINAME 

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

DM3421,-
DM 2204,-

ƒ3180,-
ƒ 9980,-
ƒ 3064,-
ƒ 979,-

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

WIJ ZIJN MET ONZE POSTZEGELS OOK AANWEZIG OP DE BEURS IN HET 
BOUWCENTRUM TE ANTWERPEN OP 13 & 14 MAART A.S. STAND NR. 114 

WIJ VRAGEN DOORLOPEND BETERE COLLECTIES, PARTIJEN EN TOPSTUKKEN TE KOOP 

YVERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 
1 
1bis 
21 
5.1 
5.11 
5.III 

NIEUW VERSCHENEN: 
Frankrijk adviesprijs^jS^ * 3 1 -
Andorra, H/lonaco etc adviesprijs^4f^ > 20 -
Franse kol. (tot onafhankelijkheid) adviesprijsj?6^ > 55 -
Overzee A-Brazilie adviesprijs,j?;g6 > 52,50 
Overzee Brunei-C adviespnjs^̂ ?;5(3 > 52,50 
Overzee D-G Verschijnt medio april, meer informatie volgfi' 

NOG LEVERBAAR: 
2.11 Franse kol (na onafhankelijkheid) a(lM\espn\sßJ^ * 52,50 
3. West-Europa in 2 delen adviesprijs jljQr^ * 105,-
4. Oost-Europa adviesprijs^S;^ » 55,-
7. Overzee 0-Z in 2 delen adviesprijs J j& ;^ > 95,-

Le veringsvoorwaarden: 
Bestellingen tot f 150,-, f 8,50 portobijdrage Orders tot f 50,- en levering 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 

http://euronet.nl


1999 
ACS Colour Catalogue 
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NEW !!! 
1999 COLOUR CATALOGUE (80 PAGES) 

Send NLG 20 to: Auckland City Stamps 
P.O. Box 3496 Auckland New Zealand 
(Cash/Personal ChequeA'isa/Mastercard accepted) 

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

FILATELIC PHRIENDS IN SOUTH AFRICA 

HET KARVEEL 
voor postzegels en munten 

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

Neringpassage 70 
Tel. 0320 248985 

internet: 
e-mail: 

8224 JN Lelystad 
Fax 0320 227687 

http://hetkarveel.nl 
post @ hetkarveel.nl 

1?l 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

1 hc largest mai 
A 10 Z. Slicneth 

rgesl mail auction in Al'rica witli 3 sales per annum. 7()()()+ lols IIDIII 
, Slicngtii in Soutliern Africa, Br. Comnionweaith & Western Europe 
; payment, credit cards welcome. Visit our website or send I'or free 

catalogue. Please advise your collectintt/specialist interests. 
r.C. Barnes, P.O. Box 26456, Hout Bav 7872, South Africa. 

Phone -I-I-272I 790-5943. Fax ++2721 790-5745 
K-mail tiibariies@ Wt'hsite at \v\v«.tj*l)arncs.co.z:i 

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 Wiegel, Erlenweg 14 
56305 Puderbach. 

Tel. 0049 2684 8008, Fax. 0049 2684 8006 

In- + verkoop op 14 en 15 maart in Bouw Centrum Antwerpen 
Bestelling faxen of schrijven 

Onze 175ste veiling 
zal worden gehouden op 
4 en 5 juni c.s. 
Deze veiling bevat o.a. een prachtige, gespecialiseerde, 
vele malen bekroonde tentoonstellingscollectie Nederland 
Emissie 1891 "Hangend Haar". 

Voorts vele betere nummers van Nederland en OR, met 
prachtige afdelingen Emissies 1852,1864 en 1867. 
Tevens vele betere klassieke nrs. van o.a. België, 
Luxemburg en Noorwegen. 
Diverse, geheel intact gelaten, landenverzamelingen. 

Ruim 100 kavels oude zilveren munten en gouden tientjes. 

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

P O S T Z E G E L V E I L I N G H O E S 
Inlernalionale veilingen sinds 1945 

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

V o o R B V R G 

Postzegelhandel 

Meester 
(ook munten) 

lartiiuiskum .19. 2273 Al= Voorliurs. Tclcrooii ()7()-,187-

http://Sl.Cn
http://hetkarveel.nl
http://hetkarveel.nl
http://www.hoes.demon.nl
mailto:info@hoes.demon.nl
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Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Ptiilstelisl is een uitgave van de onafhanke 
li|ke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

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

Philatelie verschiint omstreeks het midden van 
de maand uitgezonderd in augustus 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AUP 
Klippers 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 5240 926 
E mail philatelieiatip nl 
Website http //www Philatelie demon nl 

Advertentieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 345 
3740AHBaarn 
JeaninedeTroye 
Telefoon 035 54 88 770 
Telefax 035 54 32 777 

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

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

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een co//ecf/e^ aÖDn/remerïfvoor aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is in 
de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 
den overgemaakt taneven voor 1998 
a binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
de Shchting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
33 van de penningmeester van tiet maandblad 
Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 apnl of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
ber zijn slechts mogelijk in combinatie met een 
abonnement op de daaropvolgende jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberhii de administratie moet zijn 

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

Bestuur 
voorzitter 
secretaris 

penningmeester 

ir G A H van Driel 
drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2696 VK Den Haag 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AUP 

Copyright 
©1999 Maandblad Philatelie 

Oplage 
42 500 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166 3437 

ASCffT 
Lid van de internationale uitgevers 
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltijdschriften ASCAT 

INHOUD PMatele 
176/177 

178/179 

180/181/182 

182 

184/185/186/187/188 

190/191/192 

192 

194/195/196 

198/199 

Uit de >vereld van de filatelie 

Nederland/Postkantoor/Boekenplank 

Nieuwe postzegelboekjes 

Luchtpostnieuv^s 

Als de lente komt... 

Verenigingsadressen 

PhJIatrivia 

Bondspagina's 

Filotelistische evenementen 

Guyana One Cent: zijn het er nu t^ee? 
202/203 

De disselboombriefkaarten van Zuid-Afrika 
204/205/206 

Jubileumzegels 1923: een magere oogst 
209 

Lezerspost 
210/21/212/213 

Wij lazen voor u 
214/215 

Een bijzonder postzegelboekje 
216/217 

Postwaa rdestu kken 
218/219 

Zeestraat 82 , 's-Gravenhage 
220/221 

Nieuwe uitgiften 
222/223/224/225/226/227/228/229 

Thematisch panorama 
233/234/235/236 

Nederlandse stempels 
236 

Kleine annonces 
237 

BIJ DE VOORPAGINA: 

Herman Emmink werd wereldberoemd in Neder land met Als de 

lente komt dan stuur ik \ou tulpen uit Amsterdam Geen toepas 

seli|ker lied is denkbaar als muzikale ondersteuning van het arti 

kei dat Jeffrey Groeneveld voor 'Philatelie' schreef Aanleiding 

was de uitgifte van het boek|e 'Parken in Neder land ' 

1 Cent 202 
. aaiTisa Missctiien is fiet 

zwendel, maar |e 
weet maar nooit het 
scfii|ntdatereen 
tweede exemplaar 
van 's werelds 
zeldzaamste zegel is 
opgedoken 

Bomen 204 
Enkele en dubbele disselbomen beheersen 
aflevering 2 van Leo Grandels artikel over 

Zuid-Afnkaans(ch)e briefkaarten 

Blauw 220 
Wie ouder is dan een |aar of vi|ftig zal ze 
zich nog wel weten te herinneren die m 

keihard blauw gespoten automaten waaruit 
|e een al even Èlauwe zegel van 2 cent kon 
'slingeren' In Zeestraat 82 gaat het (onder 

andere) over deze automaati 

Advantage 
Apeldoornse Poslz handel 
Arve Collectors 
Aul der Heide 
Auckland City Stamps 
Barnes 
Siegel 
B i | lvd 
Bredenhof/de Berm 
Bruin de 
Contact Schept Kracht 
Davo 
Dieten van 

Dutchstamp 
Europost De Dieze 
Haarlem von 
Hailing Serensen 
Herscheit Ron 
Heuvel v d 
Hoes 
Hollands Glorie 

196 
213 
221 
170 
174 
174 
174 
237 
217 
196 
238 
172 
240 
171 
237 
173 
208 
208 
208 
170 
174 

230 231 

HTIE-IHI 
Hollandse Postz veiling 
Huls 
IBRA 

Kaneel het 

Linden E v d 
Lodder 

Lokven van 
Meester 
Meijer 
Memhordt 
Mohrmonn 
Mondial Poslz veiling 
Nederlondsche Postz veding 
Neef de 
NijS de 
NVPH 
NVPH handelaren 
Overijsselse Postz veiling 
Parnassus 

IDE 
208 
238 
169 
197 
174 
168 
196 
213 
238 
232 
174 
168 
232 
193 
207 
162 
170 
206 
165 
207 
189 
213 

Peerenboom 
Peters Theo 
PhilaposI 
Postbeeld 
Poszegelhoes t 
Postzegel Partijen Centrale 
Quirijns Amsterdam 
Rietdijk 
Ruiter de 
Safe Nederland 
Scheming 
Smits Philately 
Stellzei Rudolf 
Tieman 
Tolhuizen 
Trefpunt het 
Volk Philatelie de 
Vliet van 
Wiggers de Vries 
Wosseur 
Wien 

238 
239 
163 
221 
170 

200 201 
174 
183 
172 
168 
196 
170 
213 

166 167 
208 
238 
232 
238 
164 
221 
213 

113 
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VOLLE DOCHTER WERKT ONAFHANKELIJK 
VAN MOEDER MET'LABELS' 

De PTT van NieuwZee
land heeft laten weten 
dot er sinds de 'deregu
lering' van de posterijen 
verscnillende nieuwe 
postverzorgers op de 
markt actieT zijn. Eén van 
deze nieuwe postdien
sten is KiwiMail. Of
schoon het om een onaf
hankelijk opererende 
maatschappij gaat, is het 
bedrijf wel geheel in 
handen van de Nieuw
Zeelandse PTT. 
K/vv/Mo//geeft aparte 
postale labels uit. Ze zijn 
in drie kleuren gedrukt 
op zelfklevend papier, 
hebben een waarde van 
35 c. en zijn zowel in 
boekjes als van de rol 
verkrijgbaar. De eerste 
labels van KiwiMail eer
den op 23 november 
1998 uitgegeven. De 
'emissie' ging zelfs met 
een eerstedagenvelop 
gepaard. 

Verzamelaars die brie
ven tegenkomen, voor
zien van een KiwiMail

De KiwiMaillabels zijn ook in 
doos|es van 100 te koop 

label (een waardeaan
duiding ontbreekt overi
gens) moeten dus niet 
denken dat ze een post
stuk uit een nieuwe staat 
in handen hebben. 
De vraag of de labels in 
een postzegelverzame
ling thuishoren zal niet 
gemakkelijk te beant
woorden zijn. In ieder 
geval is er aan filotelisti
sche variatie geen ge
brek: we kenden afpost
zegels, postale stickers 
en vignetten en nu dus 
ook nog labels. 

C J T LINDGREEN 

SCOTT EN KRAUSE 
SLUITEN VREDE 

De Amerikaanse uitgeve
rijen Scott Publishing Co. 
en Krause Publications 
hebben hun ruzie over 
het gebruik van de Scott
catalogusnummers bijge
legd. Scott was bezig 
zijn concurrent Krause 
voor de rechter te slepen 
omdat deze laatste in 
zijn catalogi de Scott
nummers heeft gebruikt 
zonder daarvoor toe
stemming te hebben ge
vraagd. 
In januari il. maakten de 
partijen ecnter bekend 
dat ze de zaak outof
court hebben geregeld, 
zeg maar een schikking 
hebben getroffen. 
Scott en Krause hebben 
nu een contract van lan
ge duur afgesloten, dat 
Krause in staat stelt tegen 
een niet nader bekend 
gemaakte fincanciële 
vergoeding gebruik te 
maken van de catalogus
nummers van Scott. Bei
de partijen zijn tevreden 
met de regeling. 

Een voorbeeld van de omslag en de inhoud van de speciale Zwitserse 'vakantieboek|es' 

ZWITSERSE VAKANTIEVIGNETTEN TE 
KOOP OP ITALIAANSE BODEM 

De Zwitserse PTT heeft 
met zijn Italiaanse colle
ga een contract afgeslo
ten voor het verzenden 
van vakantiekaarten. In 
een aantal Italiaanse tou
ristische gebieden wor
den speciale Zwitserse 
PTTbussen geplaatst, 
waarin vakantiegangers 
hun kaarten kunnen pos
ten. De kaarten moeten 
dan wel van een speciaal 
Zwitsers vignet zijn voor
zien. Deze door de Zwit
serse PTT uitgegeven vig
netten zijn bij Italiaanse 
hotelbalies te koop. Tot 
nu toe zijn er al vijf ver
schillende vignetten ver

krijgbaar, elk in een 'vig
nettenboekje' van acht 
stuks. In de wandeling 
worden deze vignetten, 
die overigens zelfklevend 
zijn, al 'vakantiezegels' 
genoemd. De Zwitserse 
PTT heeft deze boekjes 
de naam cartolina gege
ven. De speciale postbus
sen in Italië worden door 
Zwitsere PTTkoeriers ge
licht, waarna de post 
naar een centraal punt 
wordt gebracht, bijvoor
beeld Milaan. Vandaar 
worden de kaarten naar 
Bellinzona vervoerd, 
voor verdere verwerking 
(codering etc). Gega

randeerd wordt dat de 
kaarten binnen een dag 
in geheel Zwitserland 
hun bestemming zullen 
bereiken. Kaarten voor 
andere Europese landen 
kunnen twee dagen lan
ger onderweg zijn. De 
vignetten zijn van het in
middels internationaal 
ingevoerde modewoord 
Pr/or/'/y voorzien. 
De grote vraag is welke 
status deze vignetten 
hebben. Het goot in feite 
om zegels die worden 
uitgegeven door een ge
renommeerde, erkende 
postadministratie, die 
zelf over 'vignetten' 
spreekt. Zullen de cata
logusuitgevers deze vig
netten opnemen? 

C J T LINDGREEN 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie 
De jury van de 

L.H. Tholentrofee 

roept kandidaten op mee te dingen naar de 
LH. Tholentrofee 1998. 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische ru
briek of bijdrage in de nietfilatelistische pers in 
1998 komen uitsluitend bijdragen in de Neder
landse taal in aanmerking. 

Ook u, lezer van 'Philatelie', kunt de jury op>
merkzaam maken op filatelistische artikelen die 
in 1998 in de nietfilatelistische pers zijn versche
nen en die volgens u in aanmerking komen voor 
een bekroning. 

Voordrachten kunnen worden gezonden aan de 
secretaris van de jury: 

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

Kandideringen moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die u voor bekroning wilt 
voordragen. 

Uw voordracht moet uiterlijk op 

25 maart 1998 

door de secretaris zijn ontvangen. 

Bestuur Philatelie 

VERZAMELAARS FIETS EN WIELREN
ZEGELS KRIJGEN EIGEN VERENIGING 

Op zondag 21 maart 
wordt in het Parochiehuis 
in Bodegraven een wie
lerbeurs georganiseerd. 
Het draait niet alleen om 
boeken, tijdschriften, 
plaatjes en foto's over de 
fiets en/of het wielren
nen: ook postzegels met 
tweewielers zullen er een 
belangrijke rol spelen. 
Tijdens de beurs wordt 
de aanzet gegeven tot de 
oprichting van een ver
eniging van wielerfilate
listen. Dat wordt hoog 
t i jd, wantal zijn er al 
postzegelverenigingen 
voor motor
sport golf, 
honkbal en 
tafeltennis. 
Voor fietsze
gels is er wel
iswaar de in
ternationaal 
opererende 
Bicycle Stamp 
Club, maar 
nationaal is 

er nog geen organisatie. 
Op 21 maart gaat het 
vooral om ruilen, infor
matie uitwisselen en con
tacten leggen, dat alles 
met het doel het verza
melen van fiets en wiel
renzegels te bevorderen. 
Het adres van het Pa
rochiehuis in Bodegra
ven is Doortocht 11 (na
bij Albert Heijn). De bij
eenkomst begint om 1 
uur 's middags. Meer in
formatie: Bert Hulleman 
(telefoon 0578616585) 
of Martin Scheer (070
3475667). 
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KICKMINDERAA 
OVERLEDEN 

Op dinsdag 2 februari 
overleed Kick Minderaa, 
hoofdredacteur van het 
landelijke postzegelblad 
Mijn Stokpaardje, op 
ZZ-jariqe leeftijd. Toen in 
1986 de vorige hoofdre
dacteur, N.F. Hedeman, 
overleed nam Kick Min
deraa het roer van het 
blad over. Niet dat de le

zers daar nadrukkelijk 
op attent werden ge
maakt: vanaf dat mo
ment vermeldde de colo
fon van Mijn Stokpaar
dje namelijk uitsluitend 
nog een redactie-adres, 
en niet de naam van de 
man die zich er geduren
de bijna dertien jaar met 
hart en ziel voor zou in
zetten. 
Kick werd boos als je 
hem plagend een 'con
current' noemde; hij 
vond dat het lezerspu
bliek van zijn blad en dat 
van de twee andere lan
delijke postzegelbladen 
zoveel van elkaar ver
schilden dat er van con
currentie geen sprake 
kon zijn. En daar had hij 
gelijk in. We zullen de 
vriendelijke, deskundige 
en gedreven collega die 
Kick was bijzonder mis-

^^ AAD KNIKMAN 
HOOFDREDACTEUR PHILATELIE 

NVPV ORGANISEERT OOK DIT JAAR WEER 
EEN SCHRIJFWEDSTRIJD 

Ook in 1999 oraaniseert 
de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegel
verzamelaars (NVPV) 
weer haar Schrijfwed
strijd. Davo, PTT Post Fi
latelie en Collect-A-Rom 
stellen dit jaar interes
sante prijzen beschik
baar voor de beste arti
kelen en het beste filote-
listische verenigingsblad 
van Nederland. De prij
zen gaan naar de win
naars in de volgende ca
tegorieën: 
1 .net beste filatelistische 
NVPV-artikel van 1998 
(geschreven door een 
NVPV-lid en gepubli
ceerd in een afdelings
blad van de NVPV); 
2. het beste filatelistische 
verenigingsartikel van 
1998 (geschreven door 

een lid van een Neder
landse filatelistenvereni
ging - niet-NVPV - en 
gepubliceerd in het blad 
van die vereniging); 
3. het beste filatelistische 
verenigings/afdelings-
blad van NederlancT 
Ook u kunt als schrijver 
van een in een vereni
gingsblad gepubliceerd 
artikel of afs redacteur 
van zo'n blad een gooi 
doen naar deze eretitels. 
De prijzen bestaan uit 
waardebonnen van de 
firma Davo, het PTT-iubi-
leumboek '200 jaar Na
tionaal Postbedrijf', PTT-
jaarcollecties van Neder
land en CD/ROM's van 
Collect-a-Rom. De NVPH 
stelt voor elke categorie 
een extra hoofdprijs be
schikbaar: f 150.- aan 

Nederlandse postzegels, 
bestemd voor de desbe
treffende verenigingen. 
Een onafhankelijke jury, 
bestaande uit de redac
teuren van de landelijke 
postzegelbladen Mijn 
Stokpaardje, Postzegel
revue en Philatelie be
oordeelt de inzendingen, 
samen met een vertegen
woordiger van de NVPV. 
Correspondentie over de 
uitslag is niet mogelijk. 
Verenigingen die willen 
meedoen moeten hun 
blad met het meedingen
de artikel (categorieën 1 
en 2) in viervoud of een 
complete jaargang 1998 
(categorie 3, minimaal 
vier edities, eveneens in 
viervoud) vóór 1 mei 
1999 opsturen naar: 

Jury 'Schrijfwedstrijd 
NVPV' 
De Kazematten 10 
3823 BS Amersfoort. 

NVPV ORGANISEERT DAG VAN DE 
POSTZEGEL IN APELDOORN 

De Dag van de Postzegel 
zal dit jaar worden geor
ganiseerd door de Ne
derlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzame
laars (NVPV). Het evene
ment, dat op 15,16 en 
17 oktober in de Ameri-
cahal in Apeldoorn zal 
worden gehouden, moet 
promotie voor de filatelie 
bedrijven maar zal ook 
als een soort 'dagje uit' 
voor het hele gezin wor
den georganiseerd. 
Verenigingen die een 
bezoek aan de Dag van 
de Postzegel willen com
bineren met een eigen 
jaarvergadering of een 
ander verenigingsevene
ment doen er verstandig 

aan even contact op te 
nemen met de heer Op-
pelaar (telefoon 0172-
615184). Er zijn ter 
plekke prima ruimten be
schikbaar. De NVPV 
heeft de gehele America-
hal afgehuurd en kan u 
daardoor prima verga
der- of evenementen
ruimten aanbieden. 
Verzamelaars die met 

hun collectie willen deel
nemen aan de Dag van 
de Postzegel kunnen zich 
nog tot 15 mei aanstaan
de inschrijven. Inlichtin
gen worden verstrekt 
door de heer B. Mol, 
Drossaardsloan 2 1 , 
4143 BD Leerdam. 
De openingstijden van 
de Dag van de Postzegel 
in Apeldoorn zijn op vrij
dag en zaterdag van 10 
tot 17 uur; op zondag 
sluit de tentoonstelling 
een uur eerder. 

AMEJUCAHAL 

KINDEREN 'ALL OVER THE WORLD' 
ONTWERPEN TOEKOMSTZEGELS 

De Amerikaanse PTT 
heeft met de slogan 
Stampin' the Future, 
World Wide Design 
Contest een op kinderen 
gerichte wedstrijd aan
gekondigd. Het gaat er 
om een futuristische post
zegel te ontwerpen. De 
Amerikanen doen dat 
met in het achter
hoofd de ge
dachte 'onze kin
deren zijn onze 
toekomst'. 
Over de gehele 
wereld mogen 
schoolkinderen 
tussen de 8 en 

11 jaar aan de wedstrijd 
deelnemen; ze kunnen 
hun ontwerpen aan hun 
eigen PTT zenden. Het 
winnende ontwerp wordt 
in het jaar 2000 als een 
bijzondere postzegel uit
gegeven in de deelne
mende landen. Europese 
deelnemertjes in elk van 

de vier leeftijdsgroepen 
kunnen een reisje naar 
Disneyworld in Parijs 
winnen (begeleiding 
door twee volwassenen, 
drie dagen, inclusief 
twee overnachtingen). 
De winnende ontwerpen 
worden naar de dit jaar 
te houden internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Beijing (China) ge
stuurd om daar te wor
den onthuld. Uiteindelijk 
zullen alle inzendingen 
te bezichtigen zijn op de 
internationale postzegel
tentoonstelling die van 
14 tot en met 23 juli 
2000 in Anaheim, Cali
fornia (VS) zal worden 
gehouden. 

C J T LINDGREEN 

AMSTERDAM ZET 
TRADITIE VOORT 

Het Comité Dag van de 
Postzegel Amsterdam or
ganiseerde tot voor kort 
jaarlijks een grote ten
toonstelling in het kader 
van de Dag van de Post
zegel. Veef filatelisten 
zullen zich die manifes
taties in gebouw 'Euret-
co' herinneren. 
De Dag van de Postzegel 
wordt echter voortaan op 
één centrale plaats in 
Nederland gehouden 
(voor 1999 is dat de 
Americahal in Apel
doorn), maar de traditie 

van het organiseren van 
'grote evenementen' zet 
het Amsterdamse comité 
gewoon voort. 
In het weekeinde van 9 
en 10 oktober wordt in 
de Koningszaal van Artis 
in Amsterdam een geju
reerde tentoonstelling 
gehouden. Er zullen on
geveer honderd kaders 
worden ingericht met 
verzamelingen, waaron
der collecties van de 
jeugd. Ook inzendingen 
in de nieuwe één kader
klasse zijn van harte wel
kom. In de Koningszaal 
wordt ook een aantal 
stands van handelaren 
ingericht. 

POSTILJONEN VEILT 
IN EURO'S 

Het Zweedse veilinghuis 
Postiljonen claimt de pri
meur te hebben van de 
eerste postzegelveiling 
waarbij de biedingen 
uitsluitend in euro's kun

nen worden gedaan. 
Op 13 maart wordt de 
bewuste zitting gehou
den. Tot de opmerkelijke 
kavels die onder de ha
mer komen behoort een 
ongefrankeerde Ballon 
monfé-envelop uit 1870 
van het belegerde Parijs 
naar Zweden. 

Een van de topstukken op de komende Posti7/onen-veiling: een ßa//on 
mon/é-brief uit 1870. 
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POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

OUDERENZEGELS 1999 IN TEKEN 
INTERNATIONAAL JAAR VAN DE OUDEREN 
De Ouderenzegels zijn 
dit jaar - heel toepasse
lijk - gewijd aan het 'In
ternationaal Jaar van de 
Ouderen'; het thema is 
'Naar een samenleving 
vooralle leeftijden'. 
De drie zegels van 80 
cent, alle met een toeslag 
van 40 cent, zijn zowel 
in loketvellen als in blok
ken uitgegeven. Afge
beeld zijn een blanke 
vrouw, een gekleurde 
man en een blanke man 
De zegels werden ont
worpen door Vanessa 
van Dam uit Amsterdam. 
Een van de foto's, die 
van de zegel 'blanke 
vrouw', is van de Ameri
kaan Patrick McMullin. 
In de tabellen op deze 
bladzijde zijn de belang

rijkste druktechnische ge
gevens van de zegels en 
net blokje vastgelegd In 
aanvulling daarop Kan 
nog het volgende wor
den vermeld. 

Velzegels 
Paskruizen staan boven 
zegels 1 en 10 van het 
bovenvel (rechtervel), en 
onder zegels 91 en 100 
van het ondervel (linker-
vel). Ver boven de zegels 
8 / 9 staan in enkele in 
zwart gedrukte krabbels 
{Jos, bij alle waarden) en 
ver onder zegel 98 zien 
we een zwarte verticale 
streep. 
Op de linkervelrand is 
één Brunner-balk aange
bracht; op de loketvellen 
zal die niet meer te zien 

zijn. Links van de Brun
ner-balk - met de basis 
naar rechts - staan de 
woorden Cyan, Magen
ta, Zwart en Geel in de 
overeenkomstige kleu
ren. 
Op de rechtervelrand, 
halverwege het drukvel, 
zijn resten van zegel-
beelden of een bonnum-
mer waarneembaar. 

Blokjes 
Op alle vier de randen 
van het drukvel staan tus
sen de blokken snijlijnen. 
In de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijnen. Op de 
zijranden, halverwege 
de blokken, zien we pas
kruizen en cirkels. 
Onderaan is een Brun
ner-balk aangebracht. Er 
staan krabbels ver links 
van blok 5 Uos) en een 
horizontale lijn ver rechts 
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Ouderenzegels (velzegels) 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknctiting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -tioek 

80+40 cent 
(blanke vrouw) 

JESP/offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

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

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

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 

Papienchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 
Gomfabnkant 

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

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

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
10-1 (zwart) 
990511 
91-92 
13apnl1999 
94-95 
L i l 11 R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent 
offsetpapier 
1 (staand) 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harrison 

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
24/16 
d/d//d/0 

ongeperforeerd 
30 november 1998 
onbekend 

© 1999 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

80+40 cent 
(gekleurde man) 

JESP/offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

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

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
1-10 (zwart) 
990512 
91-92 
13apnl1999 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent 
offsetpapier 
1 (staand) 
lllq 
-45/45 
\aJ\a 
nee/nee 
D2c 
Harnson 

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
26 november 1998 
onbekend 

13-04-1999 

80+40 cent 
(blanke man) 

JESP/offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

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

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
10-1 (zwart) 
990513 
91-92 
13apnl 1999 
94-95 
L1111 R1111 
100 

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

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
30 november 
onbekend 

naast blok 8. Onder de 
Brunner-balk, halverwe
ge, met de basis naar 
boven, staan van rechts 
naar links de woorden 
Cyan, Magenta, Zwart 
en Geel in de corres
ponderende kleuren 
Op de bovenvelrand bo
ven elk blok is de kop-
staande, in zwart ge
drukte tekst Knijp aan
gebracht. 
Onder elke kolom (boven 
de Brunner-balk) valt de 
tekst 7705/ PTT Neder
land Zomerzegels' 99 te 
lezen. Deze tekst, die in 
zwart is gedrukt, wordt 
gevolgd door de kleur-
aanduidingen Cyan, 
Magenta, Yellow en 
Black in hun eigen kleu
ren. 
Op elk blok zijn de tek
sten Ouderenpostzegels 
1999 en Internationaal 
jaar van de Ouderen 

aangebracht. Elk blok 
bevat zes zegels in twee 
rijen van drie zegels. De 
volgorde in het blokje is 
als volgt (van links naar 
rechts)- 'blanke vrouw', 
'gekleurde man', blanke 
man'. 

Verschillen velzegels en 
blokjeszegels 
Ook bij de Ouderenze
gels van dit jaar is er 
nauwelijks verschil tussen 
de zegels uit vellen en 
die uit blokjes; vrijwel 
alle kenmerken (druk-
procédé, tanding, etc.) 
zijn dan ook gelijk. 
Er is echter één verschil 
de papierrichting (zie de 
tabellen). Het is dus mo
gelijk om losse zegels uit 
vellen, respectievelijk uit 
blokjes met behulp van 
dit kenmerk van elkaar te 
onderscheiden. 

Ouderenzegels (blokje) 13-04-1999 

Bijzonderheden 

Druif van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -hoek 

Blokje van zes zegels 
(twee van elke waarde) 

JESP/offset 
Roland Favont 363 
O(nder) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

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

Veirandbijzondertieden: 
Blokken per drukvel 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs onder 

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

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

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

20 (vijf rijen van vier blokjes) 
n V t 
n V t 
9905 ' ' 
met vermeld 
13apnl1999 
niet vermeld 
met vermeld 
met vermeld 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
lllq 
-45/45 
ia 
ia 
nee 
nee 
D2c 
Harnson 

36 0x25 0 mm 
145 0 x75 0 mm 
kamperforaat, 13V4 12% 
24/16 
O/d/O/d 

ongeperforeerd 
24 november 1998 
onbekend 

© 1999 Philatehe/R C Bakhuizen van den Brink 
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13 APRIL 1999: 
OUDERENPOSTZEGELS 

'Naar een samenleving 
voor alle leeftijden' is het 
thema van de Ouderenze-
gels 1999 - de zevende 
reeks alweer. De emissie -
drie zegels van 80+40 cent 
en een blokje van zes ze
gels (twee van elke waar
de) dat f 7.20 kost - staat 
in het teken van het Inter
nationaaljaar van de 
Ouderen. 
De meeste ouderen 

kunnen prima meekomen 
in onze maatschappij, 
maar er is ook een kwets
bare groep ouderen die 
daarbij wat hulp nodig 
heeft. Met z'n allen kun
nen we ervoor zorgen dat 
er beter rekening wordt 
gehouden met de mensen 
in deze groep. De Oude-
renzegels spelen daarbij 
overigens een niet onbe
langrijke rol, want met de 
opbrengst van de zegels 
komt geld beschikbaar 
voor het realiseren van 

voorzieningen speciaal 
voor ouderen. 

Zegelafbeelding: 
De ontwerpster van de ze
gels wilde iets doen aan 
het clichématige beeld 
dat aan ouderen kleeft: 
dat van een ouderwetse 
en saaie bevolkingsgroep. 
Omdat die typeringen on
terecht zijn -je kunt im
mers niet iedereen van 65 
jaar en ouder over één 
kam scheren - maakte ze 
zegels die een ander soort 

ouderen laten zien. De af
gebeelde mensen zijn vro
lijk en pittig en ze .staan 
nog volop in het leven. 

Ontwerpen 
Vanessa van Dam (1971) 
behaalde in 1996 haar di
ploma grafisch ontwerpen 
aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam. 
Ze is gespecialiseerd in 
het ontwerpen van huis
stijlen, beeldmerken en 
catalogi. 

POSTZEGEL
MAPJE 

13 april: 
Ouderenzegels 1999, 
mapje met 3 zegels van 
80+40 (eenmaal 'blanke 
vrouw', eenmaal 'ge
kleurde man' en een
maal 'blanke man'). 
Prijs f4.60. 
Nummer van het mapje: 
207. 
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PLAIUK 
1999 CLASSIC SPECIALIZED 

<ÄIAlDGUEi 
OF STAMK& COVERS 1840-1?40 

In de filatelie worden de 
bakens geleidelijk verzet. 
Er is tegenwoordig spra
ke van een soort driede
ling: landen, thema's en 
postgeschiedenis. De 
eerste categorie lijkt ter
rein te verliezen, de 
tweede maakt een sterke 
ontwikkeling door en de 
derde is vooral onder 
qevorderde verzame
laars in opkomst. Dit ver
klaart waarom een uitge
ver als Michel veel tijd en 
geld stopt in de samen
stelling van zijn brieven-
catalogus van Duitsland. 
Ook de Amerikaanse ca
talogusuitgever Scott let 
kennelijk goed op, ge
zien de verschijning van 
de Classic Speciali

zed Cata logue of 
Stamps a n d Covers. 
Het gaat om een wereld-
catalogus die de periode 
vanaf de eerste postze
gel tot aan het uitbreken 
van de Tweede Wereld
oorlog bestrijkt. De ze
gels die in die periode 
verschenen worden erin 
behandeld, en bij ruim 
vijftiq veel verzamelde 
landen en gebieden wor
den ook nog eens prijzen 
voor zegels 'op stuk' ver
meld. 
In een heel ver verleden 
kon een wereldcatalogus 
de helpende hand bie
den voor die filatelisten 
die 'de gehele wereld' 
verzamelden. Tegen
woordig is zo'n wereld
collectie uiteraard een 
onbereikbaar doel. Dot 
neemt niet weg dat deze 
Scott-catalogus, die de 
periode bestrijkt waarin 
de meeste postadmini-
straties zien nog (enigs
zins) wisten te beheer
sen, de nostalgie van het 
verzamelen van vroeger 
weer kan terugbrengen. 
1999 Classic Specialized Catalogue of 
Stamps i Covers I840-I940,918 pp, for
maat 27.5x21 cm., gei1l (zwart/wit) Uitge
geven daar Scott Punlishing Co. (VS). Prijs 
f l l 6 - ( i n c l verz.). 

Wie voor het thema 'Dis-
ney-figuren op postze
gels' kiest moet weten 
waar hij aan begint. 
Omdat het zo'n populair 
thema is - vooral onder 
jeugdigen - en omdat het 
aantal characters uit de 
Disney-stal bijna dage
lijks wordt uitgebreid kan 
de verwachting ooit 
'compleet' te zijn wel 
worden vergeten. Wie 
toch inzicht wil hebben 
in de stand van dit mo
ment, of een idee wil 
hebben van wat het kost 
om de ontbrekende ze-
qels en blokken nog in 
riuis te halen, kon terecht 
bij de tweede editie van 
Brookman 's Price 
Guide for Disney 
Stamps. Vooral voor 
kinderen moet dat een 
ontluisterende ervaring 
zijn: die zien niet alleen 
dat voor de meeste Dis-
ney-zegels een pittige 

prijs wordt gevraagd, 
maar komen bovendien 
tot de ontdekking dat ze 
in het verleden veel shori 
sets, incomplete series, 
hebben gekocht die 
maar moeilijk aan te vul
len zullen zijn. 
De catalogus van Brook-
man is in feiten een prijs
lijst; de 'noteringen' ver
wijzen naar de bedra
gen waarvoor de series 
en blokken kunnen wor
den besteld. Dat heeft 
natuuHijk wel het voor
deel dat het boekwerk 
een redelijk accuraat 
beeld geeft van de han
delswaarde van de erin 
opgenomen zegels. 

Srookman's Fnce Guide hi Disney Stamps, 
111 pp, farmaot 21 x27 5 cm, geill (z/w) 
Uitgegeven door Braakman Stamps (Cana
da). Pri|st 51 -(incl.verz) 

In 1966 verscheen van 
de hand van dr. Rudolf 
Seichter de Sander-
Katalog Ukraine 1918/ 
1920, twee jaar later ge
volgd door een supple
ment. De Amerikaanse 
studiegroep Ukrainian 
Philatelic Resources heeft 
dit standaardwerk op het 
gebied van de karakte
ristieke drietand-over-
drukken van Oekraïne 
weer tot leven gewekt. 
Dat gebeurt onder de ti
tel U k r a i n e : Classic 
Trident Overprints. 

De oorspronkelijke cata
logus uit 1966 is - voor
zien van de wijzigingen 
uit 1968 - als facsimile 
herdrukt, waarbij de pa
gina's meteen wat zijn 
vergroot. Verder is een 
aantal interessante bijla
gen opgenomen, te we
ten overdrukken van arti
kelen die dezelfde emis
sies bestrijken als de 
door Seicfiter behandel
de. Het onderwerp is 
misschien niet ieders cup 
of tea, maar het is goed 
dat deze oude, maar niet 
verouderde informatie 
weer beschikbaar is voor 
een nieuwe generatie 
verzamelaars. 

Ukraine Classic Trident Overprmts, 108 pp, 
formaat A4, geill. (z/w). Uitgegeven door 
Ukrainian Philatelic Resources (VS). Prijs: 
f 56 - (intl. verz.). 

UK.RAINF: 
CLASSIC TRIDENT 

OVERPRINTS 

De op deze pagino gerecenseerde boeken 
zijn verkrijgliaar bij P W. Meinhardt Inter
national Booksellers, Bleyenburg 5,2511 VC 
Den Haag, telefoon 070-3652227. 
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NEDERLAND 
Verrassing bij kerstpost 
De heer Verboven uit 
Heerlen trof een wel heel 
bijzondere zegel aan op 
een kerstwens: een 22 
millimeter brede zegel 
van 80 cent met rechts 
de uiteinden van een 
Andreaskruis. 
De verzender van deze 
wens is vermoedelijk 
geen verzamelaar ge
weest. De zegel is name
lijk afkomstig uit een 
boekje nummer 43 met 
een zogenoemde Dver
snijding. 
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Zegel uit boekje met Dversnij
ding: de versnijding bedraagt 
4 mm. 

Tenniszegelboekje 
Het 52ste postzegelboek
jevan Nederland (sinds 
1964) verscheen op 2 fe
bruari. Het bevat een 
blokje van vier tennisze
qels van 80 c. Het is ook 
dit keer weer een op
hangboekje, vervaar
d igd door de Engelse 
drukker Walsall Security 
Printers. Helaas zorgt 
ook nu het puntje lijm er
voor dat het boekje 
meestal niet onbescha
digd te openen is. Net 

"pttTpost 
1 

4x 
8 0 cent 

/3 ,20 

vïer 
tenniszegeis 

i 
Kaftje van fiet boekje met de ze
gels ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de nationale ten
nisbond KNLTB. 

als bij de stripzegelboek

jes van het afgelopen na

jaar het gevofwas levert 
De Verzamelservice in 
Groningen ongelijmde 
boekjes uit. 

Vierjaargetijdenboekje 
Na de fruitteelt van 1998 
komen dit jaar bij het 
vierjaargetijdenboekje 
de Nederlandse parken 
voor het voetlicht. De 
verschijningsdatum van 
het boekje was 2 maart. 
In het boekje zitten weer 
vier zegels van 80 cent: 
Keukennof (lente), Weer
ribben (zomer), Haar
lemmerhout (herfst) en 
Sonsbeek (winter). 
Nieuw is dit jaar dat er 
ook vier verschillende 
omslagen zijn! Een 
lente, zomer, herfst en 
winteromslag, waarbij de 
desbetreffende postzegel 

Ipttipost 1 

4x 
8 0 cent 

ƒ3,20 

vier 
Jaargetijden 

F Jm^! 

Boekje nummer 53a: de lente
versie van het vier-jaargetijden
boekje van 1999. 

centraal staat. De inhoud 
is bij alle vier gelijk. Op 
dit moment is alleen de 
lenteversie (boekje 53a) 
verkrijgbaar. De andere 
zijn op het postkantoor 
verkrijgbaar vanaf 8 juni 
(zomer, boekje 53b), 7 
september (herfst, boekje 
53c) en 30 november 
(winter, boekje 53d). De 
Verzamelservice PTT Post 
in Groningen levert ove
rigens vanaf 8 juni ook al 
de herst- en de winterver
sie uit. Handig om ze 
daar te bestellen, want 
Groningen zal ze wel 
weer zonder het tot be
schadigingen leidende 
puntje Tijm kunnen leve
ren. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Argentinië 
Dure postbezorger 
Op 9 december gaf de 
Argentijnse post vier in 
plastic verpakte boekjes 
uit met zelfklevende post
zegels van 25 en 75 c. 
Het gaat om boekjes van 
5 (2x25 c , 6x75 c ) , 10 
(4x25c., 12x75 c ) , 20 
(8x25 c , 24x75 c.) en 
50 d. (20x25 c , 
60x75 c ) . Alles bijeen 
een hele hap uit het bud
get van de modale ver
zamelaar. Vandaar dat 
menigeen zich beperkt 
tot het boekje van 5 d. 
Er verschenen al eerder 
zulke viertallen. Dit keer is 
het thema 'de postbezor
ger in de loop der tijden'. 

Australië 
Prominente Australiër 
Als onderdeel van Aus
tralia Day kwam de post 
op 22 januari met twee 
postzegels die aandacht 
schenken aan een be
roemde Australiër. Tot die 
datum was geheim wie 
de uitverkorene zou zijn. 
Dit jaar viel de eer te 
beurt aan de schilder Ar
thur Boyd. Hij wordt van 
grote betekenis geacht 
voor de culturele identiteit 
van het land. Op de ene 
zegel staat een portret 
van de schilder afgebeeld 
en op de andere een 
werk van hem. 
Er verscheen ook een 
postzegelboekje met tien 
postzegels van 45 c. Op 
de achterzijde van het 
boekje staat reclame 
voor de deze maand in 
Melbourne gehouden 
tentoonstelling World 
Stamp Expo. 

Het portret van de Australische 
schilder Arthur Boyd siert een 
boekje met tien zegels van 45 c. 

Wenszegels 
De Australische wensze-
gel van dit jaar biedt een 
afbeelding van een rode 

roos, het symbool van de 
liefde bij uitstek. Op 4 fe
bruari zag deze zegel 
van 45 c. net licht, ook in 
boekjes van tien stuks. 

België 
Eindelijk tijd! 
België kwam op 25 janu
ari ook met een boekje 
met wenszegels. De acht 
zegels zijn zonder waar
de-aanduiding (briefta-
rief, momenteel 17 f.) en 
bevatten teksten als Ge
lukkige verjaardag, 
Zomaar. Leve mama en 
Eindelijk tijd! 

Canada 
Expresspost 
Om er van verzekerd te 
zijn dat een poststuk in
derdaad arriveert, heeft 
de verzender in Canada 
sinds enige tijd de moge
lijkheid de geadresseer
de voor ontvangst te la
ten tekenen. Daarvoor 
zijn speciale stickers ver
krijgbaar, waarvan één 
gedeelte (met de tekst 
Signature required] op 
het poststuk wordt beves-
tiga en het andere op het 

3 
SïLF-AO«S!Vf 
a O H T U K flEOUIIIED 
STTCKÏHS 

AUTOCOLUWIS 

JSTlCKinS 
K$ tOO ' t3 00 

3AUT0C0LUWTS 
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Canadees boekje met Signature 
requ/rec/-stickers. 

verzendbewijs. 
Boekjesspecialist Huib de 
Ruiter ontdekte onlangs 
dat deze stickers ook in 
een boekje verkrijgbaar 
zijn. Zo'n boekje kost 3 
dollar en bevat drie 
stickers. 

Finland 
Staarten 
Op 27 januari gaf de 
Finse post een boekje uit 
met zes zegels van 3 m. 
De zegels waren vooral 
bestemd voor Valentijns
dag. Met de afbeeldin
gen van twee dieren die 
normaal eikaars vijan
den zijn. maar voor deze 
gelegenheid elkaar 'de 
staart geven', wil de ont
werper aangeven dat 
mensen die elkaar nor
maal niet (meer) groeten 
juist nu de gelegenheid 
kunnen aangrijpen. Om 
de interpretatie zo ruim 
mogelijk te houden heeft 
hij ook niet willen ver
melden tot welke dieren 
de staarten en konten be
horen. 
De zegels in het boekje 
zijn zelfklevend. Er zijn 
er - door de Nederland
se drukkerij Enschedé -
1 miljoen van vervaar
digd. 

De weg 
Op 15 februari ver
scheen een tweede boek
je met vier zegels van 
3 m., waarop voorbeel
den van Finse wegaan
leg te zien zijn. 

Frankrijk 
Euro 
Het al eerder door mij 
aangekondigde boekje 
met de 'eurozegels' van 
4 januari (waarde 3 f. -
0,46 euro) verscheen op 
8 februari. 

Astérix 
De laatste uitgifte van de 
serie Dag van de Postze
gel van deze eeuw is een 
hommage aan Gallische 
helden zoals Abrara-
courcix. Bonemine, Obé-
lix en niet op de laatste 

1 .«HlnimiUHU («ilmmi 
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Vijanden met gekruiste staarten. Zonder veel fantasie vallen er in 
deze achterkanten een zebra en een leeuw, en een hond en een kot 
te herkennen. 



Het nieuwe wensenboek|e van Ierland heeft een vroli|ke voorzi|de 

plaats Astérix. De verha
len, die zich circa 50 
jaar voor Christus afspe
len, hebben in de postze
gelwereld hun intrede 
gedaan door medebe
denker Albert Uderzo. 
De zegels, speciaal gete
kend voor deze uitgifte, 
zijn verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. De in
houd bestaat uit viermaal 
3 f. en driemaal 
3.00+0.60 f.; de prijs 
van het boekje komt dus 
op 22.80 f. 

GrootBrittannië 
Duktechnieken 
Het tweede van de drie 
grootformaatboekjes ter 
gelegenheid van de gro
te tentoonstelling komend 
jaar {The Stamp Show 
2000, Londen, 22 tot en 
met 29 mei 2000) ver
scheen op 16 februari. 
Het boekwerk kost 
£ 7.54 en bevat 29 eer
steklaszegels (waarde 
29 p.): zeventien daar
van in de gewone oranje 
kleur en twaalf in een 
groter formaat in zwart, 
of in reliëfdruk op wit 
papier. 
Alles is uit de kastqe
haald voor dit boekje. 
De Machinzegels in het 
boekje zijn met behulp 
van maar liefst vijf ver
schillende druktechnie
ken vervaardigd. Meer 
informatie is te vinden in 
de bijdrage van Otto 
Hornung elders in dit 
nummer. 

Guernsey 
Grootformaat 
Een serie van tien post
zegels plus een grootfor
maat boekje, dat alles 
verscheen in Guernsey 
op 4 februari ter meer
dere eer en glorie van de 
Britse vorstin. Het eerste 
en enige boekje voor dit 
jaar is niet goedkoop: 
£ 7.50. 

Ierland 
Wenszegels 
Voor het zesde achter
eenvolgende jaar open
de Ierland het postzegel
jaar met de uitgifte van 
een boekje met wensze

gels. Het op 26 januari 
uitgekomen boekje bevat 
twee velletjes van vier ze
aels van 30 p. met af
beeldingen van huisdie
ren. 

het nieuwe jaar meteen 
op 1 januari met de uit
gifte van een serie post
zegels op het thema 'De 
haas en de leeuw', naar 
een fabel die de grote 
leider, kameraacfKim 
Jong II, placht te vertel
len. De zegels zijn ook 
verkrijgbaar in een post
zegelboekje van 
10.40 w. 

NieuwZeeland 
Lokaal boekje 
Op initiatief van de 
plaatselijke Lions Club 
werden vorig jaar op het 
postkantoor van het 
NieuwZeelandse Gis

K^P5li| wil. 
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Kaft|e en inhoud van het op 8 maart verschenen Franse boekie Dag 
van de Postzegel 

Fosfor 
Ook Ierland past nieuwe 
technologie toe bij de 
verwerking van de post. 
Sinds begin dit jaar zijn 
de postzegels daarom 
voorzien van een 2 milli
meter brede fosforrand 
aan alle vier de zijden. 
Het eerste boekje met 
deze zegels verscheen op 
16 februari. Het betreft 
een automaatboekje van 
£ 1  met vogelzegels. 

Koeweit 
Paleis 
Met de zes op 12 januari 
verschenen postzegels 
met afbeeldingen van het 
Sief Paleis zou ook een 
boekje vervaardigd zijn. 
De nominale waarde van 
het boekje zou 0.925 k. 
bedragen en het zou 
gaan om 20.000 boekjes. 

Korea (Noord) 
Nieuwjaar 
De postdienst van 
NoordKorea begroette 

borne boekjes verkocht 
met tien zegels van 
40+5 c. De toeslag was 
ten bate van de gezond
heidszorg voor kinderen 
en had dat jaar als the
ma de veiligheid van kin
deren in en op het water. 
Op de zegel staat een 
kind met een zwemvest 
afgebeeld. 
De uitgiftedatum was 24 
juni en naar verluidt wa
ren de boekjes in korte 
tijd uitverkocht. Deze we
tenschap, gevoegd bij 
het feit dat de oplage 
slechts 800 stuks be
droeg, maakt dat veel 
verzamelaars het nakij
ken hebben. 

KiwiMail 
De gedereguleerde post
markt heeft in Nieuw
Zeeland geleid tot een 
aantal nieuw geregis
treerde postondernemin
gen. Een daarvan is Ki

wiMail. Het onafhanke
lijk opererende bedrijf is 

overigens voor honderd 
procent eigendom van 
de NieuwZeelandse 
postdienst. Het heeft 
sinds 23 november van 
het afgelopen jaar ook 
zijn eigen zelfklevende 
postzegel in een waarde 
van 35 c. Ze zijn los ver
krijgbaar, in doosjes van 
honderd en in een boek
jes van tien. 

il 
Thailand 
Nieuwe boekjes dit voor
aar 
hailand gaat gestaag 

verder met het uitgeven 
van boekjes met vijf post
zegels van 2 b. In een 
kleine twintig jaar zijn er 
zo'n driehonderd boek
jes verschenen. Tot eind 
april gaat het om de vol
gende boekjes: 

Datum Aanleiding/Uitgiften 
0901 Nationale Dag van het 

Kind 
vier verschillende boek
jes 
(kindertekeningen); 

1001 Gehandicapten 
afbeelding heeft betrek
king 
op gehondicaptensport; 

3003 Bangkok 2000 
wereldtentoonstelling 
2000 
vier boekjes; 

3003 Rode Kruis 
ter gelegenheid van de 
RodeKruisbeurs; 

0204 Cultureel erfdeel 
'Mudmee'textiel 
(Thaise zijde); 

1304 Songkran 
Thais Nieuv̂ joor; 

3004 Consumentenbescher
ming. 

Tsjechië 
Vijftien boekjes^ 
Het is altijd moeilijk ge
gevens over te verscriij
nen boekjes in Tsjechië 
boven water te krijgen. 
Abonnementen opboek
jes zijn evenmin moge
lijk. Eigenlijk kan ik ze in 
deze rubriek pas defini
tief en met alle gegevens 
melden nadat ik ze on
der ogen heb gehad. 
Ook de woorden van de 
zegels blijven lang onze
ker. Zo zijn nogafonver
wacht de tarieven voor 
post naar het buitenland 
per 1 januari verhoogd 
en verwacht men per 1 
april een verhoging van 
de andere tarieven. 
Intussen zouden de vol
gende boekjes inmiddels 
verschenen zijn. Op 20 
januari een boekje met 
postzegels van 4.60 k. 
('Traditie Tsjechische 
postzegel'). 
Vervolgens op 17 febru
ari drie boekjes met post

zegels waarop katten af
gebeeld staan, waarden 
4.00, 4.60 en 6.00 k. 
Op 10 maart een boekje 
met poaszegels (4 k.), 
twee met vlinders (4 K.) 
en twee met vogels 
(4,60 k.). De vlinder en 
vogelboekjes zouden een 
schaakbordachtige sa
menstelling hebben, net 
zoals de faunaboekjes 
van het afgelopen jaar. 
Verder staan op de vol
gende data boekjes op 
riet programma. 20 mei 
('Dag van het kind, 
4 60 k.); 23 juni ('750 
jaar bergrecht in Iglou, 
4.60 k.); 29 september 
('bijenvolken'; drie boek
jes: 4 00, 4 60 en 5 k.) 
en als laatste een boekje 
met kerstzegels (4 k.) op 
10 november. 

Verenigde Staten 
Lovezegels 
Twee /.ovezegels zagen 
in de Verenigde Staten 
op 28 januari het licht. 
Bijzonder eraan is dat de 
zelfklevende zegels inge
sneden zijn langs de lijn 
van de tekening. De ze
gel van 33 c , net nieuwe 
tarief voor binnenlandse 
brieven, is ook verkrijg
baar in tot boekjes te 
vouwen velletjes van 20 
stuks. 

Een Victoriaans plaatje kanten 
kleedje met een hart van rode 
rozen, lelietjes vandalen en 
groene blaadjes 

Vlag boven stacl 
De nieuwe vlagzegel van 
33 c verscheen op 25 
februari. Het valt te ver
wachten dat er vier 
boekjesversies verkrijg
baar zijn: gewone boek
jes met vijftien en met 
twintig stuks, en zoge
naamde 'vouwboekjes' 
met tien en met twintig 
zegels. 

Daffy Duck 
Net zoals het eerder ver
schenen Bugs Bunny
0997] en Sylvester & 
rwee/xboekje(1998) 
komt ook Daffy Duck 
voor in normale en in 
speciaal voor verzame
laars vervaardigde boek
jes. De laatste heeft dan 
ook een ongetande post



zegel. De boekjes ver
schijnen op 16 april en 
bevotten tien zelfkleven
de postzegels van 33 c. 

Bessen 
Op 23 april verschijnen 
er vier zegels van 33 c. 
met afbeeldingen van 
bessensoorten: bosbes
sen, aardbeien, frambo
zen en bramen. Ook in 
boekjes: vijftien zegels in 
een normaal boekjes en 
tv/intig in een 'vouw
boekje'. 

Vlag bij schoolbord 
Een nieuwe vlagversie 
(33 c.) komt uit in april. 

Zeker is al dot er een 
ATMvelletje met achttien 
van deze zegels zal ver
schijnen. 

Zwitserland 
Strips in een boekje 
Het was op 9 maart pre
cies tweehonderd jaar 
geleden dat de Zwitserse 
striptekenaar Rodolphe 
Töpffer (17991846) 
werd geboren. Het vorm
de de aanleiding de 
Zwitsers te vergasten op 
een boekje met afbeel
dingen uit zijn beroemde 
stripverhaal over de lief
desperikelen van Monsi
eur Vieux Bois. Op de 

IAPOSJE!P 
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Een oogziekte verhinderde Töpffer kunstschilder te worden Het was 
dus enigszins noodgedwongen dot hi| zich ging toeleggen op het 
beeldverhaal. 

postzegels vinden we vijf 
episoden uit het verhaal: 
de eerste aanblik, de lief
desverklaring, de vreug
dedans, de hindernissen 
en het onafwendbare 
happy end. 
Het boekje bevat tien 
zelfklevende postzegels 
van 90 c. 

LUCHTPOST
SAMENSTELLING: J . E . C . M . DEKKER, 
POSTBUS 9 4 , 2 7 7 0 AB BOSKOOP 

 K L M 
DohaDhahran 

26101M8 

DOHA
AMSTERDAM 

THE FLYING DUTCH« 
P.O. Box 94 

2770 AB Boskoop 
The Nettierlandï 

«.vni». 

Een mooie eerstevluchtenvelop. Made m Doha. 

KLM 
Zoals we al eerder meld
den ging KLM met in
gang van 25 oktober 
1998 vliegen van Am
sterdam naar Dahrhan 
en Doha. In Doha werd 
een mooie envelop voor 
'De Vliegende Hollan
der' gemaakt, zij het met 
de vermelding dat het 

= om de eerste vlucht 
^ DohaAmsterdam zou 
 gaan. Dat klopt echter 
'Z niet: er werd met deze 
■^ post ook gevlogen tussen 
s Doha en Dahran, zoals 
::; de afgebeelde envelop 
^ bewijst. 

= Er komen aan het eind 
van deze maand weer 

H M nieuwe eerste vluchten 
lOt van de KLM. Op 28 

maart vliegt men van 
Amsterdam naar Sand
jeford (toestel: F70) en 
van Amsterdam naar 

Kristiansand (F50). 
De PTT heeft al toestem
ming gegeven voor een 
bijzonder stempel. Het is 
alleen nog de vraag of er 
op de retourvlucht post 
mag worden meegege
ven. 

Met ingang van 29 
maart vliegt de KLM 
naar Sjanghai; de 
vluchtnummers zijn 
KL0895 (heen) en 
KL0896 (terug) en het 
toestel is een B747400. 

AIR ALPS AVIATION 
Een maatschappij waar
mee de KLM een alliantie 
is aangegaan. Air ALPS 
Aviation, zal met ingang 
van 28 maart met een 
toestel van het type 
D0328 qaan vliegen 
van Innsbruck en Salz
burg naar Amsterdam en 
Milaan. 

TRANSAVIA 
U heeft het waarschijnlijk 
al gehoord of gelezen: 
Transavia ruilt Schiphol 
(gedeeltelijk) in voor Zes

■X'^mi p 
|0Hpl 

■ 
^s^l 

^ H 
H^Vtail 

1 
Een vliegtuig van het type D 0 3 2 8 

M/S4S 
SAS FIRST 
BOEING 737 FUGHT 
STOCKHOLM  AMSTERDAM 

SAS PHILAIELiC CLUB 
Poste Restante 
Schiphol 
liiesH SCHIPHOL 
The NethertsmJe 

M/J4S 
SAS FIRST 
BOEING 737 FLIGHT 
AMSTERDAM  STOCKHOLM 

SAS PHILATtLIC CLUB 
Poste Restante 
S190 4S ARLANDA INT AIRPORT 
Sweden 

De heen en terugvlucht van SAS (StockholmAmsterdam) op 25 ok
tober 1998 wordt met deze twee eerstevluchtenveloppen filatelistisch 
gedocumenteerd 

tienhoven. De maat
schappij zal nieuwe lijn
diensten openen op 
Faro, Malaga, Alicante 
en Las Palmas. Of er met 
deze vluchten ook post 
kan worden meegege
ven moet worden betwij
feld, gezien de proble
men op dit punt die zich 
onlangs voordeden met 
de eerste vlucht naar 
Katmandu. 

SAS 
De SAS heeft met een 
B737800 (een nieuw 
type) een eerste vlucht 
gemaakt van Stockholm 
naar Amsterdam en wel 
op 25 oktober van het 
vorig jaar. Op dezelfde 
dag werd ook het retour
traject afgelegd. 
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WORDT GEHOUDEN OP 
26 , 27 EN 28 APRIL 

IN HET EUROPAHOTEL TE SCHEVENINGEN 
Dit wordt een interesssinte en omvangrijke veiling. 

Een groot en gevarieerd aanbod van vele duizenden 
kavels zal onder de hamer komen. 

• Een keur aan losse zegels en series van Nederland en O.G., alsmede 
buitenland, w.o. veel West-Europa. 

ir Een schitterende afdeling halfrond-, punt- en kleinrondstempels, 
alsmede zeldzame poststukken. 

• Ruim 1500 collecties, partijen en restanten, o.a. schitterende 
landencoUecties die als object worden geveild. 

if Ruim 500 kavels in dozen. 

WILT U ONZE RIJK GEÏLLUSTREERDE VEILINGCATALOGUS 
ONTVANGEN? MAAK DAN SNEL ƒ 5,- OVER OP GIRO 420875 OF 

OP BANKREKENING 473568705. 
(Bij gebleken interesse wordt toezending voortgezet) 

Voor onze volgende veiling, welke in het najaar wordt gehouden, kunt u 
dagelijks materiaal inleveren, ook tijdens de kijk- en veilingdagen. 

Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de kluis. Renteloos 
voorschot tot ieder bedrag mogelijk. 

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 
INFORMATIE 070-3647957 

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

"JU i e t d i i k POSTZEGELVEILINGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen IJCW 

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

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

8 0 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions
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Van de vier parken die zijn opgenomen in de nieuwste reeks 

Vier-jaargetijdenzegels van PTT Post is de Keukenhof 

ongetwijfeld het bekendst. En bij de naam van dit 

wereldberoemde park denkt vrijwel iedereen meteen aan 

tulpen. Geen wonder dat de nu volgende bijdrage over de 

Keukenhof in het teken van de tulp staat. 

tulpen aangeboden. Nog 
steeds wordt het beeld van de 
Keukenhof door de tulp ge
domineerd, maar ook andere 
bolgewassen zijn er te bewon
deren. 

DE TULP 
De tulp (plantengeslacht Tuh-
pa, uit de Leliefamilie) is een 
kleine tot middelgrote bol-
plant met een hoogte die va
rieert van 15 tot 80 centime
ter. De bollen hebben een co
nische tot vrijwel ronde vorm 
met meestal een buikige en 
platte kant met groeven. Hoe
wel er niet-bloeiende planten 
bestaan zijn deze voor de con
sument nauwelijks interes
sant. Bloeiende tulpen heb
ben een redelijk stevige sten
gel met drie tot vier gootvor-
mige bladeren. Tulpen ko
men in allerlei kleuren en vor
men voor {afbeeldingen 4 tot en 
met 7). Oorspronkelijk waren 
de kleuren vooral fel en glan
zend, maar aan de vraag naar 
zachte pasteltinten hebben de 

1 Het middeleeuwse kasteel van graaf 
van Lynden werd het middelpunt van een 
kleurrijke bloemenshow 

Net als zovele andere Neder
landse bedrijfstakken kwam 
de bloembollenteelt zwaar ge
havend uit de Tweede We
reldoorlog tevoorschijn. Er 
was weinig geld en de bollen-
handel lag bijna helemaal stil. 
Van de eens zo bloeiende ex
port was niets meer over. On
der deze omstandigheden 
sloeg een aantal bollenkwe
kers de handen ineen. Zij be
sloten tot de aanleg van een 
modeltuin waar ieder voor
jaar de nieuwste tulpen ge
toond konden worden. Graaf 
van Lynden was bereid om 
het landschapspark rondom 
zijn middeleeuwse kasteel in 
Lisse te verhuren (afieeldmgen 
1 en 2). Een tuinman maakte 
vervolgens een ontwerp voor 
de aanplant van tulpen in het 
beukenbos. We schrijven 
1949, het geboortejaar van de 
Keukenhof, nu een van de 
grootste toeristische trekpleis
ters van ons land. Jaarlijks be
zoeken busladingen de kleur
rijke lusthof. Historisch is nog 
steeds het bezoek van konin
gin Juliana en prins Bern
hard, die ter gelegenheid van 
hun zilveren huwelijk (aßeel-
ding 3) met hun vorstelijke 
gasten over de Keukenhof 
wandelden. Pikant detail 
daarbij was, dat ook zij per au
tobus naar Lisse werden ge
bracht, iets wat groot opzien 
baarde. De koningin kreeg 
helemaal in stijl een boeket 

2 Rechts op dit velletje is het ontwerp te zien dot Zocher maakte voor het park van het 
kasteel 

bollenkwekers de laatste jaren 
kunnen voldoen. Per jaar ko
men er zo'n twintig nieuwe va
rianten bij {afbeelding 8). 
Dankzij moderne kweektech-
nieken in kassen is het moge
lijk om al in december tulpen 
als snijbloem te kopen, terwijl 
ze van nature pas in het vroe
ge voorjaar bloeien. De tulp is 
het hoofdgewas van de Neder
landse bloembollenteelt. 

TURKS 
Hoewel we ons geen Neder-
landsere bloem kunnen voor
stellen dan de tulp, komt zij 
oorspronkelijk uit de provin
cie Tienshan in China. Van
daar verspreidde de tulp zich 
naar het oosten en westen. Te
genwoordig vinden we wilde 
tulpen tot ver in Europa: op 

3 Het zilveren huwelijk van koningin Ju 
liana en prins Bernhard bracht vele vor
stelijke personen naar de Keukenhof 

de Balkan, in Italië, Zwitser
land, Spanje en zelfs Portugal, 
maar niet in Nederland. Onze 
'gecultiveerde' tulp komt uit 
gebieden die vroeger tot het 
Turkse rijk behoorden, zoals 
de Krim, de steppen van de 
Kaukasus of Iran. Rond 1000 
na Christus werden tulpen ge
kweekt in het huidige Turkije, 
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Al51617 Enige voorbeelden van de vele soorten tulpen (collectie G Papendrecht, Sossenheim) 



eerder was de tulp al bekend 
bij de Perzen. Er is een mooi 
verhaal over de Perzische 
prins Farhad die stapelverliefd 
was op de maagd Shirin. Op 
een dag kreeg hij het onjuiste 
bericht dat zijn geliefde was 
gedood. Overmand door on
draaglijk verdriet besteeg hij 
zijn lievelingspaard en galop
peerde de dood tegemoet 
door zich met paard en al van 
de rotsklififen te storten. Uit 
zijn ontelbare verwondingen 
sijpelden de bloeddruppels 
op de grond. En zie, iedere 
bloeddruppel werd een tulp, 
het symbool van zijn perfecte 
liefde. Als we de druppelvorm 
van tulpenbollen bekijken 
kunnen we ons gemakkelijk 
voorstellen hoe dit verhaal 
zijn oorsprong vond (afleel-
ding 9). 

NIEUWSGIERIG 
Vroege uitingen van het be
staan van de tulp zijn gevon
den in een Italiaanse bijbel uit 
de twaalfde eeuw, waar de be
ginletters van de hoofdstuk
ken waren gevormd uit tul
pen, en liederen van de Turk
se dichter Rumi, die de 
schoonheid van de tulp be
zong (afbeelding 10). 
In Turkije beleefde de tulp 
haar eerste glorietijd. In de 
zestiende eeuw was de tulp 
overal te vinden in de paleis
tuinen in Constantinopel, 
waar sultan Süleyman II 
(1494-1566) heerste {afleel-
ding 11). Hij was niet alleen 
een groot staatsman, maar 
ook een enorme liefhebber 
van planten en bloemen. De 
tulp was een van zijn favorie
ten en werd daardoor de mo-
debloem van zijn tijd. Hij liet 
de bolgewassen verder kwe
ken, waardoor een grotere va
riatie ontstond. Als de tulpen 

8 Jaarlijks komen er zo'n twintig nieuwe 
soorten bi j . 

T U R K I Y E n n 
C U M H U R i Y E T i Y « 

13. De Hortus Botanicus te Leiden waar 
Clusius de tulp bestudeerde 

1 1 . Sultan Süleyman' een groot 
staatsman en tulpenlieffiebber. 

9 Volgens een Perzisch 
verhaal zou de tulp uit 
bloeddruppels zijn ont
sproten 

14 De schilder Rembrandt van 
Rijn, wiens naam gebruikt 
werd om de gevlamde tulpen 
aan te duiden die de oorzaak 
waren van de tvipomania 

10 De Turkse dichter 
Rumi die de tulp verheer
lijkte in zijn gedichten. 

12. Het hof van Süleyman; in het 
midden is duideli|k zijn bloeiende 
tuin te zien. 

bloeiden werden er grote fees
ten georganiseerd {afleelding 
12). 
De Vlaamse edelman Ogier 
Ghislain de Busbecq was als 
ambassadeur verbonden aan 
het hof van de sultan. In zijn 
brieven schreef hij enthou
siast over de tulpen, wat een 
van zijn vrienden, de botani
cus Carolus Clusius, bijzonder 
nieuwsgierig maakte. Deze 
prefect van de keizerlijke krui
dentuinen in Wenen en Praag 

kreeg tenslotte een aantal tul
penbollen toegestuurd. Van
wege een geloofskwestie kon 
Clusius niet meer in het Habs-
burgse rijk blijven en vertrok 
hij in 1593 naar de Nederlan
den, waar hij de functie van 
hortulanus (technisch bestuur
der) van de hortus in Leiden 
kreeg aangeboden. Daar 
plantte hij zijn bollen in de 
toen nog kleine universiteits-
tuin [afbeelding 13). 

GEKTE 
Clusius kweekte de tulpen lou
ter uit wetenschappelijke inte
resse, maar anderen roken 
geld. Omdat Clusius zijn bol
len niet weggaf of verkocht 
werden ze gestolen en zo be
gon de tulp zijn zegetocht in 
ons land. Langzaam maar ze
ker kwam de teelt van tulpen 
op gang. De tulp was nog zo 
moeilijk te krijgen dat slechts 
de zeer weigestelden zich die 
konden veroorloven. Tulpen 
waren zo zeldzaam en kost
baar dat ze een statussymbool 
werden. Iedereen die erbij wil
de horen moest tulpen heb
ben en men ging daarin heel 
ver. Tussen 1620 en 1637 ont
stond een levendige handel in 
tulpenbollen, waarbij gere
geld bollen werden verhan-

15 In zi|n schilderij Allegone op c/e tulpenmonie bespotte Jan Brueghel I 
lectie: Frons Hals Museum, Haarlem). 

de tulpenhandelaren door ze als apen af te beelden (col-

KONINKLIJKE AUTORITEIT 
Lange tijd was een bezoek aan 
de Keukenhof een van de ver
plichte onderdelen van een 
staatsbezoek aan ons land. Zo 
ook toen de Zweedse koning 
Gustaaf Adolf en koningin Loui
se naar Nederland kwamen. De 
koning was een groot bloemen-
liefhebber en een zeer deskun
dig botanicus. Toen de vorst ge
kleed in admiraalsuniform tus
sen de tulpen liep ging hij hele
maal op in zijn passie en vergat 
de tijd. Pratend met de mensen 
die hem rondleidden wisselde 
hij ervaringen uit en moest ten 
slotte door zijn vrouw erop ge
wezen worden dat het bezoek al 
een uur was uitgelopen. 



16 Lodewijk XIV - een fervent liefhebber 
van tulpen - liet tulpenbollen planten in 
de tuinen van het paleis van Versailles 

17 Wil lem van Oranje en Mary Stuart 
tuinierders in harten nieren 

18 In de tüin van paleis Het Loc kreeg de 
tulp een prominente plaats. 

deld die alleen op papier be
stonden. Er werd gesproken 
over windhandel met tulpen. 
Met name de gevlamde Rem-
brandt-tulpen waren zeer ge
liefd {aßeelding 14). Op het 
hoogtepunt van wat men de 
tulpomania is gaan noemen 
kostte een enkele tulpenbol 
tienduizend gulden. Er werd 
driftig gespeculeerd met de 
bollen, tot het in 1637 hele
maal mis ging. Toen deed een 
Amsterdamse koopman zijn 
grachtenpand voor 10 tulpen
bollen van de hand, waarop 
de overheid ingreep. Van de 
ene op de andere dag stortte 
de tulpenmarkt in. Dit tot op
luchting van velen die zich 
over de tulpenhandel hadden 
opgewonden. Een van hen 
was de schilder Jan 
Brueghel II, die er een schil
derij aan wijdde waarop de 

^ M O N / \ C O BOSSCHtERT 

MONTE-CARIO FLORA 1973 I 

19 Bloemenvaas van Ambrosius Bos-
schaert, tijdgenoot van Breughel die be
kend staat om zijn zeer gedetailleerde 
bloemenschilderi|en 

tulpenhandelaren als apen 
werden voorgesteld {aßeelding 
15). Achteraf bezien is het alle
maal des te schrijnender om
dat het juist zieke tulpen wa
ren die de tulpengekte veroor
zaakten. De gevlamde tulpen 
waren namelijk besmet met 
een virus dat de bewuste unie
ke vlammen veroorzaakte. 

TUINEN 
Hoewel de tulpengekte met 
name in Nederland woedde 
was men ook in andere lan
den in de ban van de tulp ge
raakt. In Frankrijk was de tulp 
tijdens de regering van Lode
wijk XIV dé hofbloem (aßeel
ding 16). Het paleis dat de ko
ning in Versailles liet bouwen 
werd beroemd om zijn archi
tectuur, maar ook vanwege 
zijn tuin met tulpen. Gezien 
de kostbaarheid werden de 
bollen niet in groepen ge
plant, maar ieder afzonderlijk, 
zodat elke bloem helemaal tot 
zijn recht kwam. 
Lodewijks tijdgenoot, stad
houder Willem van Oranje en 
zijn vrouw Mary Stuart [aßeel
ding 17) waren grote tuinlief-
hebbers. In navolging van Ver
sailles lieten zij onder andere 
paleis Het Loo bouwen. In 
zijn ontwerp voor de tuin gaf 
Daniel Marot de tulp alle 
ruimte. In de gerestaureerde 
tuin van Het Loo is prachtig te 
zien hoe dat naar de opvatting 
van de zeventiende eeuw ge

beurde (aßeelding 18). Ook in 
het paleis zelf was de tulp 
alom aanwezig in grote Delft-
blauwe tulpenvazen die in ka
binetten werden neergezet. In 
speciale gaten konden de 
bloemen worden geplaatst. 
Dankzij de verschillende ni
veaus in de vaas werd een pira
mide-effect bereikt, waardoor 
de kostbare tulpen helemaal 
tot hun recht kwamen. Toen 
Willem en Mary later naar En
geland verhuisden, lieten zij 
tulpenbollen overkomen om 
ze in de tuin van Hampton 
Court te planten. Over een 
aantal jaren zal ook daar te 
zien zijn hoe de tulp indertijd 
in de tuin werd gehouden. 
Onlangs is met een restaura
tieplan begonnen, dat de tuin 
in zijn zeventiende-eeuwse 
staat moet terugbrengen. 

KUNST 
De maitresse van Lodewijk XIV, 
Madame de Pompadour, liet 
zich gedrapeerd met tulpen 
portretteren. De bloemen 
werden speciaal voor haar uit 
Lisse aangevoerd. De tulpen 
werden groen geplukt en per 
snelle postkoets naar Parijs 
vervoerd. 
De tulp was een geliefd onder
werp voor schilders (aßeeldin-
gen 19 en 20). Vreemd genoeg 
was Rembrandt, naar wie de 
befaamde tulpen werden ge
noemd die de tulpomania ver
oorzaakten, niet een van hen. 
Er is niet één schilderij van 
zijn hand bekend waarop een 
tulp staat. Dit is opmerkelijk, 
want vele kunstenaars - en 
niet alleen schilders - maak
ten volop gebruik van tulpen
motieven. Wie de moeite 
neemt om zich erin te verdie
pen zal versteld staan hoe vaak 
de tulp terugkeert in allerlei 
ornamenten aan huizen, als 
versiering op gebruiksvoor
werpen en als decoratie op 
wandtegels (aßeeldingen 21, 22 
en 23). 
En wie denkt dat alleen in het 
verre verleden kunstenaars 
geïnspireerd raakten door de 
tulp vergist zich. Een moder
ne schilder als Mondriaan 
maakte gebruik van de tulp bij 

JUBILEUMVIERING MET 
POSTKOETS 
Het eeuwfeest van de Koninklij
ke Algemene Vereniging voor 
Bloembollencultuur was een 
van de aanleidingen voor de In
ternationale Bloemententoon-
stelling Flonade die in 1960 in 
Rotterdam werd gehouden. Tij
dens die tentoonstelling was er 
bijzondere aandacht voor een 
ander jubileum. Men had uit
gerekend dat precies vierhon
derd jaar eerder de tulp in Ne
derland werd geïntroduceerd. 
Dit feit was de aanleiding voor 
een postkoetsrit van Istanboel 
naar Rotterdam. De postkoets 
met volgwagens en personeel 
legde de 3.400 kilometer uis-
sen beide steden af in 39 da
gen. Overal waar de karavaan 
kwam trok zij veel bekijks. De 
hele reis kostte indertijd onge
veer 100.000 gulden, een be
drag dat voor een aanzienlijk 
deel door filatelisten werd op
gebracht. Er werden namelijk 
speciale poststukken vervoerd 
die voor een rijksdaalder wer
den verkocht, hi de voorver
koop waren er 11.000 besteld 
en voor rekening van het Floria-
df̂ comité werden ook nog de 
nodige enveloppen meege
bracht. De poststukken werden 
voorzien van een Turks stem-

f)el dat herinnert aan het jubi-
eum. De vertaling van de Turk

se tekst luidt: '400 jaar tulpen
bol getransporteerd naar Ne
derland'. Bij aankomst op de 
Flonade werden de poststukken 
voorzien van het Flanade-ilem-
pel dat gedurende de tentoon
stelling in gebruik was. 

zijn werk, zoals een postzegel 
uit 1992 bewijst (aßeelding24). 
Herman Emmink werd onster
felijk beroemd met zijn liedje 
Tulpen uit Amsterdam, waaraan 
de titel van dit artikel is ont
leend en Annie M.G. Schmidt 
schreef voor de kinderserie Ja 
zuster, nee zuster het liedje A 
mill, a tulip and a wooden shoe, 
waarmee ze in een keer alle 
stereotypen van Nederland 
opsomde (aßeelding25). 
Koningin Beatrix droeg een 
paar jaar terug tijdens een be
zoek aan Noorwegen in plaats 
van nationale klederdracht, 
zoals was gevraagd, een rok 
van een stof waarin de tulp 
een terugkerend motief was 
(aßeelding 26). 

« ^ « « * « * « v « « « * 

20 Zes van de tien bloemen in dit Engelse boekje - inclusief de tulp op de bovenste r i j , tweede van rechts - zijn van de hand van Georg Dionysious Ehret (1708-1770), de bijzon
der getalenteerde illustrator van botanische werken, waaronder zi|n eigen boek Plantae et Papiliones Rariores 
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21 / 2 2 / 2 3 . Wie om zich heen kijkt kan 
overal tulpen ontdekken. Enige voorbeel
den van tulpenmotieven op tegels, meu
bels en stoffen. 

24. Tulpen van Mondriaan als symbool 
voor Nederland tijdens de Expo 92 'm 
Sevilla. 

BOLLENSTREEK 
De tulp had zijn intrede ge
daan in de Nederlandse sa
menleving om er nooit meer 
uit te verdwijnen. Daar veran
derde het instorten van de tul-
penhandel in 1637 niets aan. 
Met doorzettingsvermogen en 

inventiviteit bouwden de te
lers hun imperium weer op. 
Dit keer was hun handel min
der op wind gebaseerd. Voor
lopig echter bleef de tulp wel 
een luxe artikel waar hoge 
prijzen voor werden betaald. 
Aan het eind van de negen
tiende eeuw gingen steeds 
meer telers zich toeleggen op 
de bollenteelt. Het gebied tus
sen Haarlem en Leiden kreeg 
in het voorjaar langzaam maar 
zeker het aanzien dat wij te
genwoordig kennen: velden 
vol met bonte kleuren. Tegen
woordig heet het gebied niet 
voor niets de Bollenstreek {af
beeldingen 27 en 28). Daar, 
achter de duinen, is de grond 
bijzonder geschikt voor de 
teelt van tulpen. Deze zogehe
ten geestgrond is niet te zuur 
en goed waterdoorlatend, ter
wijl ze toch genoeg water vast
houdt om de bollen te voe
den. Deze combinatie is 
slechts in een kleine strook 
van ons land te vinden. Later 
ontdekte men dat bollen ook 

kJ 
25. Dit postblad met A mill, a tulip and a wooden shoe lijkt te zijn uitgegeven om het 
liedje van Annie M.G. Schmidt te verbeelden. 

Aanvang verkoop: j 11 maart 1991 

2 7 / 2 8 . ledere jaar weer is de Bollenstreek met zijn gekleurde velden in het voorjaar 
een toeristische trekpleister van de eerste orde. 

26. Prinses Beatrix en prins Clous op het balkon van het Paleis op de Dam dat feestelijk 
versierd is met tulpen. 

goed gedijen op kleigrond die 
voor bijna driekwart ver
mengd is met zand, zogehe
ten zavelgrond. Het gevolg 
was dat nu ook in de kop van 
Noord-Holland de bollenteelt 
een ongekende vlucht nam 
{afleelding 29). 

EXPORT 
De export is al vanaf het begin 
een van de pijlers waarop het 
succes van de bollenteelt is ge
baseerd {afleelding 30). Om
streeks 1850 begon men seri
eus met het verkennen van de 
Amerikaanse markt, hoewel 
er wel al eerder contacten wa
ren in de Verenigde Staten. 
Een riskante en tijdrovende 
onderneming, maar uiterst 
succesvol. Het was een knap 
staaltje van koopmanskunst, 
want de bollenverkopers 
moesten onooglijke bollen 
verkopen, waaruit pas maan
den later fraaie bloemen zou
den moeten komen. 
Tegenwoordig zijn de Ver
enigde Staten de belangrijkste 
importeurs van onze tulpen
bollen {afleeldingen 31 en 32) 
gevolgd door Duitsland {af
beelding 33) en Japan. Mede 
dankzij uitgekiende promotie
campagnes is de tulp een 
goed exportproduct gewor
den op een markt die men na 
de crisis van de jaren dertig 
{afleelding 34) en de oorlog 
weer helemaal opnieuw moest 
opbouwen. Toen in 1976 de 
de Verenigde Staten hun 
tweede eeuwfeest vierden 
speelden de Nederlandse bol
lentelers daar handig op in. Al 
een jaar eerder schonken zij 
een miljoen tulpenbollen om 
het feest extra luister bij te zet
ten. De bollen werden in een 
aantal grote steden door een 
Miss Tulip overhandigd. De 
publiciteit en ermee gepaard 
gaande gratis reclame over
troffen de kosten die gemaakt 
waren. 

VOORJAARSGEVOEL 
Per jaar worden ongeveer 8.5 
miljard bloembollen geprodu
ceerd {afbeelding 35). Een 
kwart daarvan blijft in eigen 
land. Het valt ons bijna niet 
meer op, maar onze liefde 
voor bloemen en planten 
wordt door buitenlanders 

voortdurend geroemd. Nog 
steeds is er geen land ter we
reld waar het zo vanzelfspre
kend is om een bosje bloemen 
in huis te hebben en een aan
tal kamerplanten in de ven
sterbank te zetten {afleelding 
36). Tulpen blijven ook in ei
gen land onverminderd popu
lair. Een bos tulpen in een 
vaas brengt het lentegevoel in 
huis en als de eerste puntjes 
groen uit de grond komen 
heb je het gevoel dat het voor
jaar in aantocht is. Het lange 
wachten na het planten van 
de bollen wordt eindelijk be
loond. 
Overigens is het een misver
stand dat tulpen alleen maar 
in het voorjaar bloeien. Wie 
het goed uitkient kan van het 
vroege voorjaar tot ver in de 

DE ZWARTE TULP 
Het kweken van een echte 
zwarte tulp heeft altijd tot de 
verbeelding gesproken. De 
Franse schrijver Alexandre Du
mas (1802-1870) werkte dit ge
geven uit. In zijn roman De 
zwarte tulp beschrijft hij hoe een 
jongeman probeert een zwarte 
tulp te kweken om zo een prijs 
van 100.000 gulden te winnen. 
Een van zijn buren probeert 
hem echter dwars te zitten en 
weet met zijn intriges te berei
ken dat de man in de gevange
nis terecht komt. Daar ontmoet 
hij de dochter van de cipier, op 
wie hij verliefd wordt en die hij 
zijn kostbare tulpenbollen toe
vertrouwt. De buurman weet 
een bol te stelen en gaat daar
mee naar Haarlem om het geld 
in ontvangst te nemen. Daar 
echter kan de cipiersdochter 
de aanwezigen overtuigen van 
de onschuld van haar geliefde. 
Eind goed, al goed. De buur
man krijgt een beroerte, de 
jongeman kan met het meisje 
trouwen en de cipier krijgt een 
nieuwe taak: de kostbare tul
pen bewaken. 
Overigens liet Dumas zich wel 
heel erg door zijn fantasie mee
slepen. Historisch gezien is het 
werk niet verantwoord; zo wer
den volgens hem de tulpenbol
len ingevoerd door Portugezen 
die ze uit Ceylon haalden. Hij 
laat tulpen in potten planten 
en na een paar dagen staan ze 
al boven de grond en het kwe
ken van een zwarte tulp is wel 
erg simpel. Men begiet de tulp 
gewoon met kleurstof en laat 
hem dan een paar dagen in het 
donker staan! 
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29 Behalve in de Bollenstreek worden ook in de kop van NoordHolland met succes 
bollen geteeld. 
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30. De Nederlandse tulp werd een van de succesnunnmers van de vaderlandse export, 
mede dankzij uitgekiende promotiecampagnes. 
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34 De devaluatie van het Britse pond zorgde ervoor dat de handel m Rijnsburg bijna 
volledig instortte doordat de bloeiende export op Engeland vrijwel wegviel 

35. De tulp temidden van een aantal andere populaire bloemen, de hyacint, de narcis, 
de iris en de sering. 

31 Wie 'export' zegt moet onmiddelli|k 
aan de Verenigde Staten denken, de 
grootste importeurs van Nederlandse tul
penbollen. 
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32 Vele parken en perken in de Verenig
de Staten worden in het voor|aar opge
fleurd door Nederlandse tulpen 

36. 'Nededand bloemenland'  een slo
gan die nog steeds van toepassing is 

i.^ r/^rl' b . 
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UNDE J^ 

If^ZOGAST^ 
^ IN MEPPEN 
J 29.4.8.M2 

37 Steeds meer kriigt ook de bollenteelt 
oog voor milieuproblemen en wordt er 
naar mileuvriendelijke alternatieven ge
zocht 

33 Frau Antje heeft in Duitsland haar steentje bijgedragen om de tulp onder de aan
dacht te brengen. 

38 Een feestelijke uitsmijter tot besluit 
een telegram met 'tulpenconfelti'l 
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zomer genieten van de kleu
renpracht die tulpen bieden. 

MILIEUVRIENDELIJK 
De bollenteelt heeft helaas 
ook een schaduwzijde. Er is 
door de milieubeweging gere
geld gewezen op het milieu
onvriendelijke karakter van 
de tulp. Bollen zijn gevoelig 
voor ziekten en virussen en 
die probeerde men te voorko
men door gebruik te maken 
van allerlei bestrijdingsmidde
len. Hierdoor zijn enorme 
hoeveelheden gif in de bo
dem terechtgekomen. Tegen
woordig beseffen ook de bol
lenkwekers dat dit niet kan. Er 
wordt veel onderzoek gedaan 
naar alternatieve manieren 

om ziekte te voorkomen en 
ook invoering van minder mi
lieubelastende productieme
thoden heeft nu prioriteit. 
Het Laboratorium voor 
BloemboUenonderzoek speelt 
hierin een belangrijke rol. 
Steeds meer probeert men 
zijn heil te zoeken bij biologi
sche bestrijding {afbeelding 
37). 
Zo is de tulp na vierhonderd 
jaar weer in nieuwe fase te
rechtgekomen, waardoor zij 
voorlopig nog lang niet uitge
bloeid is {afleelding38). 

Geraadpleegde bronnen: 
Arend Jan van der Horst en Jan Ba
der: De tulp, het symbool van zon en 
voorjaar, Lisse, 1994. 

Tom Lodewijk: Het boek van de tulp; 
Alphen aan den Rijn, 1978. 
Peter Steltman: De Tul(i)p(a), 400 
jaar m Nederland; AOreeks; Lely
stad, 1994. 
Internet: website van de U.S. Nether
lands Flower Bulb Information Center, 
URL: www.bulb.cora 

HONGERWINTER 
In oorlogstijd is het bloembol
lenbedrijf zeer kwetsbaar. Tij
dens de Eerste Wereldoorlog 
kwam de export bijna helemaal 
stil te liggen. Het Rijksland
bouwproefstation voor veevoe
deronderzoek stelde toen vast 
dat tulpenbollen geschikt wa
ren om als veevoeder te die
nen. Wagonladingen werden 
vervolgens aan het vee gevoerd. 
In de Tweede Wereldoorlog 
waren het de mensen zelf die 
tijdens de hongerwinter 1944
1945 hun leven wisten te red
den door gebakken of geroos
terde tulpenbollen te eten. 
Bakkers maakten koekjes op 
basis van tulpenbollenmeel en 
de bollen werden zelfs verwerkt 
in surrogaatkoffie. 

http://www.bulb.cora


OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053433.55.00 (privé 053-433.33.98) Fax 053-434.10.94 

VEILING 152 
staat gepland op 23/24 april a.s. in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Voor deze veiling mochten wij opnieuw vele zeer interessante inzendingen ontvangen: 

NEDERLAND: POSTGESCHIEDENIS w.o. een collectie EXPRESSE, verdeeld in 
ca. 100 kavels (collectie afgelopen jaren met goud bekroond). 
Een voorraad met vele beginnersverzamelingen (zéér lage inzetprijzen!). 
Emissie 1852, meest geplaat en op positie genummerd. 
Postfrisse betere zegels en series w. o. jaren '20, '30 en '50. 
Enige tientallen al dan niet gevorderde collecties van gestopte verzamelaars. 
Postgeschiedenis met EO. 
PUNTSTEMPELS (veel op EMISSIE 1864!), DRUKWERKROLSTEMPELS 
op stuk enz. Oude POSTZEGELBOEK/ES en ROLZEGELS in strippen 
van 21. 

O.G. zegels (met uitgebreid nrs. 1 van Ned. Indië en deels geplaat), brieven en 
stempelmateriaal. Ned. Indië met blokken van 4. 

EUROPA- vele betere zegels en series afkomstig uit enkele honderden verzamelingen 
w.o. BELGIË, DANZIG, FRANKRIJK, OOSTENRIJK, ZWEDEN, 
ZWITSERLAND enz. 

Al met al opnieuw een veiling met meer dan 6000 kavels met aanbod van zo goed als alk Europese 
landen met betere zegels, series en poststukken en veel COLLECTIES en DEELCOLLECTIES. 
Onze verkaveling is gericht op de verzamelaar èn handel zodat een ieder kavels in de gezochte 
prijsklasse kan vinden vanaf enkele tientjes. Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, 
het gevolg: een enorm aantal schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan 
kijk- en/of veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

PROBEERT U HET EENS MET ONS! 
De eerste stap: vraag de nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: 

een telefoontje, brießkaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden zal U dan begin januari worden toegezonden. 

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



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

Landelijke secretariaten: 
Nm iti Avis HoefblodlOS, 
1689 SVZwaag, ©0229 230192 
Federatie IV Philatekcr Zwaard 
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070 3663465 
De Globe J van de Velde, Com 
mondeursweg 40,6721TZ Benne 
kom 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mi|waart, post 
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297 321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, Plan 
tageweg 39,2951 GN Alblasser 
dam, ©078 6930004 
Alkmaar: 
IVW,CTh Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072 
5157889 
Almelo: 
NVPV, ß Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546 
861525 
Almere: 
VPVAAImere,kW de Hoop 
Mei|er,Hilversumpad 29,1324 SL 
Almere, ©036 5331981 
Alphen aan den Rijn: 
HVPV, P van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Ri|n, 
©0172 421332 
Altena: 
NVPV, D van Wiigerden, Kenne 
dylnl7,4281KTAndel,©0183 
441655 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, Schel 
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033 4752046 
/l/Y'De/fe/',M Tolhuizen, Rei 
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033 2580057 
Amstelveen: 
PVAmstelveei}, mw A P Hesse 
ling,S Vestdi|klaanl5,1187WH 
Amstelveen, ©020 6438534 
Amsterdam: 
AfW,MM Klei|,Haya van Some 
renlaon 50,1187 RB Amstelveen, 
©020 6405039 
Hollandw, T Bezuyen, Voorburg 
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020 6142947 (na 19 00 uur) 
AV'DePlidatelist',nHNi vd 
Weiden, Velserstroat 45,2023 EA 

Haarlem, ©023 5262028 
4Sl 'SMf/ /o/e/ /eJJMSnel , 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020 6303913 
PVWA Filatelie, F R Bruaman, Dis 
sei 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299 654163 
FV'Statuut 80',? i vonRossum, 
Voordewindl7,1034KSAmster 
dom, ©020 6331789 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam Noord P van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020 6366823 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel ze'(SVB), Wenk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020 6623744 
Apeldoorn: 
NVPV, H Breimer, Valkenberglaon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055 
3558256 
FV'De Globe',? Bakker Schut, K 
OnnesstraatlO,7316LSApel 
doorn, ©055 5222973 
Appingedam: 
PVAppingedam, H Kni|p, W v d 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge 
dam, ©0596 629693 
Arcen: 
IV Philateka, C P Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077 4732628 
Arnhem: 
NVPV,il Huiskes,Winschoten 
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026 3231678 
FV'De Globe', G A Mocronder, 
Sleedoornloan 6,6841 AB Arn 
hem 
Assen: 
VVPVAssen, H Gerrits, Speen 
kruidstraat9,9404HAAssen, 
©0592 313698 

Baarn: 
P/Boom,GW Leive,Prof F 
Andreaelaan 93,3741 EK Baarn, 
©035 5415645 
Bodhoevedorp: 
IV Philateka, mw T Ackemo, 
PrPChristiaanhof5,1171LL 
Bodhoevedorp, ©020 6594481 
Barneveld: 
FV'De Globe'? Broekemo, 
Wesselseweg 34,3771 PC Baarn, 
©06 50488744 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact', mw J E M 

Bei|er Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164 234576 
FV'Delta Oost',^ van Esch, lira 
nusloon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164 250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe', i^? Ni Kremers, 
De Verwert 15 62,6605 AM Wi| 
chen 
Beverwijk: 
KPCBeverwijk,!}] Erkomps,Be 
neluxlaan 334,1966 WXHeems 
kerk, ©0251 237108 
De Bllt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk', mvi MA vd 
Mark,Korhoenln8,3721ECBih 
hoven, ©030 2290466 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen , A J M Goor 
en,0pdeSmelen38,5863BN 
Blitterswi|ck, ©0478 531992 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W van der Gies 
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252 416247 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koninginne 
weg 158,241IXW Bodegraven, 
©0172 613475 
Borne: 
NVPV, H J Veltkamp, Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074 2662880 
Boskoop: 
NVPV, J H Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172 
213580 
Boxmeer: 
/ ' / / l 'ßoxmeefeo,HCMAM 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485 
571842 
Boxtel: 
m ^ J A C Schuller,Markt27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775 
Breda 
PV Breda, ? M van Spellen, Modo 
me Curieplem 78,4834 XS Breda, 
©076 5650278 
Brielle: 
PV Philateka Brielle Westvoorne, 
H G T M Qverbeek, Sluysstraot 
14,3237ATVierpolders,©0181 
415640 
Bruinisse: 
PVBruinisse, AA van de Wek 
ken. Het Bakhuis 28,7335 MB 
Apeldoorn, ©055 5421952 
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ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zi|n de gegevens van uw vereniging on|uist' Meld dit dan aan mevrouw E Braakensiek, Postbus 5905, 
3273 ZG Westmoas U kunt ook e mailen, het adres is e brattkensiek@mrldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnummer: 

Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe CW Stolk,Ruygen 
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313 650802 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar', O Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035 6933132 

Costricum: 
PVCastricum,\)i vd Woerd,Tu 
reluur 12,1902 KM Costricum, 
©0251 658235 
Coevorden: 
PVCoevorden e o , E van Faossen, 
Orionstraat27,7782REDeKrim, 
©0524 571889 

Dalfsen: 
IV Philatelica, i Schoemoker, 
Mognoliolaon 9,7711 LX Nieuw 
leusen 
Oeiden: 
PC Delden, W Verschuuren, Lange 
straat 133,7491 AD Delden, 
©074 3761719 
Delft: 
VPV Delft, k? Schouten, De Mei 
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174 295279 
Delfzijl: 
PV'DeFivel',?kHi Helwig, Hoef 
smedeni 38,9932 GS Delfzi|l, 
©0596 626213 
Deventer: 
NVPV,G] van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570 
591107 
Diemen: 
PV'De Zegelaars', k Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020 6907434 
Dieren: 
FV 'De Globe', mw R van Wi|k, 
Treubstroat 27,6951 AB Dieren, 
©0313 421220 
Dinxperio: 
FV 'De Globe', A H Soomers, Beg 
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315 652374 
Doesburg: 
FV'De Globe', i Wetsteiin,'t Ach 
terom 6,6986 CN Angerio 
Doetinchem: 
FV 'De Globe', H A Weerdestei|n, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem,© 0314 622272 

Dordrecht: 
VVPV Dordrecht, Sü Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor 
drecht, ©078 6170884 
DPV'De Postjager', i i Ouwer 
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor 
drecht, ©078 6133975 
Drachten: 
PV Drachten, i Brouwer, Postbus 
497,9200AL Drachten, ©0512 
514695 
Dronten: 
PV Dronten eo,C Schmidt, De 
Ruiter 14,8252 EA Dronten, 
©0321313760 
Drunen: 
PV'Philatron',k(.G vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416 373144 

Druten: 
FV'De Globe', i} Gubbels, Ri|dt 
36,6631 AT Horssen 
Duiven/Westervoort: 
f rOeG/oie ' , A CDi|ke, De Gan 
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026 3115271 

Echt: 
PhdVerEcht,^ii Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475 483630 
PhVGelreGulick/Echt,? Coonen, 
Jasmi|nstraat8,6101 KXEcht, 
©0475 486144 
Edam/Volendom: 
P r f v o p o s f , L P C Smits,JM 
Osterlinghstr 34,1135 ED Edam, 
©0299 372017 
Ede: 
FV'DeGlobe',G Radstoot,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde 
Eibergen/Neede: 
NVPV, H J Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545 
475217 
Eindhoven: 
Pff ,HJ Hofstede, Van Galen 
straat 17,5694 CD Son en Breu 
gel, ©0499 476414 
Philips PV, R Arts, Heggerankloon 
15,5643 BP Eindhoven, ©040 
2117972 
Eist: 
f r O e « e ' , B J M Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481 
373783 
Emmeloord: 
IV Philatelica, ii Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514 
561903 
Emmen: 
P V Emmen, G de Vries, Veldok 
kers 56,7814 AH Sleen, ©0591 
361814 
Enkhuizen: 
IVPhilateka,m k^H Zi|lstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228 314801 
Enschede: 
f P I / , W F H Bi|l,Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053 
4281221 
Epe: 
iVI'PI', mw M L Rempt Roebel, 
Burg Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578 627090 

Geleen: 
WrDePA//o/e//s/ ' ,WJMvan 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046 4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee, drs S 
Bongma, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet,© 
0187 611542 
Goes: 
FV 'De Bevelanden', J A Grim 
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113 227945 
Gooi & Eemland: 
W P M van der Spoel, Hon-
delloon 6,1272 EE Huizen, 
©035 5262702 
Goor: 
IVl'Pl' J A von Ächthoven, Zwo 



luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, VoermanstroDt 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mil. E.J. Dekker-von 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhoge: 
Ml';L.H.J.Oosterloo,DeHoogh-
komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Der} Haag; A.F. van Ro-
vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070-
3230472. 
Pf'De/fmo'/LH.Arkesteijn, Paul 
ScholtenrocTe 99,2717 HG Zoeter-
meer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plontsoen 12,2253 Vliï Voorscho
ten. 
Pri/rei/esten'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Hoog. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
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.?.L Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmostroat 5,9722 EW 
Groningen, ©050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/ l 'P/ i /Wco;H.J. Hooning, Hol-
bertsmostraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwonenburg: 
PZl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
riikstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussoinstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrOe P/i//o/ete/'; D. Konning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; Q. de Beer, De 
Plassel,8449EHTerband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.;nm. L.J. 
Folkers, Bloemoertloan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ®072-
5715665. 
Heerlen: 
PI' Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-

sing-Grens, Promenade 267,6411 
JJ Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; i. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
PI'Oen He/(/er;LCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica; G.A. van Dongen, 
Gerard von der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
PI'. 'De Helm, Helmonden Om-
s/re^ren'T.A.J. Leijten, Eikenwol 
15,5706 U Helmond, ©0492-
534793. 
WI'We/mon(/;J.Neggers,Van't 
Hoffstroot 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
/ImiflfAfcefKJ.S.P.vandeRuit, 
Lod.vanNassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
Pf'De 6/oie'; H.Borgers, Boker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
W W ; B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; G.W.M. 
Schreurs, De Bréautélaon 1,5263 
GBVught, ©073-6566224. 
Heusden: 
P r s M Penny'; M.LH. 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: 
;i'P/i//ote/H:o;Postbusll5,3150 
AC Hoek von Holland. 
Hoekschewoard: 
FVHoekschewaard;l. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV;]. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Soppemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; J.H. 
Bo5,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezond, ©0598-351485, E-
mail; 1 .bos@wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland; i.m. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l^P/iz/o/eHJCFiddenGollé-
stroat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; i.f. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 

Kerkrade: 
f/rPl';B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ir'^Poteuflte';H.J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Longedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthort, Anno 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Schorwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwolt, Voorwaorts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
;i'P/i//fl/e//ffl;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
tWl^P.H.J.Frankhuizen,G. 
Kasteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.«.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
« W ; S . Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
1'l'Pl' 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
Py'De 6/oie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV;Q.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestroot 335,7585 PB Glone, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
W/A)floss/ü/s;G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht; P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/i;;ote//coPi'.;F.Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PrM'o fe fW;R.J . Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788. 
Monster: 
« W ; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmelloon 70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. von Rumela-
erstr. 
54,3641 CM Mijdrecht, ©0297-
241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 

Heuvellaan 9,8162 QEpe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'.PA(.;B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.tA. 
Ooms, EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
;i'P/?//otei/co;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondogsewetering 183, 
221IWT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
« W ; P.J. van Boven, Eeckelho-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
/Vl'Pl';L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; \.G.{A. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De Bruyne-
stroot 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243. Oostburg: 
P.V. Land van Cadzand;i.^. Lon-
se. Van Ostadestroot 58,4501 KV 
Oostburg, ©0117-454546. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; k. Bootsmo, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
OfPi^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraot 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Prre/stof';H.D.Buifenwerf,Wit-
tenburg163,3862EENijkerk, 
©033-2452484. 

Roolte: 
PI'Äoo/te;E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Roolte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
PV'De 6/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
PrPi/i'ero';P.A.H. Heidens, Dot
terbloemstraat 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
PV'DeG/oie^M.F.BijtKonings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
Pi/'De 6/oi!)e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/ f P/)//ofe//fo;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond; C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 

©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; U.N^. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355. 
Rotterdam: 
PI'P/i//ofe//co;P.Pors, Clara Wich-
monnstroot 110,2984 Xj Ridder
kerk, ©0180-430034. 
ÄP/il';mw.N.Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
R01'S/ie//-f//o/e//e;J.0osterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfMef(/flnj;J.Vellekoop,Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Toook, Juliana 
van Stolbergloon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
NVPV;i. Freeke, Brookmonsdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugloon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pi/Son/poort PI'S; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherloan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
i'l'Pl'$ossen/ie/m;B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; Secretariaat, 
Post Apart 5000,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Schijndel: 
51'Pl^H.R. Steenbergen, Verhoe-
venloan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
fl'S;7/or(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i//e//fo';J. van Schaik, Ado
rno van Scheltemostroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland;rmi. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/i//o/e//co;E.v.d.Graaf,Dalle-
laan14,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskonaal/Kanoolstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
PV'//e/11'o/ermerl(';A.H. de Rid
der, Lingestroot 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Visser, De 
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Schouw 49,4002 GJTiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
/Pr A r g ; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
«I^PICE.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i;/ote//'ra;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«l'Pl/G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJ0eMeern, 
©030-6662432. 
ÜPAl^J. vanderMeulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
Pf(//fec/il';G.Kruiit,Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Vaols: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369 6VSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
PV'De 6/ol?e';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bovel, 
Van Ruusbroecloon 34,9602 BG 
Hoogezond, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062. 
P/'Pf/möf/te/';R.J.H.Bekema, 

Zuiderkruis 92,3902X8 Veenen
daal, ©0318-543524. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; i. van Hat-
tum. De Sitterlaon 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaoi: 
PrDe6/o6e';mw.H.W.Wolthuis-
0osterwi|k,Wulpenstr.6,6883ET 
Velp. 
Venio: 
P. l'.'PAZ/o fen/o'; M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 
Vinnen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstraat 6,4132 XS 
Vionen. 
Vlaordingen: 
WPl^W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlaordingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV;\. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen, ©0118-
466665. 
Vlijmen: 
Pl̂  'De Philatelist'; k}N. van Falier, 
Badweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
/VI/Pl^F.W.M.Ni|p,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WPV'DeLanaslraai';iAM.mn 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 

Wageninqen: 
FV'De 6/oïe'; J.A. Steenbergen, 
Julionastr. 40,6707 DG Wogenin-
gen. 
Wassenoor: 
PC Wassenaar; L.L. Kammingo, 
Spinozalaanl Dl,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PrU^oüAoc/i'; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
fi/o/e//co IVeer/e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PI' Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; \. de Koning, 
Schoonhoutll6,4872MDEtten-
Leur,© 076-5014012. 
Wieringen: 
//P/i//o/e//cfl;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/i/P/i//flte//co;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.;0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
fl''De/f/omp';G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 

Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaan 34,3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
IVPrOnrfefrfe/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
f rDe6Ue ' ; J .H .G. Gosselink, 
JMargrietstroot 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
PI' Wijk bii Duurstede; mw. B. Ste-
ijger, Aarabeiengaard 2,3962 HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden;GL Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel-&Lekstreek;miM 
Elshoff, Boorn 54,3068 LA Rotter
dam, ©010-4553069. 
IJsselham: 
PI'7Jsse//iom';mw.D.Vrugt,P. 
Christinostr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
l ' fZPrDe Pos/Aoom'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zaan. 
Philatelica laanstreek; D. Frooij, 
RembrandtstroatlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVIeewolde; G.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 

Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74;J.W.K. 
Fros.Slotiaon 149 III, 3701GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmastroat 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; i.i. Kuipers, Vuur-
doornstroat 23,6903 ü Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland; J.C. Steu-
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/l'P/i//o/e//co;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
PI' 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg 252/15,7206 DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reijn-
ders. Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraot 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
Pl'Zivo//e;J.G.J. van Ulsen, Johan 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Vhil2itnvia 
Reuen en mannen zijn de 
enige wegens met een 
prostaat. 

iOLCJAOV ISl.AM)S 

Ons li(l\aani 
Aan het eind van de 
negenüende eeuw werden 
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(iesiliicdcnis 
De Romeinse keizer Cali
gula benoemde zijn paard 
tot senator. 

11̂91 
in Egypte miljoenen 
mummies gebruikt 
als brandstof voor 
locomotieven. Hout 
en kolen waren des
tijds schaars, in te
genstelling tot 
mummies. 

Welenschao Sc Tedmiek 
Het eerste anticonceptie
middel werd vierduizend 
jaar geleden gebruikt door 
de Egyptenaren: 
krokodillenmesl. 

De traditionele Chinese 
keuken schrijft voor dat 
soep de laatste gang is. Dit 
stelt het voorgerecht -
geroosterde eend - in staat 
om in de richting van het 
spijsverteringskanaal te 

ISAAC NEWTON 
-Aimv) IAl 
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Bonionulo mensen 
De Engelse wetenschapper 
Sir Isaac Newton was als 
gewijd priester verbonden 
aan de Church of 
England. 

'WOia»i<iiiii»iMi>ii>iiiniii» 

Voor de gom die wordt 
gebruikt voor de zegels 
van Israël moet een '100 
procent kosher'-verklaring 
worden afgegeven. 

ISRAEL 
PHILATEL 

^SilÉÊi 
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EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Postzegelveiling GmbH 

184e Internationale Voorjaarsveiling 
12-13 april 1999 in Hamburg 

Vanaf 1 januari 1999 hebben wij een nieuw, groot en representatief pand betrokken met een 
eigen veilingzaal. Het nieuwe adres is: 

2204i Hamburg, Bärenallee 43 
Een ideale locatie: het eind van de A24 ligt 5 minuten bij ons vandaan. 

De U-Bahn en ZOB bijna voor onze deur. 

Voor onze internationale klanten hebben wij weer een aantrekkelijk aanbod met veel 
verrassingen. De voordelige inzetbedragen liggen tussen DM 300,- en DM 30.000,-. 
Ter veiling komen: 

ca. 2.000 kavels met een getaxeerde waarde van DM 3 miljoen. 
UITSLUITEND VERZAMELINGEN - POSTEN - NALATENSCHAPPEN! 

Bijvoorbeeld ca. 400 bijzondere verzamelaarsnalatenschappen van allerlei grootte. Ca. 400 
brievenkavels en brievenverzamelingen Europa en Overzee, voor elk wat wils. 
Een ander hoogtepunt in onze veiling is een collectie van ca. 900 kavels verzamelingen Duitsland, 
Europa en Gehele Wereld van klassiek tot modern en ca. 250 kavels "Engros", bijzonder 
interessant voor handelaren en beleggers. 

Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan! 

185e Veiling Uitsluitend losse stukken - co. 1500 kavels 
8 mei 1999 in Hamburg 
In aansluiting op de IBRA van 25.4 - 4.5.1999 in Nürnberg 
presenteren we deze stukken aan onze internationale 
clientèle. 

Mocht u nog niet tot onze vaste klanten behoren, vraag dan vandaag nog onze overzichtelijke 
catalogus aan met veel kleur en veel illustraties. 
We verheugen ons op uw bezoek in Hamburg en zijn gaarne bereid u bij uw hotelreservering 
behulpzaam te zijn. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Briefmarkenauktionen GmbH 

Ekkehard Lambrecht & Hans-Peter Bahr 
Bärenallee 43, 22041 Hamburg, Postfach 702122, 22021 Hamburg 

Telefoon 0049 40 6 89 47 00, Fax 0049 40 6 89 47 019 
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GROTE BEUNGSTELLING VOOR 
VOORZinERSYERGADERING 

Op 16 januari werd in 
Nieuwegein de jaarlijkse 
vergadering van de 
voorzitters van de bij de 
Bond aangesloten ver
enigingen gehouden. 
Van acntennegentig ver
enigingen waren de 
voorzitters, vaak verge
zeld van een medebe
stuurslid, naar 't Veer-
huis gekomen. Daar
naast kon de voorzitter 
van de Bond, de heer 
G.A. Geerts, een aantal 
bijzondere gasten ver
welkomen, onder wie 
vertegenwoordigers van 
de Stichting Filatelie, de 
NVPH, PTT Post Filatelie, 
het maandblad Philatelie 
en de FEPA, zodat de 
zaal gevuld was met 
ruim 170 personen. 

PTT M u s e u m 
De heer drs. C. Bois-
sevain, conservator van 
het PTT Museum opende 
als eerste de rij van spre
kers met een uiteenzet

ting over de huidige sta
tus van het museum. Op 
1 juli 1998 werd dit mu
seum afgesplitst van 
KPN; sindsdien is het een 
stichting die zichzelf fi
nancieel in stand moet 
houden. Mede daardoor 
moest een aantal bezui
nigingen, onder meer in 
het personeelsbestand, 
worden doorgevoerd en 
enkele faciliteiten wor
den beperkt. Anderzijds 
zullen in de toekomst an
dere mogelijkheden wor
den geboden, zoals gra
tis studiefaciliteiten en 
zullen de grote collecties 
poststukken worden 
aeëxposeerd. Ook zal 
het museum zich nog 
meer gaan inzetten voor 
de jeugd. 

Bondsinformatie
bureau 
De beheerder van het 
Bondsinformatiebureau, 
de heer mr. drs. S. Otte
vangers, stelde daarna 

het registratiesysteem 
aan de orde waarmee 
de Bond leden van ver
enigingen registreert, die 
zich op een of andere 
wijze binnen een vereni
ging hebben misdragen. 
Momenteel zijn er veel 
'grote' en 'kleine' rede
nen om deze leden in dit 
register op te nemen. 
Om de kosten van het 
beheer van het systeem 
te verminderen, werd 
voorgesteld om het aan
tal redenen voor vermel
ding in het register te be
perken. Met instemming 
van de aanwezigen 
werd besloten dat het 
Bondsbestuur een voor
stel daartoe aan de le
den zal voorleggen op 
de Algemene Vergade
ring op 10 april in 
Weert. 

FEPA 
Vervolgens gaf de heer 
J. Voskuil, secretaris-ge
neraal van de Federaïton 
of European Philatelie 
Associations (FEPA), een 
uiteenzetting over het 
doel en de activiteiten 

van deze organisatie. De 
FEPA werd opgericht in 
1989 met het doel in Eu
ropa de filatelie te bevor
deren, steun te geven 
aan het organiseren van 
internationale tentoon
stellingen en de uitwisse
ling van juryleden te sti
muleren. Bij de FEPA zijn 
momenteel 35 landen in 
Europa en drie daarbui
ten aangesloten. 

Philatelie 
De resultaten van de en
quête over het systeem 
van abonnementen op 
het maandblad Philatelie 
werden uitvoerig toege
licht door de voorzitter. 
Daarbij bleek dat een 
niet te verwaarlozen 
minderheid van de ver
enigingen, c.q. leden, 
naast de mogelijkheid 
van een collectief abon
nement voor alle leden, 
prijs stelt op de mogelijk
heid om voor een deel 
van de leden van een 
vereniging een collectief 
abonnement af te sluiten. 
De enquêtecommissie 
heeft daarom aanbevo
len dat het Bondsbestuur 
de wens voor deze extra 
mogelijkheid officieel zal 
voorleggen aan het be
stuur van Philatelie. De 
aanwezigen gingen ver
volgens akkoorcTmet 
deze aanbeveling. De 
beslissing van het be
stuur van Philatelie zal 
op de komende Algeme
ne Vergadering worden 
bekendgemaoKt. 

Jeugdfi latel ie 
Na de pauze gaf de heer 
drs. C. van Kempen, 
voorzitter van de Stich
ting Jeugdfilatelie Neder
land, een uitgebreide uit-

De voord rach ten t i jdens de ve rgade r ing kregen een aandach t i g gehoo r van d e voorz i t ters, gasten en bestuur 
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eenzetting over het Scho
lenproject. Doel van dit 
project is om in de ko
mende jaren de leerlin-
aen van groep 6 van de 
basisscholen enthousiast 
te maken voor de filate
lie. Aan de scholen zal 
een pakket met filatelis-
tisch materiaal, leerlin-
genboekjes en acht les
mappen voor docenten 
worden toegezonden. 
Als docenten kunnen zo
wel de leraren zelf, als 
ook leden van de plaat
selijke postzegelvereni
gingen optreden. Om de 
docent op te leiden zul
len workshops worden 
gehouden. In de eerste 
ase van het project, in 
het seizoen 1999-2000, 
zullen driehonderd scho
len bij het project wor
den betrokken. De pak
ketten kosten f 200.- per 
stuk. Ondanks de toege
zegde financiële mede
werking van de NVPH en 
PTT Post deed de heer 
Van Kempen een drin
gend beroep op de ver
enigingen om een pakket 
te adopteren, waarna 
meteen door de heer P. 
van Dijk namens enkele 
verenigingen spontaan 
zes pakketten werden 
'afgenomen'. Het Scho
lenproject zal officieel op 
5 juni worden gepresen
teerd tijdens een bijeen
komst in het PTT Muse-

Komst v a n d e euro 
Vervolgens gaf de heer 
H. de Kok de aanwezi
gen een aantal monde
linge adviezen en schrif
telijke informatie met be
trekking tot de invoering 
van de euro. Nu de 
waarde van de euro on
langs officieel is vastge
steld, adviseert hij de 
verenigingen om in de 
rondzendboekjes nu al 
de prijzen in zowel gul
dens als euro's te vermel
den. Boekjes waarin al
leen guldens en/of cen
ten worden vermeld, 
kunnen na 1 juli 2002 
niet meer worden ge
bruikt, omdat de gulden 
dan niet meer geldig is. 
De heer C Janssen van 
PTT Post Filatelie ging 
daarna in op de gevol
gen van de invoering 
van de euro op postaal 
gebied. Daarbij kwam 
onder meer naar voren 
dat Nederland vanwege 
problemen met afrondin
gen, voorlopig niet de 
Frankeerwaarden in gul
dens èn in euro's op de 
postzegels zal vermel
den. De omwisseling van 

frankeergeldige postze
gels in 2002 is nog niet 
helemaal geregeld; wel 
is duidelijk dat Dij inwis
seling van zegels met 
toeslag alleen de fran-
keerwaarde wordt ver
goed. 

Over leg met PTT 
Post 
De voorzitter informeer
de de aanwezigen daar
na over een aantal za
ken uit het overleg met 
PTT Post Filatelie. Voor 
redacteuren van vereni
gingsbladen bestaat de 
mogelijkheid voor excur
sies naar de Filatelisti-
sche Dienst in Gronin
gen. Verder zal een 
tentoonstellingskit be
schikbaar komen voor 
verenigingen, waaruit tij
dens tentoonstellingen 
alle geldige postzegel
waarden kunnen worden 
verkocht, waarbij een 
deel van de opbrengst is 
bestemd voor de vereni
ging. Over een bijzonde
re manifestatie ter gele
genheid van 150 jaar 
Nederlandse postzegels 
in 2002 kon de voorzit
ter op dit moment nog 
niets met zekerheid zeg
gen, maar hij hoopte op 
de Algemene Vergade
ring meer duidelijkheid 
te kunnen geven. fHetzelf-
de geldt voor de finan
ciering van grote filatelis-
tische manifestaties, zo
als die in 2002; hopelijk 
zal PTT Post daartoe 
weer postzegels met toe
slag willen uitgeven. 

Regio's 
De neer S. Tuin deed ten
slotte verslag van de ver
gadering in december jl. 
met de besturen van een 
aantal regio's. De be
doeling is om een aantal 
regio's weer te activeren 
en alle regio's meer ver
antwoordelijkheden te 
geven. Ook gaf de heer 
Tuin een overzicht van 
de hoge kosten van ten
toonstellingen. Daarbij 
bleek onder meer dat, 
gerekend naar het aantal 
bezoekers van tentoon
stellingen in 1998, iede
re bezoeker de Bond tien 
gulden heeft gekost. Het 
bestuur zag zich daarom 
genoodzaakt het aantal 
en de omvang van ten
toonstellingen in 1999 te 
verminderen. Met dank 
aan de aanwezigen voor 
hun aanwezigheid en in
breng, sloot de voorzitter 
de vergadering tegen 
half vijf. 
P. Doverschot 
secretaris 

OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN IN 1 9 9 9 

Datum 

20-03 

25/27-03 

27/28-03 

9/10-04 

25/26-09 

2/3-10 

9/10-10 

15/17-10 

16/24-10 

6/7-11 

10/14-11 

Situatie per 

Tentoonstelling/Contactadres 

40 jaar De Globe afdeling Apeldoorn 
D. Bartels, Zilversmidshoeve 305 
7326 RK Apeldoorn 
Telefoon 055-5336340 

Postz.ver. Goeree-Overflakkee 
S. Bongma, Boomgoarddreef 5 
3243 AC Stad aan't Haringvliet 
Telefoon 0187-611542 

GSE-evenement 
Bondsbureau, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030-2894290 

Dog van de Jeugdfilatelie 
Jeugdclub Sir Roland Hill 
T. Verheijen, Molenveldstraat 31 
6001 HH Weert 
Telefoon 0495-541666 

Limphilex XXX 
A.Thewissen, Koningsplein 101c 
6224 EH Maastricht 
Telefoon 043-3625194 

40 jaar Schijndelse Ver. van 
Postzegelverzamelaars 
P.J.A. Snijers, Maaseikerstraat 14 
5482MBScbijndel 
Telefoon 073-5493690 

Organisatie Dag van de Postzegel 
J.C. van der Bi 1, Houtrijkstraat 9 
1165LLHalfv^eg 
Telefoon 020-4974024 

GSE-evenement 
Dag van de Postzegel 1999 
T. Kamper, Zonnedauw 10 
2771 RM Boskoop 
Telefoon 0172-215116 

Tachtig jaar KLM 
J.D.H, van As, Dintel 22 
2991RCBarendrecht 
Telefoon 0180-614430 

60 jaar Phil. Ver. Amersfoort 
J. Snijder, Voltastraat 20 
3817 KN Amersfoort 
Telefoon 033-4630521 

20 jaar FV IJssel- + Lekstreek 
P.T. van Dijk, Boterdiep 7 
2904 ED Capelle a/d IJssel 
Telefoon 010-4512925 

1 februari 1999 

Verklaring afkortingen: P = Propaganda; J = Jeugc 

Plaats/Lokatie Categorie 

Apeldoorn 
St. Duivensportcentrum 
Pr. Beatrixlaan 240 

Sommelsdijk 
Recreatiecentrum De Staver 
Olympiaweg 32 

Utrecht 
Jaarbeurscomplex 
Hol 9 

Weert 
SG Philip van Horne 
Wertostraat 1 

Maastricht 
'Platte Zoal' 
Maastricht bv 
Griend 6-7 

Schijndel 
Sociaal Centrum De Vink 
Hertog Jan H-laan 56 

Amsterdam 
Koningszaal Artis 
Plantage Middenlaan 43 

Apeldoorn 
Amerikohal 
Loon van Amerika 

Schiphol-Centrum 
Lüchtvoortmuseum Aviodome 

Amersfoort 
Congrescentrum De Eenhoorn 
Kon. Wilhelminalaan 33 

Capelle a/d IJssel 
Wijkcentrum De Trefterp 
Marsdiep 1 

;W = Wedstrijd 

P 

W/3 

W/2 
P 

J 

P 

P 

W/3 

P 

P 

W/3 

P 

Aantal kaders 

75 

120 

224 
112 

300 

200 

50 

100 

300 

100 

152 

120 

NAAMSVERANDERING EN ADRES
WIJZIGING PTT POST FILATELIE 

Door een aantal interne 
reorganisaties binnen 
PTT Post maakt PTT Post 
Filatelie sinds 1 januari 
1999 deel uit van de ßi/-
siness Unit International 
& Consumentenmarkt. 
Bovendien is PTT Post Fi

latelie sinds kort ver
huisd. Daarnaast is on
langs aan PTT Post het 
predikaat 'koninklijk' 
verleend. 
De nieuwe benaming en 
het nieuwe adres luiden 
cis volgt: 

Koninklijke PTT Post 
International & 
Consumentenmarkt 
Neptunusstraat 2 
2132 JB Hoofddorp. 
De naam van de PTT Post 
De Verzamelservice in i 
Groningen, de instantie • 
die zich bezighoudt met 
operationele zaken en 
klantenservice, is niet ge
wijzigd. 



GEZAMENLIJKE STUURGROEP EVENEMENTEN 
ORGANISEERT GROTE POSTZEGELSHOW IN UTRECHT 

Op 27 en 28 maart 
1999 is er een grote 
postzegelshow in hal 9 
van de Jaarbeurs in 
Utrecht. Dit evenement is 
onderdeel van de Verza
melaarsjaarbeurs, die 
gelijktijdig in een vijftal 
andere hallen plaats
vindt. De organisatie is 
in handen van de Stich
ting Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen 
(GSt). Dit is een recent 
opgericht samenv/er-
kinqsverband van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV), de Nederland-
sche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 
(NVPH) en PTT Post. 
Deze postzegelshov/ is 
uiteraard interessant 
voor filatelisten. Doel van 
het GSE-evenement is 
echter vooral ook aan 
nog) niet-filatelisten te 
aten zien hoe leuk het 
can zijn om postzegels te 
verzamelen, bijvoor
beeld over je hobby of 
sport. Het gekozen 
hoofdthema Sport is uit
gewerkt in tientallen on
derwerpen, die in post

zegels samen met de bij
behorende sportattribu-
ten op speelse wijze wor
den uitgebeeld. Tnema's 
die worden getoond zijn 
onder meer voetbal, hoc
key, tennis, schaatsen. 
Olympische Spelen, rui-
tersport, schermen, berg
beklimmen, atletiek, 
denksporten, bridge, bil
jarten en motorsport. Een 
goede gelegenheid om 
uw (nog) niet-filatelisti-
sche relaties te tonen hoe 
zij hun hobby of sport 
ook in de filatelie kunnen 
uitleven! 
Naast deze informeel 
opgezette tentoonstelling 
is er nog een categorie 
2-tentoonstelling van cir
ca tweehonderd kaders. 
Verder is een dertigtal 
NVPH-postzegelhande-
laren met hun assorti
ment aanwezig. Bergbe
klimmer Ronald Naar is 
beide dagen paraat om 
de speciale gelegen-
heidsenvelop met als the
ma de TNT Post Group 
Trans-Antarctica Expedi
tion 98/99, waarvan hij 
de leider was, voor u te 
signeren. Deze envelop 

is alleen tijdens de beurs 
te koop en kost f 5.-. 
Meer over deze bijzon
dere expeditie kunt u op 
internet vinden: 
www.tpqantarctica.nl. 
Met de bon die hieron
der is afgedrukt krijgt u 
als filatelist maar liefst 
vijf gulden korting op de 
toegangsprijs! 
Overigens is het ook mo
gelijk om op de NS-sta-
tions een gecombineerd 
trein/toegangsbiljet aan 
te schaffen. De entree-
kaart geeft u ook recht 
op het bezoeken van de 
overige onderdelen van 
de Verzamelaarsjaar
beurs, de grootste verza-
melbeurs van Europa, 
die in totaal een opper
vlakte van 52.000 vier
kante meter beslaat met 
vele honderden stands 
over alle mogelijke ver-
zamelgebieden. Zeer ge
schikt dus voor een dagje 
uit met het hele gezin, 
want iedereen zal er wel 
iets van zijn of haar ga
ding aantreffen en u zult 
zich geen minuut verve
len! De Verzamelaars
jaarbeurs is op zaterdag 
geopend van 10 tot 18 
uur en op zondag van 
10 tot 17 uur. 

ƒ S--korting 
t / ^ op toegang Verzamelaarsjaarbeurh 1999 C. ^ 

POSTZEGEL 
SHOW 

ONDER A U S P I C I Ë N VAN GSE 

Met o.a. de postzegelshow In hal 9. 

Bij inlevering van deze bon betaalt u 
ƒ 10,- entree in plaats van ƒ 15,-
{1 persoon per bon). 
Deze korting geldt met in combinatie 
met andere kortingsregelingen. 

27 & 28 maart '99 
Jaarbeurs Utrecht 
Zaterdag 10.00 -18.00 uur 
Zondag 10.00 -17.00 uur 

FILATELISTISCHE 
DOCUMENTATIE 

Het Bondsarchief be
schikt over een Knipsel
archief voor de Neder
landse filatelie, samen
gesteld uit artikelen in 
net maandblad 'Philate
lie'(1966-1996) en een 
groot aantal tentoonstel-
tingscatalogi (1950-
1996). De artikelen zijn 
op onderwerp gesor
teerd, waaruit riier een 
bloemlezing volgt: 

N e d e r l a n d : 
- Emissies 1852 tot ca. 

1924 
- Langlopende uitgiften 

1925 tot heden 
- Bijzondere zegels I: 

1925 tot 1979 
- Bijzondere zegels II: 

1980 tot 1991 
- Bijzondere zegels III: 

1992-1996 
- Rubrieken I: luchtpost, 

postwaa rdestu kken 
- Rubrieken II: postze

gelboekjes, spoorweg-
post, veldpost, aante
kenen e.d. 

- Rubrieken III: auto
maatstroken, rolze-
gels, afwijkingen 

- Overzee I: Aruba, Ne
derlandse Antillen, Su
riname 

- Overzee II: Neder-

lands-lndië 
- Postgeschiedenis, al

gemeen 
- Postmechanisatie 
- Streekgeschiedenis I: 

- Streekgeschiedenis II: 

- Stempels 
- Tarieven 
- Verzamelen (metho

den, afweken, catalo
gus hanteren) 

Van onderwerpen (ook 
hier niet genoemde) 
waarvoor u belangstel
ling heeft kunt u een uit
treksel uit de inventaris
lijst bestellen. 
Als u aan uw aanvraag 
(maximaal drie onder
werpen per keer) f 1.80 
aan frankeergeldige 
postzegels toevoegt 
wordt net uittreksel u toe
gezonden, met een aan
wijzing hoe de knipsels 
daarna per giro kunnen 
worden oesteld. 
Voor dergelijke vragen 
over buitenlandse onder
werpen kunt u terecht in 
de Bondsbibliotheek, hiet 
adres van deze instelling 
is vermeld in de colofon 
op deze pagina. 
Voor uw aanvraag van 
knipsels is het adres: 
Bondsknipselarchief 
Zeekant 94 h 
2586 JC Den Haag. 

CHAPTER 7 KANDIDAAT-
LIO VAN DE BOND 

Het bestuur van Chapter 
7 Nederland, onderdeel 
van de Lions Internatio
nal Stamp Club, heeft het 
lidmaatschap van de 
Bond aangevraagd. 
Deze vereniging richt 
zich onder meer op het 
verzamelen en uitwisse
len van i/ons-postzegels 
en -enveloppen, het be
vorderen van contacten 
met andere postzegelver

enigingen, met name Ro-
far)^postzegelclubs en 
het bevorderen van de 
inzameling van gebruik
te postzegels ten behoe
ve van charitatieve instel
lingen. 
Secretaris is de heer G. 
van Poorten, Scherm-
plaat4, 2421 MN 
Nieuwkoop. 
Als vóór 15 juni 1999 
geen bezwaren door le
den van de Bond zijn in
gebracht, kan deze ver
eniging als lid worden 
ingeschreven. 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inliclitingen ontvangt u bij: 
P Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld ~ 

P o s t z e g e 1 V e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven. 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
De eerstvolgende veiling wordt gehouden op 8 mei 1999. 

Postzegelveiling |.J. de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Nederlandse Organisatie van Makelaars, 
Veilinghouders en Beëdigde Taxateurs in roerende goederen en machinerieën 

nPUANTHGE - pzh 
voor al uw filatelistische wensen 

inkoop - abonnementen get iele wereld - mancolijstservice 
specialisatie N.O.R. - Indonesië - O.-Eur. - Ver. Eur. 

interessante prijsstelling 
J. Perkstroat 39 • 3351 CP Papendreclit • Tel. 078-6153386 

Complete Jaargangen volgens Michel (Prijzen in HFL) \ 
Deutsches Reich 

Jaar 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

** 3 2 2 -
282,-
118,-
64,-
49,-
105,-

® 
154,-
257,-
95.-
7 5 -
66.-

2 9 0 4 -

Verenigde Naties 

1951 t/m 1997, New York 
compleet'*, Hfl 730.00' 

1979 t/m 1997, Wenen 
compleet * ' . Hfl 480,00' 
1969 t/m 1997. Geneve 
compleet **, Hfl SSO.OO' 

DDR 1 
Jaar 
1961 
1962 
1963 
1964 

• ■* 
90,

108,

77,

212,

® 
92.

213.

103.

195.

D D R 1 9 6 5 t /m 1 9 8 9 ' * . 
i eder v o o r s lech t s 3 4 , 0 0 

Edith van der Linden. Postfach 185515. 45205 Essen. Germany Fax 00492054971886 
Bij vooruitbetal ing op Postbankrekening (NL) 68 46 173 Korting ^ 5% + Hfl 8  (porto) 
Benodigdheden, l iteratuur en World Paper Money enz eMail EUStamps@aol com 

http://www.tpqantarctica.nl


KtSrwoMmpor|ci als uw 
ostzegelverzan^ing u lief is! 

il □□ 

^ o l 

w postzegels worden optimaal gepresenteerd op de zwarte insteekbladen van het 
Importa Insteekboek. Gestoken in de transparante, glasheldere, weekmakervrije 

oken komen uw postzegels fantastisch tot hun recht. De Importa insteekboeken zijn ook 
verkrijgbaar met witte bladen met pergamijnstroken. 

Insteekboeken met zwarte bladen 
•verkrijgbaar in blauw, rood, groen, 

bruin en zwart 
•balacron band 
•glasheldere weekmakervrije stroken 
•dubbele pergamijn schutbladen 

Formaat 175 x 225 mm: 
Alphas (8bladen/16blz.) 
Alpha 16 (16 bladen/32 biz.) 
Formaat 230 x 310 mm: 
Climax 8 (8 bladen/16 bIz.) 
Climax 16 (16 bladen/32 bIz.) 
Climax 24 (24 bladen/48 bIz.) 
Climax 32 (32 bladen/64 bIz.) 

Ê § 
DE KROON OP UW VERZAMELING 

f\2,7S 
f20,50 

f 16,50 
f28,50 
f38,00 
f52,00 

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



Opgaven voor deze rubriek in 
het meinummer 1998 moeten 
uiterlijk op 1 april aanstaan
de in het bezit zijn van de re
dactie von 'Philatelie', Klip
per 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 klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 1 9 t / m 24 maart: 
Melbourne (Australië). Austra
lia 99, wereldtentoonstelling. Mel
bourne Exhibition Centre. Ope
ningstijden: op 19/3 van 12 tot 
19 uur, van 20/3 tot en met 23/3 
van 10 tot 18 uur en op 24/3 van 
10 tot 16 uur. Informatie: Robyn 
Kina, Austrolia 99, GPO Box 1999, 
Melbourne, Victoria (Australië). 
• 2 5 , 2 6 en 27 maart: 
Sommelsdijk. Goeree-Overflak-
kee, tentoonstelling in cateaorie 3 
ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de filatelistenvereni
ging Goeree-Overflakkee. Recre
atiecentrum De Staver, Olympia
weg 32. Openingstijden: op don
derdag 25 maart van 18 tot 22 
uur, op vrijdag 26 maart van 10 
tot 22 uur en op zaterdag 27 
maart van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: S. Bangma, Boomgaarddreef 
5,3243 AC Stad aan't Haring
vliet, telefoon 0187-611542 (na 
17 uur). 
• 27 en 28 maart: 
Utrecht. Groot filatelistisch eve
nement in het kader van de later

al nationale Verzameldagen. Jaar-
^ beurscomplex. Ca. 200 kaders. In-
- lichtingen: NBFV, Postbus 4034, 
Z 3502 HA Utrecht, telefoon 030-
; ; 2894290, fax 030-2800128. 
s « 9 en 10 april: 
^ Weert. Dag van de Jeugdfilate-
^ lie, vijftiende nationale jeugddag; 
2 tentoonstelling met internationale 
= deelneming. Diverse activiteiten. 

— ^ ^ Thema: Communicatie. Philips van 
i M Horneschool, Werthastroat 1. Ope-
' «O ningstijden: op vrijdag 9 april van 

10 tot 17 uur en van 21 tot 22 uur 
en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 
uur. Inlichtingen: mevr. Maria 
Pospont, Overweertstraot 131, 

6004 XV Weert, telefoon 0495-
530800. 
• 27 april t / m 4 mei: 
Neurenberg (Duitsland). 
IBRA 99, wereldpostzegeltentoon-
stelling georganiseerd door de 
Bund Deutscher Philatelisten. 
Beurscomplex Neurenberg. Inlich
tingen: IBRA Philatelie GmbH, Äus
sere Nürnberger Strasse 1,D-
9130] Forchheim (Duitsland). 
• 2 8 , 2 9 en 30 mei: 
Graz (Oostenrijk). Marke und 
Münze, filatelistische manifestatie 
met competitieve tentoonstelling 
(Rang II) en diverse bijzondere in
zendingen (o.a. paddestoelen, 
100 jaar Opernhaus Graz en Jo-
han Strauss). Jaarbeurs Graz. 
Openingstijden niet bekend. In
lichtingen: J. Brunner, Max-Mell-
Gasse 29, A-8073 Feldkirchen b. 
Graz (Oostenrijk). 
• 5 en 6 juni: 
Begijnendijk-Betekom (B.). 
Bellten 99, wedstrijdtentoonstel
ling georganiseerd door de hobby-
en verzomelclub Begijnendijk. 
Sportcomplex De Tumkens. Ope
ningstijden: op beide dogen van 
10 tot 17 uur. Informatie: Paul 
Wijnants, Saffraanbergll,B-
3130Begijnendijk, telefoon 
0031-16535267. 
• 2 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). Philex-
france 99, internationale tentoon
stelling georganiseerd door de As
sociation pour Ie Développement 
de la Philatelie en onder patronaat 
van de FIP. Pare des Expositions 
(Porte de Versailles), ha l ) . Co. 
3.600 kaders; co. 300 stands van 
postodminstroties, handelaren, 
uitgevers en organisaties. Inlich
tingen: Commissariot General, 11, 
boulevard Brune, F-75685 Paris 
Cedex 14 (Frankrijk). E-mail: phi-
lexfrance99@loposte.fr; Internet: 
www.philexfrance99.com. 
• 29 september-3 oktober: 
Brussel (België). Bruphila 99, 
nationale tentoonstelling georga
niseerd door de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkrin
gen in samenwerking met Pro-
Post, de posterijen en de Belgische 
handelorenorgonisatie. Plaats: 
nog niet bekend. Thema: '150 
jaar postzegels in België'. Inlich
tingen: Pro-Post, Petite rue des Mi
nimes 2, B-1000 Brussel (België). 
• 9 en 10 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling in 
categorie 3. Koningszaal, Artis. Co. 
100 laders. Openingstijden: op 
zaterdog 9/10 van 10 tot 17 uur 
en op zondag 10/10 van 10 tot 
16 uur. Inschrijving sluit op 30 
juni 1999. Inlichtingen: Comité 
Dog van de Postzeoel Amsterdam, 
mevr. A.C. Hoogerhuis-von Schel
len, telefoon/fax 020-6734323. 
• 1 5 , 1 6 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Dag van de Postzegel 
1999. Evenement georganiseerd 
door de NVPV in opdrocnt van de 

Stuurgroep Evenementen (SGE). 
Americohol. Openingstijden: op 
vrijdag 15/10 en zaterdag 16/10 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
17/10van10tot16uur. tefir/;-
ving sluit 15 mei 1999. Inlichtin
gen: B. Mol, Drossaardsloon 21, 
4143 BD Leerdam. 
• 1 6 t / m 24 oktober: 
Schiphol. Propagondoluchtpost-
tentoonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollander ter 
gelegenheid van 90 jaar lucht
vaart in Nederland en 80 jaar 
KLM. Expositie in samenwerking 
met de British Aerophilatelic Fede
ration. Luchtvaartmuseum Aviodo-
me. Op 23 en 24 oktober de 38ste 
Dag van de Aerofilatelie. Opening
stijden: op 16 en 17 oktober van 
12tot l7uur, op de overige da
gen van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J.D.H, van As, Dintel 22, 
2991 RC Borendrecht, telefoon 
0180-614430. 
• 23 en 24 oktober: 
Löhne (Duitsland). Tentoonstel
ling in categorie 3. Aanmelding 
s/u/730opf;/; 999. Inlichtingen: 
Dieter Cramer, Postfach 4030, D-
32570 Löhne (Duitsland). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 13 maart: 
Drachten.'t Fallaet,Dollard 119, 
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, Emmostroot 
49,10-16. Telefoon 0182-
631858. 
's-Heerenberg. De Rot, Emme-
rikseweg7,13-17. Telefoon 
0314-663396. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloan 20,10-16. Telefoon 010-
5915346. 
Voorschoten. De Vl/erf, School
straat 4,13-17. Telefoon 071-
5611719. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend-
orfloon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-

straot 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. Keldermansstraat 43a, 10-
16. Telefoon 040-2416358. 
• 20 maart: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstroot 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Emmeloord. Schoolgebouw, De 
Smeden 1,9-16. 
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. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haorloon 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Sassenheim. De Wasbeek, Van 
Alkemadelaan 12,11-16. Tele
foon 0252-215972. 
Veenendoal. CSG Veenendool, 
Boompjesgoed 14,9-16. Telefoon 
0318-557068. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 
• 21 maart: 
Denekamp. De Timp, Van der 
Heijdenstraot 22,10-16. Telefoon 
0547-272249. 
Kaalheide. De Jreets, Koolheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hofloan 
169,11-16. Telefoon 071-
5173329. 
Osnabrück (Duitsland). Stodt-
halle, Schlosswall 1,9-17. Inlich
tingen: Wolfgang Gericke, Bus
sardstrasse 24, D-49143 Bissend-
orf (Duitsland). 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
• 22 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 272, 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

'Philatelie' verschijnt dit jaar n/e/in 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 dot nummer moet 
uiterlijk 1 juni bij de redactie in huis zijn. Hartelijk donk voor uw 
medewerking! Redactie Philatelie 

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

19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 27 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snel-
liuslaon 3,10-16. Telefoon 023-
5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
stroot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Delfzijl. Aquoriom, Zeebadweg 3, 
10-17. Telefoon 0596-622496. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenloan 85,10-16. Telefoon 
0570-592074. 
Dieren. Nederlandse Filatelisten-
vereniaing Skandinavië. Theothor-
ne, Callunaplein 77,10-16. Tele
foon 020-6329018. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Echt.Willie, 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. 
Roermond. Schoolgebouw, Sche
pen van Hertefeltstroat 26a, 13-
16. Telefoon 0475-562702. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kop. Kockstraat 54,10-16. 
Telefoon 0167-567469. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 maart: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroat 46a, 10-16. Tele
foon 036-5291178. 
Den Helder, 't Middenschip, 
Openbare Bibliotheek, 10-16. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Sittard. Serviom College, Deken 
Hoenroetsstroat 1,10-17. Tele
foon 046-4518522. 
Someren. De Ruchte, Laan ten 
Roode 71,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3517700. 
• 3 april: 
Haaksbergen. De Bron, Hibber-
tesstroot 8,10-17. Telefoon 0547-
363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel-
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-

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


5304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
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. 
• 5 april: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,11 -16. Telefoon 
0343-573649. 
• 6 april: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9.30-14.30. Telefoon 0493-
319063. 
• 7 april: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wasse-
naorsestraat, 13.30-17. Telefoon 
071-3614198. 
• 10 april: 
Dronten. De Open Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
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-
verlaan 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat, 10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzend-
orflaan, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
Zevenoar. Ons Huis, Dr Honig-
straat 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 11 april: 
Berg en Dol. Hotel Erica, Molen-
bosweg 17,10-17. Telefoon 024-
3220393. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.30-12.30. Telefoon 0493-
319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 024-6413608. 
• 16 april: 
Kaalheide. De Jreets, Koalheide-
rsteenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
• 17 april: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Apeldoorn. Oranjerie, 8.30-17. 
Telefoon 055-3669823. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Groningen. Neilerlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
Martinihal, Leonard Springerlaan 
2,10-16. Telefoon 050-5222777. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Hoorlaan 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Ommen. Hervormd Centrum, 
Prinses Julionastraot 8,10-16. Te
lefoon 0547-363000. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstraat 3,10-16. Telefoon 
078-6411289. 

Veenendaal. De Lampegiet, Ker-
kewijk 10,10-16. Telefoon 0318-
517569. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport
straat 29,10-16. Telefoon 040-
2534002. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16.30. 
Telefoon 059-7423692. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 
• 18 april: 
Aarschot (België). Het Gasthuis, 
Demervollei, 9-17. Inlichtingen: J. 
Jadot, Spoorwegstraat 17,8-3200 
Aarschot (België). 
Essen (Duitsland). Soolbau Es
sen, Huyssenollee 53,10-17. In
lichtingen: Rolf Schneider, Hut-
tropstrosse 54, D-45138 Essen 
(Duitsland). 
Nijmegen. Dukenburg, Meijhorst 
7039,10-16. Telefoon 024-
6414855. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
• 24 april: 
Almere-Stod. Sporthal Steden-
wijk, Kampenweg 7,10-16. Tele
foon 036-5360219. 
Amersfoort. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. Te
lefoon 0346-572593. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
stroat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp-
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Enschede. Het LIndenhof, Van 
Leeuwenhoekstraat 215,10-16. 
Telefoon 0547-272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Huizen, 't Visnet, De Ruyterstraat 
7,10-16. Telefoon 035-5258133. 
Rotterdam-Zuid. De Laren-
kamp, Slinge 303,9.30-16. Tele
foon 0180-430034 (19-20 uur). 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 25 april: 
Boxmeer. Van Diepen, 10-16. 
Telefoon 0485-571842. 
Brouwhuis. De Zonnesteen, Rijn-
laon 91,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraat 46a, 10-16. Tele
foon 036-5291178. 
Echt. St. Joris, Cypresstroot 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Heemstede. Casco de luifel. He
renweg 96,11 -15.30. Telefoon 
023-5334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
• 26 opril: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 18 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
IVeretó. Phillips, 101 New Bond 
Street, London W1Y0AS (Groot-
Brittannië). 
• 25 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Briefkaarten. Phillips, 101 New 
Bond Street, London W1Y0AS 
(Groot-Brittannië). 
• 8 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
GrooZ-Br/ffonn/ë. Phillips, 101 
New Bond Street, London 
W1Y0AS (Groot-Brittannië). 
• 15 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gemenebest. Phillips, 101 New 
Bond Street, London W1Y0AS 
(Groot-Brittannië). 
• 1 8 april: 
Gouda. Poststukken en postge-
schiedenis. Sheraton & Peel, Post
bus 337,2800 AH Gouda, tele
foon 0182-572030, fax 0182-
572070, e-mail veiling@filate-
lie.demon.nl. 
Gouda. Filatelistische literatuur. 
Boekenlond, Postbus 337,2800 
AH Gouda, telefoon 0182-
572030, fax 0182-572070, e-
moil veiling@filatelie.demon.nl. 
• 21 t / m 24 april: 
Hamburg (Duitsland). Hanse
atische Briefmarkenauktionen 
(33ste internationale veiling), 
Wendenstrasse 4, D-20097 Ham
burg (Duitsland). Telefoon 0049-
40233435, fax 0049-40230445. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

13aprih 
Ouderenpostzegels; drie zegels 
van 80-1-40 cent, gewijd aan het 
thema 'Internationaal Jaar van de 
Ouderen.' 
6 mei: 
Nederland-Waterland; twee zegels 
van 80 cent, gewijd aan 175 jaar 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij en 150 jaar Binnen
vaart Vereniging Schuttevaer. 
6 mei: 
Verrassingszegels; twee verschil
lende velfetjes met tien verschil
lende verrassingszegels. 
8 juni: 
Nederlandse kunst in de zeven
tiende eeuw; twee velletjes met 
elk tien verschillende zegels van 
80 cent, respectievelijk 100 cent, 
gewijd aan Nederlandse kunst 
(Rembrandt en stillevens). 
6 juli: 
Tien voor uw brieven; velletje van 
tien zegels van 80 cent. 
7 september: 
100 jaar VNO/NCW; eeniegé 
van 80 cent. 
Oktober: 
Twintigste eeutv; velletje met tien 
zegels van 80 cent met nationale 
hoogtepunten uit onze eeuw. 
8 oktober: 
Stripzegek; blokje van twee zegels 
van 80 cent en postzegelboekje 

met vier zegels van 80 cent. 
15 oktober; 
200 jaar Nationaal Postbedrijf; ze
gel van 15 januari, maar nu met 
een waarde van vijf gulden en in 
plaatdruk. 
10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels van 
80-1-40 cent, gewijd aan het thema 
'kinderboekenillustraties'. 
30 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Aruba 
Emissieprogramma niet bekend 

Nederlandse Antillen 

28 april: 
50 jaar Gouvernements Opvoe
dingsgesticht; zegels van 40,75 
en 85 cent. 
19 mei: 
500 jaar geschreven geschiedenis 
van Curacao; zegels van 75,110, 
225,275'en 500 cent. 
31 augustus: 
Millennium-emissie; zegels van 5, 
10,40,75,85,100,110,125, 
225 en 350 cent. 
28 september: 
5oc/fl/e en Culturele Zorg; zegels 
van40+15,75-^30en 
110-^50cent. 
Oktober: 
Kinderzegels; zegels van 40-fl 5, 
75-h25,110-f45en 
225-HlOOcent. 
1 december: 
Kortingzegek; zegels van 35 en 
150 cent. 

Suriname 
Emissieprogramma niet bekend 

België 

15 maart: 
J(?/oor W/ll'ö (strijdkrachten): vijf 
zegels van 17 f. 
15 maart: 
125 jaar UPU (logo): een zegel 
van 34 f. 
26 april: 
Dag van de Posbeje/(eerste 
emissie België): twee verschillende 
zegelsvan 17f. ineenvel. 
26 april: 
furopo (natuurparken): twee ze
gels van 17 f. 
17 mei: 
Soor/(motorrijden): twee zegels 
(oeide 17-1-4 f.) en een velletje 
(30+7 f.). 
17 mei: 
Gemeenschappelijk emissie met 
Israël, een zegel van 17 f. 
7 juni: 
7bensme(Geraardsbergse reuzen-
familie en Miséricorde Mons): 
twee zegels van 17 f. 
7 juni: 
Belgische chocolade (cocaoteelt, 
ambachtelijke bereiding, eindpro
duct): drie zegels van 17 f. 
2 juli: 
Koning Albert en koningin Paola 
40 jaar getrouwd (felicitatieze
gel): een zegel van 17 f. 
13 september: 
James fnsor (drie schilderijen van 

Ensor): drie zegels (17,30 en 
32 f.). 
29 september: 
Bruphila 99 (de zes gravures van 
1998 en 1999 op een velletje): 
tweemaal 17, tweemaal 32 en 
tweemaal 50 f.; verkoopprijs 
300 f. 
4 oktober: 
Gemeenschappelijke emissie met 
Iweden [Wenn La Fontaine en Au
guste Beernaert): twee zegels van 
17 f. 
4 oktober: 
Jeugdfilatelie (negen overleden 
striptekenaars): een velletje met 
negen zegels van 17 f. 
8 november: 
Rode Kruk (diverse activiteiten): 
twee zegels van 17+4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel van 
15 f. 
6 december: 
Een rek door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering I (twin
tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

HET NEDERLANDSE PTT 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD 
's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
URL: www.ptt-museum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
f eestdogen 12-17 uur. 

Zaal Postzegels Nederland 

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

Tijdelijke exposities: 
•Portretvan PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet
ting van Zuid-Oost Azië 1941-
1945 

Zoal Postzegels Buitenland 

Permanent te zien: a. 
• Postzegels van de landen van ^ 
Europa -
• De Blauwe Mauritius ^ 
• Diapresentatie: De wereld in het -= 
klein s 

Tijdelijke expositie: ^ 
• 'Vogels onder de loep', een the- 2 
ma-verzameling postzegels en z 
poststukken: postzegels, eerstedo- - -
aenveloppen, maximumkoorten, 4Qf l 
fuchtpost en ontwerpen/proeven * 3 3 
met het thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van net the
matisch verzamelen. 

mailto:veiling@filatelie.demon.nl
mailto:veiling@filatelie.demon.nl
mailto:veiling@filatelie.demon.nl
http://www.ptt-museum.nl


Postzegel Partijen Centrale 

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

De lente komt eraan en de nieuwe postzegels óók. Het aanbod is nu groter dan ooit, dus extra reden om Ifll bij PPC langs te komen. 
Velen van u kopen misschien op veilingen of beurzen. Uiteraard zeer goede bronnen van aankoop, maar u bent altijd aan een 

bepaalde tijd gebonden. Bij de Postzegel Partijen Centrale kunt u het hele jaar door postzegels kopen, vanaf tien gulden tot vele 
duizenden guldens. Als u nog nooit geweest bent, raden wij u aan om eens langs te komen op ons kantoor in Den Haag. U zult 

versteld staan van het grote aanbod postzegels van de hele wereld. Variërend in prijs van fl. 10,- tot fl. 10,000,-
MEER DAN 1000 VERSCHILLENDE PARTUEN. 

Wat kunt u van ons venvachten ? 
Wij nemen restanten in als gedeeltelijke betaling op partijen die bij ons aangeschaft worden. Ook hebben wij een speciale afdeling 

'koopjes' met honderden kavels van F 10,- tot F 100,-. Deze kavels zijn zeer aantrekkelijk geprijsd en zeer gevarieerd. 
Daarnaast hebben wij meer dan 20.000 FDC's van de gehele wereld voor slechts f 1,- per stuk, waaronder veel motief, 

nieuwe insteekboeken en een voorraad Nederland losse nummers en series tegen aantrekkelijke prijzen. 
U denkt misschien: hoe werkt dat bij P.P.C. ? 

PPC is een jong en snel groeiend bedrijf dat door de regelmatige aanvoer, voornamelijk uit het buitenland, in staat is u elke maand 
nieuwe collecties aan te bieden. Wij zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 7 vanaf het Centraal Station en tram 8 van 

Den Haag Hollands Spoor. Beide uitstappen halte Mauritskade. Ook per auto zijn wij goed bereikbaar. Er is altijd parkeerruimte. 
(f 2,- per uur door de week en zaterdags gratis). Ons kantoor is op de eerste verdieping en er is een lift aanwezig. 

Bij binnenkomst krijgt u van ons een alfabetische lijst met alle kavels van boven de honderd gulden. Onze medewerkers leggen u uit 
waar alles staat. Al deze kavels én de meer dan vijf honderd koopjes kunt u zelf pakken en op uw gemak bekijken. Wij hebben 

zitplaatsen voor ongeveer twintig personen en het is meestal erg gezellig. Sommige klanten weten precies wat zij zoeken en zijn 
binnen tien minuten klaar, terwijl anderen een paar uur blijven. Iets wat wij ten zeerste aanbevelen, zodat u een goede keuze kunt 

maken. Mocht u geen tijd hebben om ons kantoor te bezoeken, dan kunt u onderstaande bon invullen en ontvangt u van ons één jaar 
lang gratis en geheel vrijblijvend onze partijenlijst. Maandelijks bieden wij honderden nieuwe partijen van de gehele wereld aan, 

waarvan u hiernaast een gedeelte ziet afgedrukt. 

Kavels zijn ook schriftelijk, telefonisch of per faxte bestellen Openingstijden: do/vr 09 00-17.00u' za 10 00-16 OOu en na telefonische afspraak. 
Besteltijden: ma/vr 09.00-17.00u : za 10 00-16 OOu.Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling Bij bestellingen boven de F 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 

Postzegel Partijen Centrale, Zeestraat 55,2518AA Den Haag, Tel. 070-3625263, Fax. 070-3625415. Naast Panaroma Mesdag. 
****l|i**>tll|<>ti4t:f4i]|<>|i:|i:|i>|i4i:|i*4ii|i4«%i|i:|i4.:(i:(i4i*«4i:|i***4i:f:|<4i I N F O R M A T I E B O N * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Naam: Tel.: 
Adres: 
Postcode/Plaats: 
Interessegebieden: 99nirtPh 

Als u bovenstaande informatiebon invult en naar ons toestuurt, kri jgt u een jaar lang gratis en geheel vriibliivend 
onze maandeli jkse parti jenli jst. 
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Postzegel F ̂arf :ijen Centrale 
Dit is een selectie van onze maart Partijenlijst. 

Deze maand veel Duitsland 

BERLIJN in insteekboek, pfr. 
± 1960/1987. Kleine verzameling met hoog 
nominaal. 
BERLIJN in insteekboek. 
Gebruikte handelsvoorraad alleen toeslag zegels en 
Series tussen 1983 en 1990. Catalogusw. meer dan 
ff. 55,000,-. Ideaal voor rondzend. en ruilbeurzen 
BERLIJN in map,pfr/ongebr/gebr. 
Kleine voorraad van de begin periode. Met veel 
interessant materiaal. Zeer geschikt voor de rond-
zending. Hoge cataloguswaarde. 
BERLIJN in map,pfr/ongebr/gebr. 
Zeer uitgebreide handelsvoorraad met veel top-
materiaal. Zeer geschikt voor de rondzending. 
Cataloguswaarde ± DM. 44.500,-. 
D.D.R. in map,pfr/ongebr/gebr. 
Een interessante handelsvoorraad van de begin periode. 
Met veel beter materiaal. Zeer geschikt voor de rond-
Zending. Hoge cataloguswaarde. 
D.D.R. in map,pfr/ongebr/gebr. 
Handelsvoorraad met meest ouder materiaal. 
Zeer geschikt voor de rondzending. 
Cataloguswaarde DM. 1.500,-. 
DANZIG in map, ongebr/gebr. 
2^er interessante handelsvoorraad met veel beter 
materiaal. Een mooi geheel dat zelden word 
aangeboden. Cataloguswaarde DM. 5.700,-. 
DUITSE BEZETTING in map, pfr/ongebr/gebr. 
Van de Tweede Wereldoorlog. Handelsvoorraad met 
Veel interessant materiaal. Geschikt voor de rondzending. 
Cataloguswaarde ruim DM. 5.000,-. 
DUITSE BEZETTING in map,ongebr/gebr. 
Van de Eerste Wereldoorlog. Waarbij België en 
Roemenie. Een mooi geheel waarbij doubletten. 
Cataloguswaarde DM. 1750,-. 
DUITSE BEZETTING in map, pfr/ongebr/gebr. 
1940/1945. Een mooi geheel met meest betere series. 
Zelden aangeboden. 
DUrrSE RIJK in map, pfr/ongebr/gebr. 
1872/1945. Zeer uitgebreide handelsvoorraad met veel 
interessant materiaal. Zeer geschikt voor de rondzending. 
Catatoguswaarde DM. 54.000,-. 
DUrrSE RIJK in map, ongebr/gebr. 
Kleine verzameling met meest betere zegels en blokken. 
Waarbij het IPOSTA-BLOK. Mooi geheel met hoge 
cataloguswaarde. 
DUITSE STATEN in map. 
Uitgebreide handelsvoorraad met zeer interessant 
materiaal. Een lust voor de specialist. Kwaliteit beter 
dan gemiddeld. Cataloguswaarde ± DM. 50.000,-. 
DUrrSLAND in album, vnl. gebr. 
Een iets wat rommelig geheel met een grote ver
scheidenheid aan zegels 
DUITSLAND in doosje, pfr/ongebr/gebr. 
In 14 oude rondzendboekjes. Met veel beter materiaal. 
Een leuk avontuurlijk geheel. 
DUITSLAND in map, pfr/ongebr/gebr. 
Verzameling op albumbladen. Veel zegels, waarbij 
betere. Een mooi geheel voor de beginner. 
DUITSLAND in album, gebr. 
1949-1988. Vrijwel komplete verzameling met 
veel top-materiaal. Cataloguswaarde ruim DM. 7000,-. 
DUrrSLAND in SCHAUBECK-album, ongebr/gebr. 
1947-1980. Goed gevulde verzameling, waarbij betere 
series en zegels. 
DUITSLAND in insteekboek, pfr/gebr. 
Waarbij veel vooriopers en zeer veel top-materiaal. 
Een mooi geheel met zéér hoge cataloguswaarde. 
DUITSLAND in album, ongebr/gebr. 
Goed gevulde verzameling. Meest Reich. Met veel 
betere zegels en series. 
DUrrSLAND in doos, gebr. 
In zakje en op kaartjes waarbij veel Bayern en Saar. 
Leuk om uit te zoeken. Zeer hoge cataloguswaarde. 
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DUITSLAND in 2 albums, vnl. pfr. 
1949/1977. Deze albums lopen door tot 1996. 
Een redelijk gevulde verzameling met enkele 
betere series uit de jaren '50. 
DUrrSLAND in insteekboek. 
Duitsland gebruikte handelsvoorraad. 
alleen toeslag zegels en series. Vnl. tussen 
1983 en 1997. Catw. ± ff. 50.000,-. 
DUITSLAND in map, pfr/ongebr/gebr. 
Bezettingen van na de Tweede Wereldoorlog 
Zeer interessant geheel waarbij doubletten 
Cataloguswaarde DM. 21.000,-. 
DUITSLAND in map, ongebr/gebr. 
Allenstein, Schleswig enz. Kleine, 
Interessante handelsvoorraad met veel zegels 
Zelden aangeboden. 
DUITSLAND in map, ongebr/gebr. 
Memel. Interessante handelsvoorraad met veel 
materiaal. Waarbij beter. Zelden aangeboden 
Cataloguswaarde DM. 1800,-. 
DUITSLAND in map, pfr/ongebr/gebr. 
Kleine handelsvoorraad van Bund en Berlijn 
Een mooi geheel van de begin periode. 
Zeer hoge cataloguswaarde. 
DUI1SLAND in map, pfr/ongebr/gebr. 
Saar en Danzig. Een mooi geheel met meest betere 
zegels en series. Cataloguswaarde ruim DM. 2.000,-. 
DUITSLAND in insteekboek, vnl. ongebr. 
Postzegelboekjes. Meest van Bund en Berlijn. 
Waarbij veel betere. Zeer hoge cataloguswaarde. 
Iets doublettea 
DUITSLAND BUND in album, pfr/ongebr/gebr. 
1949-1977. Een goed gevulde verzameling met vele 
top-nummers. Een mooi geheel. 
DUITSLAND BUND in insteekboek, pfr/ongebr/gebr. 
De top-series uit het begin. Waarbij doubletten. 
Cataloguswaarde DM. 14.000,-. 
DUITSLAND BUND in 2 albums. 
Automaatzegels. Zeer uitgebreide verz. met postfris, 
gebr. Brieven, maximum-kaarten en FEK '̂s. Met zéér 
veel fouten en opdrukken. Zéér zelden aangeboden. 
DUrrSLAND BUND in map, gebr. 
Kleine verzameling jaren '50 met veel betere zegels. 
Cataloguswaarde DM. 2.650,-. 
DUI 1 SLAND BUND in album. 
Vnl. ongebruikt/gebruikt. Goed gevulde verzameling. 
1946-1967. Met veel extra's zoals combinaties uit 
postzegelboekjes. Cataloguswaarde ± DM. 7500,-. 
DUITSLAND BUND in map, vnl. gebr. 
Interessante voorraad uit de begin periode. Met veel 
hoog genoteerd materiaal en enkele kombinaties. 
DUITSLAND BUND in map, pfr/ongebr/gebr. 
Zeer uitgebreiden handelsvoorraad met meest ouder 
materiaal. Zeer geschikt voor de rondzending. 
Cataloguswaarde ± DM. 32.500,-. 
SAAR in album, ongebr. 
1920-1959. Goed gevulde verzameling met veel 
betere series jaren '30 en blok 1. Een mooi geheel met 
Hoge cataloguswaarde. 
SAAR in map, ongebr/gebr. 
Meest ouder materiaal. Waarbij doubletten. Leuk om 
uit te zoeken op stempels etc. 
Cataloguswaarde DM. 1.650,-. 
DUITSLAND BUND in map,ongebr/gebr. 
Kleine verzameling op albumbladen. Waarbij beter 
materiaal. 
DUITSE RIJK in map,ongebr/gebr. 
Kleine verzameling op albumbladen. Waarbij enkele 
betere series. 
DUITSLAND in doos. 
Diverse stokboeken en albums. Een avontuurlijk 
geheel. Leuk om uit te zoeken. Vondsten mogetijk. 
Zeer hoge cataloguswaarde. 
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De ultieme verzamelaarsdroom tussen zegels van nog geen cent per stuk een wereld-
zeldzaamheid als de One Centvan Brits Guyana (rechtsboven) aantreffen 

GUYANA ONE CENT: 
ZUN HET ER NU TWEE? 
Zeldzmmstezß^lrmsschim nkwrnohn 
DOOR OTTO HORNUNG, LONDEN 

Gaat het om een 

geraffineerde zwendel of is 

er wérkelijk een tweede echt 

exemplaar van de 

wereldberoemde zegel van 

Guyana van 1 tent 

opgedoken? 

Otto Hornung beschrijft een 

geschiedenis die zo uit de 

koker van de beroepsfantast 

baron Von Münchhausen lijkt 

te zijn gekomen. Maar is dat 

inderdaad zo? 

^ Het schip uit Engeland was in 
^ 1856 aan de late kant, en in 
2 Brits Guyana raakten de ze-
= gels op. Dus werd aan de 

—- drukkers van de Offiaal 
Wï Gazette,]. Baum en W. Dallas, 
IML gevraagdof er een noodvoor-

raadje konden worden ge
maakt. De twee gingen aan de 
slag en gebruikten een plaatje 
uit hun eigen krant - een 

schip met volle zeilen - voor 
een zegelbeeld dat met zwarte 
inkt werd gedrukt op papier 
dat van een warmrode toplaag 
was voorzien. Deze zegels zijn 
behoorlijk schaars en staan te
gen een pittige prijs - zo'n zes
duizend pond per gestempeld 
exemplaar - in de Stanley Gib
bons-catalogus genoteerd. 

OP ZOLDER 
In 1873 scharrelde L. Vernon 
Vaughan,eenjongen van 
twaalf, op de zolder van zijn 
ouderlijk huis in Guyana tus
sen de spullen die daar stof la
gen te vergaren. Hij was op 
zoek naar zegels voor zijn 
postzegelverzameling. In de 
familiecorrespondentie die 
op die zolder werd bewaard 
vond hij een envelop met een 
van de provisorische zegels 
die Baum & Dallas in George
town hadden gedrukt. De ze
gel - met zijn karakteristieke, 
schuin afgeknipte hoeken en 
een enigszins ruw oppervlak -
vermeldde One Cent in plaats 
van het gebruikelijke Four 
Cents. Niet lang daarna ver
kocht Vernon zijn ontdekking 
voor zes shilling aan N.R. Mc-
Kinnon; met dat geld kon hij 
andere zegels kopen. Op 2 ok
tober 1878 ging de verzame
ling van McKinnon in andere 
handen over. De nieuwe eige

naar was de Engelsman Tho
mas Ridpath uit Liverpool. 
Ridpath, die 120 pond voor 
de collectie had betaald, ver
kocht de One Cent meteen 
weer door aan de beroemde 
Parijse verzamelaar Philippe 
Ferrari de la Rénotière, zoon 
van de hertog van Galliera. 
Volgens de Engelse auteurs 
L.N. en M. Williams betaalde 
Ferrari vijftig pond voor de 
Guyaanse zegel; het Duitse 
blad Postfrisch houdt het op 
honderdvijftig pond. 

GEHEIME KOPER 
Toen de Ferrari-coUectie in 
de periode 1921 tot en met 
1926 werd geveild (de verza
meling was veel te groot om 
ineens onder de hamer te 
worden gebracht) was de One 
Cent van Guyana het absolute 
topstuk. Op 6 april 1922 
sleepte de Amerikaanse 
pluchefabrikant en miljonair 
Arthur Hind - die in een ta
bakshandelaar uit Mühlhau
sen een geduchte medebieder 
had - het kleinood in de 
wacht. Hij moest er 351.000 
Franse frank voor neertellen, 
in die tijd ongeveer 7.300 En
gelse pond. Hind overleed in 
1933 en de zegel ging naar 
zijn vrouw. 
In november 1938 berichtte 
Stamp Magazine dat de wedu
we, mevrouw Scala, vergeefs 
had geprobeerd de zegel bij 
Harmer Rooke & Co. te laten 
veilen. Door de limiet van 
£ 8.500,- (het kavel haalde 
'slechts' £ 7.500,-) ging de 
koop niet door. Ook de Ken-
more Stamp Co. of New York 
lukte het niet de zegel voor de 
vraagprijs (ditmaal een kleine 
achtduizend pond) van de 
hand te doen. 
De weduwe wist de zegel uit
eindelijk in 1940 kwijt te ra
ken voor een bedrag dat tus
sen de tien- en vijftienduizend 
pond moet hebben gelegen. 
Pas dertig jaar later, in 1970, 
werd de naam van de koper 
bekend, toen de zegel door 
de veiling van A. Siegel in 
New York werd verkocht. 
Al die tijd was de 'zeldzaamste 
zegel ter wereld' - men nam 
en neemt tot dusver aan dat 
er slechts één exemplaar van 
de Guyaanse One Cent bestaat -
in het bezit geweest van Fre
derick T. Small uit Fort Lau
derdale (Florida). Een in zeld

zame zegels gespecialiseerde 
handelaar, Irvin Weinberg, 
kocht de rariteit op 24 maart 
1970 voor 280.000 dollar 
(ruim 116.000 pond). Tien 

jaar later bood Siegel de zegel 
opnieuw op zijn veiling aan; 
de hamer viel bij 935.000 dol
lar. De gelukkige eigenaar 
werd de bekende industrieel 
John Dupont, die op het mo
ment dat we dit artikel schrij
ven overigens een gevangenis
straf uitzit wegens moord. 

ANONIEME BRIEF 
Al sinds vele jaren circuleert 
het gerucht dat Arthur Hind 
ooit nóg een exemplaar van 
de One Cent aangeboden 
kreeg. Naar verluidt kocht hij 
deze tweede zegel onmiddel
lijk, om hem vervolgens ondei 
de ogen van de verbijsterde 
verkoper te verbranden. 'Zo, 
nu is er nog steeds maar één 
exemplaar,' schijnt hij triom
fantelijk te hebben gezegd. 
Dat verhaal lijkt te worden be
vestigd door de schrijver van 
een anonieme brief die op de 
redactie van de American 
Stamp and Cover Collectors'Re-
wzew belandde. De brief werd 
ook in Stamp Magazine gepu
bliceerd. De schrijver beweert 
dat hij hutknecht was op een 
vrachtzoeker die van tijd tot 
tijd ook in Georgetown, Brits 
Guyana, afmeerde. Hij verza
melde in die tijd postzegels. 
In Georgetown zat hij vaak in 
een café met een oude man 
en diens zoon te drinken. 
Toen de oude overleed, gaf 
de zoon hem wat brieven met 
zegels erop. De oogst werd af
geweekt en belandde in het 
album van de varensman. Pas 
in 1922, toen de spectaculaire 
koop van Arthur Hind overal 
publiciteit kreeg, realiseerde 
de hutknecht zich dat ook hij 
een One Cent van Guyana in 
zijn bezit had. 

Volgens de briefschrijver was 
Hind meteen bereid om de 
zegel te kopen; hij betaalde 
contant. 'De zegel was inge
scheurd, aan de rechterkant. 
Dat had ik zelf per ongeluk 
gedaan, toen ik de zegel een 
andere plaats in m'n album 
wilde geven.' 
De anonieme briefschrijver 
vervolgt: 'Hind bood me een 
sigaar aan. Hij stak de zijne 
aan en bekeek zijn aanwinst. 
Toen hield hij de zegel bij de 
nog steeds brandende luci
fer... Ik kreeg er kippenvel 
van; ik probeerde de zegel 
nog te pakken, maar het was 
al te laat.' 

NOG EEN EXEMPLAAR! 
De wereldberoemde Guyaan
se zegel is in Engeland slechts 
eenmaal op een tentoonstel
ling te zien geweest: in 1965, 
op de expositie die Stanley 
Gibbons bij zijn honderdjarig 



bestaan organiseerde. De ze
gel werd voor de gelegenheid 
verzekerd voor tweehonderd
duizend pond. Slechts een
maal daarna, in 1986 tijdens 
Stockholmia 86, was het unicum 
nog eens te zien. 
Het al eerder genoemde Duit
se postzegelblad Postfrisch pu
bliceerde eind vorig jaar een 
bijdrage waarin werd beweerd 
dat een handelaar uit Bremen 
de hand had weten te leggen 
op een tweede exemplaar van 
de One Cent. Er was in het blad 
ook een afbeelding van de ze
gel opgenomen. Natuurlijk 
was mijn belangstelling me
teen gewekt. Ik belde de re
dactie van het blad op en 
kreeg Peter Platz, de auteur 
van het artikel aan de lijn. Hij 
gaf me de naam van de eige
naar en zelfs diens telefoon
nummer. 'Voor ik het ver
geet,' voegde Platz er aan toe, 
'De eigenaar, Peter Winter, is 
operazanger.' 

ROEMEENS DANSERESJE 
Ik belde Winter. Het bleek 
een allerhartelijkste man te 
zijn. 'Ja,' zei hij, 'Ik ben opera
zanger van beroep, tenor om 
precies te zijn. Ik heb geen 
vaste baan; ik ben meer een 
soortyr«« lance zanger. Van tijd 
tot tijd ga ik op toernee.' Ik 
vroeg hem waarmee hij méér 
verdiende: met de handel in 
postzegels of met zingen. 'Eer
lijk gezegd met zingen,' be
kende hij. 'Maar ik vind het 
heel leuk om daarnaast een 
beetje in postzegels te doen.' 
Al pratend kwam ik de ge
schiedenis van de 'tweede' 
One Cent aan de weet. Onge
veer vijftien jaar geleden werd 
Winter samen met een aantal 
Roemeense dansers voor een 
optreden gecontracteerd. In 
welke plaats er werd opgetre
den wist hij niet meer - of mis
schien wilde hij me dat ge
woon niet zeggen - maar hij 
knoopte er 'vriendschappelij
ke betrekkingen' aan met een 
van de Roemeense danseres
jes. Ze was rond de twintig, ze 
zag er leuk uit, en Peter Win
ter (nu 48) was destijds vijf
tien jaar jonger, dus... Hoe 
dan ook, toen ze hoorde dat 
hij ook verstand had van post

zegels riep ze zijn hulp in. 

ZONDAGSAPOTHEEK 
Dit is het verhaal van de 
Roemeense danseres, zoals 
Peter Winter het me vertelde. 
De grootvader van het meisje -
misschien zelfs de overgroot
vader - werkte voor de Russi
sche revolutie van 1919 als be
diende bij een Russische 
groothertog. In 1917 of 1918, 
in een periode waarin alles in 
Rusland op z'n kop stond, 
ging de grootvader terug naar 
Roemenië. Hij had een One 
Centvan Brits Guyana in zijn 
bezit, een zegel die naar hij 
verklaarde door de groother
tog aan hem geschonken was. 
Toen ik Winter naar de naam 
van de edelman vroeg zei hij 
dat het Alexi, Alexey of zo'n 
soort naam was. 
Het meisje vertelde Winter 
dat ze de zegel wel wilde ver
kopen; ze had geld nodig. Ze 
liet de zanger een envelopje 

van een Russische apotheek 
zien met daarin de bewuste 
zegel. Het envelopje was be
drukt met de tekst Voskresens-
kaya apteka ('zondagsapo
theek') , gevolgd door N.I. 
Zaks, Samara. Verder was het 
in grote kapitalen gezette 
woord Citrovanil te zien, met 
daaronder jbo. ... gr. ... por. 
('voor ... gram ... per dosis'). 
Helemaal rechtsonder stond 
nog .... kop.; hier moest het 
aantal kopeken worden inge
vuld dat voor de medicijn 
moest worden betaald. Aan 
mijn apotheker vroeg ik wat 
CitrovanilhetekenAe; hij 
meende te weten dat het om 
een soort pre-revolutionaire 
Coldrex ging. 

IN DE KLEREN GESTOKEN 
Het draaide er op uit dat Win
ter de zegel zelf kocht. Dat 
deed hij pas nadat hij een des
kundige ernaar had laten kij
ken; die verzekerde hem dat 
hij 'iets bijzonders' te pakken 
had. 'En hoeveel heeft u er 
voor moeten betalen?' vroeg 
ik Winter. Dat walde hij echter 
niet vertellen. Wel zei hij: 'Ik 
heb haar een videorecorder 
gegeven en wat geld, en ik 
heb haar van top tot teen in 

de kleren gestoken'. Ik heb 
hem maar niet gevraagd of hij 
haar misschien ook uit de kle
ren had geholpen. O ja, hij 
vertelde me wel dat de hele 
zaak hem nog geen tiendui
zend mark had gekost. 
Tot zover het verhaal van Pe
ter Winter. Het klinkt een 
beetje als een 'Münchhausen-
verhaal'. U weet wel, die ba
ron die gezeten op een 
kanonskogel door de lucht 
vloog. Overigens las ik in een 
bijdrage van Jan Billion in de 
Deutsche Bnefmarken-Bevue dat 
de operazanger uit Bremen 
'van tijd tot tijd opschudding 
weet te veroorzaken met zijn 
postzegelreproducties'. 

ONDERZOEKEN 
Omdat de Guyaanse zegel 
zwaar beschadigd was, liet 
Winter de zegel herstellen 
door de in Zuid-Duitsland ge
vestigde 'postzegelrestaura
teur' Hummel. Verbolgens -

het zou volgens Winter zo'n 
twaalf jaar geleden moeten 
zijn geweest - liet hij de zegel 
keuren door de beroemde 
Royal Philatelic Society in Lon
den. Dat blijkt inderdaad te 
kloppen: de Rayalheeit de 
One Cent in 1987 onder ogen 
gehad. Winter was echter niet 
bijster ingenomen met de uit
komst van de keuring. Daar
om probeerde hij het een 
paar jaar later nog eens, dit
maal bij de Papiertechnische Stif-
tungin München. Volgens Jan 
Billion vermeldde het rapport 
(uitgebracht op 22 juni 1998) 
dat 'de zwarte inkt van de ze
gel op alle plaatsen gelijk van 
samenstelling was'. Het rap
port werd ondertekend door 
dr. R. Wilken en dr. M. Klee-
bauer. 

TERUG NAAR DE 'ROYAL' 
Ook de Duitse veilinghouder 
Wolfgang Jakubek onder
zocht Winters zegel. Zijn oor
deel: 'Als de inkt op alle plaat
sen gelijk en gelijkmatig is 
aangebracht, dan moet de 
vermelding One Centv/e\ au
thentiek zijn en is de zegel op 
dat punt niet gemanipuleerd.' 
Tenslotte zond Winter de 
Guyaanse zegel in voor de vei

ling van David Feldman in 
Geneve. De cirkel was weer 
rond toen Feldman de zegel 
opnieuw aan de Royal Philatelic 
Soaety zond met de vraag of ze 
hun oordeel uit 1987 wellicht 
wilden herzien. Op het mo
ment dat ik dit schrijf is de ze
gel nog steeds in Londen. Het 
is overigens niet het eerste 
exemplaar van de Guyana One 
Cent die aan de Royal werd 
voorgelegd. In de geschiede
nis van deze prestigieuze ver
eniging moet op het z'n minst 
al de derde keer zijn dat een 
exemplaar van de zeldzaamste 
zegel ter wereld ter keuring 
werd ingezonden. 

GEEN EIGENAAR MEER 
Ik heb David Feldman opge
beld en hem gevraagd wat hij 
er van dacht. Ik kreeg een fax 
terug met daarin onder ande
re de volgende tekst: 'De ze
gel is op veel plaatsen gerepa
reerd, maar uit foto's die wer

den genomen vóór de zegel 
onder het mes gmg blijkt dat 
het woordje Owg vrijwel niet is 
veranderd.' En Feldman ver
volgt: 'Het is mogelijk de posi
tie van de zegel in een vel met 
zegels van vier cent te herlei
den; de kleur, de inkt en het 
gebruikte papier kloppen alle
maal. Ik kan geen sporen ont
dekken die er op wijzen dat 
het woordje/^owr in One is ver
anderd, een van de dingen 
waar je het eerst aan zou den
ken.' Volgens Feldman is het 
Expert Committee van de Royal 
onder leiding van Patrick 
Pearson volop met het onder
zoek bezig. Feldman: 'Het 
gaat om een fascinerend on
derwerp; laten we hopen dat 
we snel zullen weten of de ze
gel echt is of niet. Als het in
derdaad om een authentiek 
exemplaar gaat zullen wij de 
zegel hoogstwaarschijnlijk in 
onze veiling opnemen. ' 
Tot slot: Peter Winter vertelde 
me ook nog dat hij niet langer 
de eigenaar is van van One 
Cent van Brits Guyana. Hij gaf 
de omstreden zegel cadeau 
aan zijn zoon; het was een ge
schenk ter gelegenheid van 
zijn 21ste verjaardag in 1992... 
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DE DISSElßOOMBRIEFKAARTEN VAN 
DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBUEK 

TotstandkmingpostwmrhtuJ^ 1894 m 1895 
L.M.A. GRANDEL, HEEMSKERK 

In 'Phiiateiie' van oktober 1998 werd aandacht besteed aan 

de eerste briefkaart van de Zuid-Afrikaansche Republiek. De 

auteur, de heer LM.A. Crandel uit Heemskerk, belicht in de nu 

volgende bijdrage de totstandkoming van de zogenoemde 

'dubbele disselboom'- en 'enkele disselboom'-brief kaarten 

van de Zuid-Af rikaansche Republiek. 

DE 'DUBBELE DISSELBOOM'-
BRIEFKAART VAN 1894 
Op 11 januari 1893 ontving 
de Hoofd-Directeur der Pos
terijen in 's-Gravenhage een 
brief van Isaac van Alphen, 
Postmeester-Generaal van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek. 
Van Alphen deelde daarin 
onder ander het volgende 
mee: 'Met deze post ontvangt 
U eene bestelling van den Ze
gelmeester voor de onder
staande postzegels.' De brief 
vervolgt dan met de bestelling 
van enkele miljoenen postze
gels. De lijst eindigt met 
20.000 Briejkaarten ad 1 d. (Een 
penny). 

Van Alphen stuurde een ont
werp van de te gebruiken ze
geltekening aan Enschedé. 
Deze tekening was geplakt op 
een zogenoemde In Dienst-en-
velop. De tekening was jam
mer genoeg niet erg duidelijk. 
Er werden uit de Zuid-Afri-
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kaansche Republiek nog en
kele andere tekeningen opge
stuurd, maar ook deze kon
den de goedkeuring niet weg
dragen. 

Tussen februari 1893 en eind 
november 1893 was sprake 
van een uitgebreide briefwis
seling tussen drukkerij En
schedé, de Hoofd-Directeur 
der Posterijen en de minister 
van Waterstaat, Handel en Nij
verheid enerzijds en de am
bassade van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek en Pretoria 
anderzijds. In deze correspon
dentie ging het over verschil
lende details van de zegels, 
waaronder de tekst. 
Wat die tekst betrof boog men 
zich over de vraag of het Een
dracht maakt Macht moest zijn 
(zoals op de eerste tekening), 
danwei Eendragt maakt Magt. 
De gezant van de Zuid-Afri
kaansche Republiek, jhr. mr. 
G.J.Th. Beelaerts van Blok

land, kon hierover niet beslis
sen; hij moest dit aan Pretoria 
vragen. 
Bij de totstandkoming van de 
briefkaart speelde ook J. Vürt-
heim Sr. een belangrijke rol. 
Tussen februari en december 
1893 waren hij en zijn mede
werkers geregeld voor Joh. 
Enschedé aan het werk: er 
werden ontwerpen overgete-
kend, vergroot, verkleind, ver
anderd enzovoort. Uiteinde
lijk werd dan toch een teke
ning of ontwerp van Vürtheim 
goedgekeurd. Dat gebeurde 
in een brief die het gezant
schap van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek op 21 novem
ber 1893 aan de Directeur-Ge
neraal, J.P. Havelaar, zond. De 
tekst luidde: 

Onder wederaanbieding der bijla
gen van Uw Missive d.d. 11 de
zer No. 6510 E heb ik de eer U 
Hoog Edelgestrenge te berichten, 
dat tegen de voorgelegde schets ee-
ner nieuwe gravure voor de post
zegels der Zuid-Afrikaansche Re
publiek mijnzijds geen bezwaar 
bestaat. Aangenaam zal het mij 
zijn, van de verdere uitvoering te 
zijner tijd bericht te mogen ont
vangen. 

De brief werd ondertekend 
door de gezant, Beelaerts van 
Blokland. 
Op 7 februari 1894 verleende 
diezelfde gezant zijn goedkeu-
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Drie zegeloniwerpen met een dubbele disselboom (in het archief Enschedé omschreven als Photogr. Model). Links: ontwerp, ingete
kend door J. Vürtheim jr. (ex-archief Beelaerts van Blokland). Midden: ontwerp zonder lands- en waarde-aanduiding (archief En
schedé). Rechts: model zonder waarde-aanduiding (archief Enschedé, met de vermelding Goedgekeurd door Beelaerts v. ß/oWanc/-
brief 7 febr. '94, alsmede 2 disselboomen. 

ring aan een ontwerp met een 
'dubbele disselboom'. De te
kening daarvan is nog steeds 
in het bezit van drukkerij En
schedé. 
Jammer genoeg bleek dat ont
werp toch niet goed te zijn. De 
op de zegel afgebeelde ossen
wagen had zoals uit de bena
ming 'dubbele disselboom' 
blijkt twee disselbomen, terwijl 
een Afrikaanse ossenwagen 
slechts met één disselboom is 
uitgerust. 
Na de goedkeuring door Bee
laerts van Blokland is En
schedé werd onmiddellijk be
gonnen met de vervaardiging 
van de zegels, terwijl in juli 
1894 de productie van de 
briefkaart ter hand werd ge
nomen. 

Het ontwerp van de postzegel 
is - net zoals het geval was bij 
de eerste Vürtheim-zegels' -
opgebouwd rond het wapen 
van de Zuid-Afrikaansche Re
publiek. Het wapen werd bij
voorbeeld ook gebruikt op de 
Staatscourant. Een gedeelte 
van het wapen was op de ach
terzijde van de munten te vin
den die in 1892 in Berlijn 
werden geslagen; dit ver
klaart waarom verschillende 
schrijvers er van uitgegaan 
zijn dat de munt als voor
beeld voor de postzegels is 
gebruikt. 

Hoeveelheden afgeleverde 
kaarten 
De eerste bestelling, twintig
duizend stuks, was al op 11 ja
nuari 1893 geplaatst. Op 19 
oktober van dat jaar werden 
nog eens dertigduizend kaar
ten besteld. Voor deze twee 
bestellingen werd echter nog 
het oude model van de Vürt-
heim-zegel van 1884 ge
bruikt. 
De bestelling van vijftigdui
zend briefkaarten van 22 de
cember 1893 werd, in op
dracht van Beelaerts van 
Blokland (telegram van 24 ja
nuari 1894), uitgevoerd vol
gens het nieuwe model. Met
een na ontvangst van de laat-
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ste opdracht begon Enschedé 
met de productie van de 
'dubbele disselboom'brief
kaarten. 
Er werd gedrukt in vellen van 
twintig kaarten van 138 bij 92 
mm. Enschedé gebruikte 
daarvoor bruingeel karton en 
drukte de tekst en de zegel in 
een lichtrode kleur. 
Er werden 50.644 briefkaarten 
gedrukt; hiervan werden er 
47.908 verzonden. In totaal 
gingen er in april 1894 vijftig
duizend kaarten naar Preto
ria; de 47.908 nieuwe kaarten 
werden namelijk aangevuld 
met het restant van de Vürt
heimkaarten: 2.092 stuks. Uit 
de correspondentie van En
schedé blijkt dat deze oude 
kaarten apart werden verzon
den; dat gebeurde op 14 april 
1894. 
Het restant van de 'dubbele 
disselboom'kaarten (2.736 
stuks) werd later, in 1895, sa
men met de 'enkele dissel
boom'briefkaarten verstuurd. 

Niet twee, maar één 
Zoals gezegd: de afbeelding 
op de zegels en de briefkaart 
(de 'dubbele disselboom') 
was niet correct. Dit had een 
uitgebreide briefwisseling tot 
gevolg, onder ander tussen 
het Generaal Postkantoor in 
Pretoria en de HoofdDirec
teur der Posterijen in Den 
Haag. 
De PostmeesterGeneraal, 
Isaac van Alphen, schreef op 
11 juli 1894 het volgende aan 
de HoofdDirecteur: 

Ik heb heden gezien de zes pence 
postzegels en de penny briefliaar
ten, door 2Ed. den Zegelmeester 
uit Nederland ontvangen. Het 
doet mij leed te bemerken, dat in 
den nieuwen vorm de ossenwagen 
staat met twee disselboomen, het
welk foutief is, hebbende onze os
senwagens slechts een disselboom. 
Ik zou gaarne zien, dat de vorm 
werd verbeterd en dat verdere af

drukken werden gemaakt. 

Op deze brief maakte de 
HoofdDirecteur de volgende 
aantekening: 

Ik begrijp niet hoe men aan 2 dis
selboomen komt, terwijl kaart incl. 
photografisch plaatje één heeft. 

Naar aanleiding van de klacht 
uit Pretoria schreef Enschedé 
op 13 augustus 1894 aan de 
controleur voor de vervaardi
ging van postzegels onder an
dere het volgende: 

Als model voor het wapen werd 
ons toen met het schrijven van 4 
October 1893 No. 5183 gezonden 
den hierbij ingesloten afdruk van 
het wapen gelijk het voorkomt op 
de Staats courant der Z.A. Repu
bliek. Daar schijnt de wagen twee 
disselboomen te hebben. Wij heb
ben dat model vergeleken met het 
wapen voorkomende op de schuld
brieven van de Z. Afrikaansche 
Republiek waar duidelijk twee dis
selboomen aanwezig zijn. 

Omdat op dat moment nog 
niet alle zegelwaarden waren 
gedrukt, ging Enschedé er
mee akkoord de gravure te 
wijzigen. In een brief van de 
Controleur aan de Directeur
Generaal der Posterijen en 
Telegraphic onder meer: 

[...] de Heeren Enschedé mij een 
schrijven hebben ter hand gesteld 
van den Gezant der ZuidAfri
kaansche Republiek gedagtekend 
6 februari d.i., waarbij de gravu
re, welke in alle opzichten is ge
volgd, werd goedgekeurd. 

Er volgt dan nog een briefwis
seling tussen de DirecteurGe
neraal en Beelaerts van Blok
land. De laatste schrijft onder 
andere: 

[...] dat ik mij volkomen vereenig 
met de gevoelen van den Heer 
Controleur om de gravure te doen 

wijzigen voor de nog niet aange
maakte bestelling en om het mate
rieel over te maken voor de reeds 
afgeleverde waarden. 

DE 'ENKELE DISSELBOOM'
BRIEFKAART VAN 1895 
Met de ervaringen van de 
'dubbele disselboom'brief

kaart in het achterhoofd ging 
de controleur voor de vervaar
diging van postzegels, J. van 
de Poll, eind 1894 toch wel 
wat voorzichtiger te werk. Op 
6 december van dat jaar 
schreef hij aan de Directeur
Generaal der P.&.T.: 

Alvorens te doen aanvangen met 
het drukken der bij missive d.d. 17 
Oktober II, No. 12388 Pz. bestelde 
ZuidAfrikaansche postzegels en 
briefkaarten, neem ik de vrijheid 
ter beoordeling aan U Hoog Ed. 
Gestr. in te zenden een afdruk van 
het postzegel van een penny, vol
gens de krachtens missive van U 
HoogEdl.Gestr. d.d. 24 Augustus 
II. No. 10192 Pz. verbeterde nieu
we tijpe. 

Hierbij kan worden aangete
kend dat de bestelling van 
12.000 briefkaarten die de 
ZuidAfrikaansche Republiek 
op 20 september 1894 had ge
plaatst op 17 oktober 1894 
door de DirecteurGeneraal 
aan de Controleur in Haarlem 
was gezonden. 
Onder de brief van 6 decem
ber 1894 schreef de Directeur
Generaal: 

^^XO^FR'K. REPüö^/^^ 

B R I E F K A A R T 

. ^ . 

f: V| . O 
Briefkaarten met dubbele disselboom (bo
ven) en enkele disselboom. Links: details 
van de zegelindrukken van deze beide 
briefkaarten. De cirkeltjes geven fiet ver
schil tussen de twee versies aan. 

B R I E F K A A R T 
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Een (als geboortekaart|el) gebruikte briefkaart met een ingedrukte zegel in het type 
dubbele disselboom, bi|gefra ïfrankeerd met een zegel van 1 penny in hetzelfde type 

aan de Heer B.v.B. zenden 
goedkeuring, H. (Havelaar) 

ter 

De brief werd op 8 december 
1894 verzonden. Drie dagen 
later stuurde Beelaerts zijn 
antwoord: 

In antwoord op Uw schrijven van 
8 dezer No. 14504 Pz. heb ik de 
eer U HoogEdelGestr. te berichten, 
dat tegen den daarbij toegezonden 
afdruk van het postzegel van 1 
penny, volgens het verbeterde type, 
mijnerzijds geen bezwaar bestaat. 

Het Hoofdbestuur der Poste
rijen en Telegraphic stuurde 
hierop meteen het bericht 

aan de Controleur dat er tegen 
den daarbij toegezonden afdruk 
van het postzegel ä 1 penny, vol
gens het verbeterde type, geen be
zwaar bestaat. 

Productie 
In januari 1895 werd begon
nen met de productie van de 
1 penny briefkaarten. Proeven 
waren niet meer nodig, want 
het ontwerp was al goedge
keurd door de diverse belang
hebbenden. Er werd gedrukt 
m vellen van 32 kaarten met 
een afmeting van wederom 138 
bij 92 mm. Er werd ook weer 
bruingeel karton gebruikt. De 
tekst en de zegel werden net als 
voorheen in lichtrood gedrukt. 
In totaal werden in er in 1895 
119.789 briefkaarten gedrukt 
(zie tabel A). 
Uit een opgave van Enschedé 
blijkt dat de laatste 525 kaar

ten, samen met twee Vürt
heimkaarten, op 6 februari 
1896 naar Pretoria werden 
verzonden. Deze kaarten zou
den later in Pretoria vernie
tigd zijn. 
De kaarten werden voor l ' /^ 
penny verkocht, ofwel twee 
voor 2'/^ penny. 

Noot: 
': zie 'Philatelie' van oktober 1998, 
pagina's 716 tot en met 719 

Tabel A 
Overzichtaa 
Bestel
datum 

IRf^PS! 
Bestelde
kaarten 

ffl 

17101894 12 000 
1895 110 000 

*: type 'dubbele disselboom 

e en veraonde 
Drukdata 

kaarten 

25011895 
19011895 
10071895 

awwiWïp™ 
ICiaiit n 
gedrukt 

9 916 
j 109 87.S 

O.ilinn 
ver/euding 

26011895 
29061895 
17071895 

m" en 'enkele disselbooni') 
Verzonden 

aantal 

12 000 
40.000 
70.000 

Balans 

*2 736 
652 

70.525 
525 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte welkom 

op het 
filatelistisch 
evenement 

in hal 9 van de 
Verzamelaarsbeurs 

in de Jaarbeurs 
in Utrecht op 

27 en 28 maart 
1999. 

internationale 
collecties worden 
tentoongesteld 
informele stands van 
gespecialiseerde 
verenigingen 
aanwezig 
handelarenstands 

De openingstijden gedurende deze 2 dagen 
zijn van 10.00 tot 17.00 uur. 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 

Ä A X ^ ^ ^ A A X A X X 

Intematjonale 
POSTZEGELVEILING 

in de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven - Tel 040-2116033 

ZATERDAG 15 MEI 
Bezichtiging v a 09 00 u -Aanvang veiling 11 00 u 

Er worden meer dan 5000 kavels geveild w o 
Betere nummers van Nederland en kolomen, 

België, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Spanje en Zwitserland 

Poststukken Nederland en kolomen en Wereld 
Grote afdeling collecties en partijen in 

iedere prijsklasse 
Kijkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 7 MEI t/m DONDERDAG 13 MEI. 
(na telefonische afspraak) 

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

gratis thuisgestuurd 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

(voorheen Postzegelveiling Limburg) 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 

Tel 0570-631224 Fax 0570-636293 

HEEFT U INTERESSE 
OM TE VERKOPEN ? 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verkaveling en 
betrouwbare taxatie 

*Snelle uitbetaling en voorschot 
betaling altijd mogelijk 

*Gratls advies en bezoek aan huis 
* Wij kopen ook tegen contante betaling 

* Doorlopend kunt U inzenden voor 
één van onze volgende veilingen 

Bent U geïnteresseerd ? 
Bel, schrijf of fax : 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 
Tel 0570-631224 Fax 0570-636293 

W^Ï^TÏry T TT ?T 



H M V 

Veiling nr. 58 
wordt gehouden op 

zaterdag 
27 MAART 1999 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Annsterdam - Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

Internet: www.de-hollandse.nl 

G e b r u i k t 
1/46 
47 
48 
49 
50/55 
56/76 
80 
77/79 
82/83 
84/86 
87/89 

35% Kat 
150,— 
500,— 

85,— 
1,50 

36,— 
875,— 

7,50 
15,— 
47,50 

7,50 

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

Bxt^i: 
5,— 

1 2 , -
9,— 

3 0 , -
22 ,— 
50,— 
45,— 

900,— 
8,— 

125,— 
105,— 

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

.«.JC^^JL^N! . B . ^ P 

30% Kat 
400,— 

20,— 
4 0 , -

1 6 5 , -
5 , -

10,— 
3,— 

15,— 
7,50 
6 , -

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

1/3 Kat 
L/P 1/3 3,50 
4/5 2,— 
6/8 1 2 , -
12/13 300,— 

O n g e b r u i k t m e t n e t t e é é r s t e p l a k k e r o f p l a k k e r r e s t : 
50/55 
56/76 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 

17,50 
575,— 

50,— 
110,— 
230,— 
950,— 

32,— 
19,— 
8 0 , -
14,— 
10,— 
15,— 
1 6 , -

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

xisrx> 

35,— 
55,— 

150,— 
3 0 0 , -
9 5 0 , -

57,50 
180,— 
190,— 

5,— 
70,— 
10,— 
30,— 
36,— 

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

OlNTl 

35,— 
500,— 

85,— 
40,— 

165,— 
1 0 , -
1 3 , -
2 5 , -

250,— 
10,— 
90,— 

200, -
1 0 , -

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

25% Kat 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
prijs op aanvraag. 

f:sj.£: 
Zolang de voorraad strekt nog zonder prijsverhoaing. 

Onbekende klanten bij vooruitbeta ing op giro 8 3 7 1 0 3 . 

P o s t z e g e l h a n d e l Tolhuizen lid N.V.P.H. 
F o l k i n g e s t r 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 

T e l . 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , G i r o 8 3 7 1 0 3 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
LAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 
n^^tir, nn:,.i::..4. ^^ ^^^..^^^^ Postbus 23 6950 AA Dieren 
Gratis prijslijst op aanvraag. j e l 0313-419041 (geen winkel) 

Faxnr. 0313-413295 
E-mail: pzhronh@bart.nl 

Internet: http://pzhronh.tilason.nl PZH RON HERSCHEIT 

DENEMARKEN - GROENLAND - FAROER 
Zegels, boekjes en brieven 

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

Schriff m het Nederlands naar: 
PZH B. Halling-Sorensen, Tyge Krabbes vej 11 , 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1998 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtiqe mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeaels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer schaars, dus reserveren 5üqri 

10 ENGELAND met nieuw en HW's 
1ÜA ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
108 ENGELAND REGIONALS qrote variatie 
11 IERLAND zeer mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zeqels 
14 ESTLAND, leuke variatie 
15 FRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND met toeslaq 

j 17 DUITSLAND zender toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HW's 
22 MALTA moeiliikverkriiqbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
25 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 

126 JAPAN werkeli|k fantastisch assortiment 

100 GR 
ƒ - ,-
f -
f 15 
f 16 
f 20 
f 14 
f120 
f 65 
f 75 
f 10 
f 25 
f -
f 20 
f 25 
f 18 
f 38 
f 50 
f 15 
f 12 
f 12 
f 20 
f 36 
f 85 
f 17 
f 16 
f 20 
f 18 

-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

f 2 5 -

250 GR 
ƒ 45,-
f 55 
f 36 
f 38 
f 48 
f 30 
f -
ƒ150 
f -
f 22 
f 60 
f 15 
f 48 
f 55 
f 42 
f -
ƒ120 
f 35 
f 28 
f 28 
f 48 
f 85 
ƒ -
f 40 
f 38 
ƒ 48 
f -
f 60 

-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
ƒ170,-
ƒ - , -
ƒ140,-
ƒ150,-
ƒ185,-
ƒ120,-
ƒ -r 
ƒ585-
ƒ — 
ƒ 8 5 -
ƒ 230-
f - , -
ƒ 185,-
ƒ - , -
ƒ165,-
ƒ - , -
ƒ450,- 1 
ƒ135,-
ƒ110,-
ƒ110,-
ƒ185,-
ƒ325,-
ƒ - , -
ƒ155,-
ƒ150,-
ƒ185-
f -.-
ƒ 2 3 0 - 1 

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml DENEMARKEN met hoqer Kr -waarden 
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M3 ENGELAND met buitenland en HW's 
M4 IERLAND prachtiq assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M6 USA onuitqezochtopcoilnummers 
M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qrootformaat 
M8 NEDERLAND met toeslaq 
M9 WERELD enorme verscheidenheid 

500 GR 
f 4 0 -
ƒ 45,-
ƒ 20,-
ƒ 40,-
ƒ 25,-
ƒ 20,-
ƒ 40,-
ƒ 20,-
ƒ 35,-

1KG 
f 75,-
ƒ 80,-
ƒ 35,-
ƒ 75,-
ƒ 50,-
ƒ 35,-
ƒ 75,-
ƒ 4 0 -
ƒ - , -

5 KG 
ƒ325,-
ƒ375,-
ƒ135,-
ƒ325,-
ƒ235,-
ƒ155,-
ƒ325,-
ƒ175,-
ƒ - , - 1 

1 1 
N u o o k b e r e i k b a a r p e r E - M A I L : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

V O O R C r ^ v « » R S ^ ^ N B I E t > I N < S 
1 kg ENGELAND grootformaat ƒ 7 9 , -

(zonder kerst maar met 50 gr. HW's en 50 gr. Greetings) 
NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28,13,720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bi] aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven ƒ 150 , -
en 1 0 % boven ƒ 400 , - . Deze regeling geldt niet voor aanbiedingen. 
Geen bestelling o n d e r / 7 5 , - . : 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard JF 1 * ^ ^ : 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) » • 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 3 3 0 , 6 5 0 0 AH NIJMEGEN 

1 posTzegeinanaei j . ^ VAN n A A K L fcm 1 

http://www.de-hollandse.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://pzhronh.tilason.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl


QllBJMZEGaS1923: 
EEN MAGERE OOGST 

G. DE J O N G , HEEMSTEDE 

Zoals elk jaar doet de heer G. de Jong uit Heemstede ook in 

1999 weer verslag van de keuringen die hij in de afgelopen 

maanden heeft verricht. Het gaat daarbij onder meer om de 

Jubileumzegel van 35 cent uit 1923 met lijntanding 11x11. 

Deze variëteit staat in de NVPH-catalogus respectievelijk 

voor f 5.000,- (ongebruikt) en f 3.500,- (gestempeld) 

genoteerd. 

Elk jaar verschijnt in 'Philate
lie' een oproep aan die bezit
ters van Jubileumzegels uit 
1923 die vermoeden dat ze een 
afwijking in huis hebben. Het 
gaat dan om ofwel de zegel van 
35 cent met lijntanding 11x11, 
ofwel de zegel van 2 cent met 
lijntanding 12x1 l ' /a. Meestal 
levert die oproep resultaat op. 

al zitten er bij de ter keuring 
aangeboden exemplaren niet 
zelden vervalsingen. De oogst 
was m het afgelopen jaar aan 
de magere kant, zoals hierna 
zal blijken. 

35 CENT, LIJNTANDING 11X11 
Werd er vorig jaar nog een 
flink aantal zegels van 35 cent 

Afbeelding 1 

met lijntanding 11x11 ter keu
ring aangeboden, in het 
'boekjaar' 1998 viel de oogst 
nogal tegen. Slechts één inge
zonden exemplaar werd echt 
bevonden. 
De bewuste zegel, die het 
stempel Rotterdam draagt, 
werd ingezonden door de 
Bondskeuringscommissie {af
beelding 1). 
Er werden nog twee zegels ter 
keuring voorgelegd, maar die 
bleken allebei te zijn vervalst. 
De zegels werden ingezonden 
door twee verschillende vei
linghouders. 
Een van de twee vervalsingen 
was zo 'mooi' gedaan dat de 
perforatie meer op kamtan-
ding dan op lijntanding leek 
(afieelding 2). 

2 CENT, LIJNTANDING 12X11</2 
Bij de Jubileumzegel van 2 
cent met lijntanding 12x1 l ' / s 
was de spoeling wat dikker. Er 
werden tien gebruikte exem
plaren ingezonden die alle 
echt bleken te zijn. 
Een elfde (postfris) exem
plaar bleek echter een nage-
tande vervalsing te zijn; boven
dien was het een 'oude beken
de'. Enkele jaren terug werd 
dezelfde zegel, toen nog voor
zien van een stuk velrand, 
door mij gekeurd voor een 
veilinghouder. Juist door deze 
velrand was de natanding nog 
opvallend te zien. Dezelfde ze
gel werd - nu zonder velrand 
- door de keuringscommissie 
van de NVPH aan mij voorge
legd. 
Omdat verscheidene postfris-
se exemplaren van deze ver
valsing m omloop zijn raad ik 
nogmaals iedereen aan alleen 
na keuring tot aanschaf van 
deze zegels over te gaan. 

EEN NIEUWE TANDINGMAAT? 
Tot slot nog iets geheel an
ders. Van tijd tot tijd leggen 
oplettende verzamelaars me 
exemplaren voor van de Jubi
leumzegel van 7'/2 cent met 
de vraag of ze een nieuwe, tot 
nog toe onbekende, tanding 
11x12 hebben ontdekt. Het 
gaat hier om zegels waarvan 
de horizontale tanding duide
lijk grover is dan 11 Va; nauw
keurige meting van de zegels 

Afbeelding 2 

levert echter met als tanding-
maat 11, maar 11'/"» op. 
Uit het verleden was bekend 
dat in de tandinglijn 11 '/z een 
gedeelte voorkomt waarbij de 
tanden iets verder uiteen 
staan. Nu is het wel aardig om 
deze overlevering door te ver
tellen, maar het leek me beter 
om een en ander nog eens 
goed na te gaan. Bestudering 
van een half vel van de zegel 
van V'/a cent met tanding G: 
IIV2XI2 leerde me dat alle ze
gels van de eerste verticale rij 
horizontaal geen 11'/a, maar 
IIV4 meten. Het gaat hier 
dus om Jubileumzegels van 
7V2 cent die tot de lijntanding 
G: IIV2XI2 moeten worden 
gerekend! 

NIEUWE KEURINGEN 
Opnieuw kunnen exemplaren 
van de hier besproken zegels 
uit de Jubileumreeks van 1923 
(2 cent met lijntanding 
12x1 IV2 en 35 cent met lijn
tanding 11x11) ter keuring 
worden ingezonden aan: 

G. deJong 
Bachlaan 24 
2102 EH Heemstede 
Telefoon 023-5288881. 



In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers 
Bi|dragen Klipper 2, i 276 BP Huizen, telefax 035 5240926 E mail phikehe@tip nl 

Sluit geen originele stukken of zegels, moor goede kleurenkopieen bi| 
De redactie bepaalt of uw vraag of reactie geplaatst wordt 

Houd uw tekst kort en sni|d bi| voorkeur oduele onderwerpen aan 
Er IS veel oonbod voor deze rubriek, het kan geruime ti|d duren voor uw brief wordt opgenomen 

VALSE STEMPELS, 
GEEN VALSE GERUCHTEN 
Hoewel wij het van harte 
toejuichen cJat Philatelie 
in artikelen aandacht be
steedt aan misstanden in 
de filatelistische wereld, 
betreuren wij het ten 
zeerste dat in het febru
arinummer (pagina 114) 
een beschuldigende vin
ger wordt geheven in de 
richting van Rotterdam, 
zonder dat man en 
paard worden genoemd. 
Als handelaar in postze
gels en telefoonkaarten, 
qevestigd in Rotterdam, 
kunnen dergelijke ge
ruchten onze naam scha
de toebrengen. En dat is 
niet iets waar wij op zit
ten te wachten, na 17 
jaar hard werken. Van
daar dat wij graag in 
Philatelie vermeld zou
den zien dat onze firma, 
Postzegelhandel Hef 
Poststempel, Hooidrift 
/7o in Rotterdam, niets 
met deze zaak te maken 
heeft en niet de hande
laar is waar in dat artikel 
op wordt gedoeld. 
Het Poststempel 
Rotterdam 

JULIANA EN PROFIL: NÓG 
EEN VARIËTEIT 
In januari werd in Le-
zerspost een vraag ge
steld over een variëteit 
bij de zegel met NVPH-
nummer520 (10 cent Ju
liana en face). Ik heb een 
soortaelijk exemplaar in 
mijn bezit. 

De afmetingen zijn 
21.0x25.25 millimeter 
en de onderzijde is on-
qeperforeerd. Ook ik 
neb nergens anders ge

gevens over deze varië
teit kunnen vinden. 
J .G . W e s t e r b e e k 
Oud-Beijerland 

EUROCOLLECTIE: DOEN, 
VOOR HET TE LAAT IS! 
In het januarinummer 
van 'Philatelie' lees ik in 
de rubriek Lezerspost 
een opmerking van 
Frank Zegel (nomen est 
omen?) over europostze
gels: een nieuw begin. 
IK ZOU vaders en opa's 
die voor hun kinderen en 
kleinkinderen een verza
meling gaan opzetten, 
willen aanraden om de 
voorloper op te nemen 
die Frankrijk in 1988 het 
licht deed zien. 

REPÜBUQUE FRANCAISE 

Op de toen nog in om
loop zijnde /./faerfé-zegel 
van 2.20 f. kwam de op
druk ECU 0.37... en dat 
was blijkbaar helemaal 
nog niet zo'n verkeerde 
vooruitziende blik! Ze
ker, de ECU verdween 
en euro kwam. Maar 
vergeleken met de defini
tieve euro-omrekenings
koers voor de Franse eu
rozegel (3 frank = 0.46 
euro) is die 0.31 slechts 
2 eurocent beneden de 
10 jaar later vastgestelde 
definitieve koers. Trou
wens, zoals gezegd, 
zo'n vroeggeborene 
hoort toch zeker in een 
euro-collectie thuis. 
Doen, vóór het te laat is! 
D. d e Vr ies 
Amsterdam 

INFORMATIE, GEEN 
KRITIEK 
Over enkele onderwer
pen uit de rubriek Wij la
zen voor u heb ik wat 
opmerkingen. Ze zijn 
niet als kritiek, maar als 
informatie bedoeld - men 
kan immers niet alles we
ten. 
De zegels die in Philate
lie van november 1998 
staan afgebeeld hebben 
geen waarden van 3 en 
5 kronen, maar van 3 en 

5 kreuzer. Tot 1858 was 
in Oostenrijk de Gulden 
in gebruik, een munt die 
werd verdeeld in 60 
kreuzer, vanaf 1858 in 
100 kreuzer. Met ingang 
van 1 januari 1900 stap
te men over op de kroon; 
1 kroon was 100 heller. 
In 1925 kwam de schil
ling (lOOgroschen). 
De in het decembernum
mer afgebeelde Ierse ze
gel met landkaart is niet 
fout omdat er geen grens 
met 'Ulster' is getrokken. 
De zegel is met opzet zo 
ontworpen, omdat Ier
land de afscheiding van 
het Noorden nooit als 
definitief heeft aanvaard, 
hetgeen geschiedkundig 
ook juist is, want Ierland 
omvatte steeds het gehe
le eiland en vormde een 
soort personele unie met 
Groot-Brittannië. Zoals 
bekend is men nu, na 
veel bloedvergieten, tot 
een soort tussenoplossing 
gekomen. Voor het om
streden gebied wordt 
veelal de naam 'Ulster' 
gebruikt, hetgeen even
eens historisch gezien 
onjuist is. Omstreeks het 
begin van onze jaartel
ling bestond Ierland uit 
vier koninkrijken: Mun
ster, Leinster, Ulster en 
Connought. De wapens 
van deze koninkrijken 
zijn afgebeeld op zegels 
uit dezelfde serie als die 
waar de zegel met de 
landkaart uit afkomstig 
is. Het koninkrijk Ulster 
omvatte behalve de zes 
omstreden graafschap
pen ook de graafschap
pen Cavan, Donegal en 
Monaghan, die tegen-
woorcJig tot de Ierse Re
publiek oehoren. Het is 
dus onjuist te spreken 
over 'Ulster' als men 
deze graafschappen be
doeld, noewel dit ge
makshalve veel wordt 
gedaan. Ook de term 
Isloord-lerland' is in feite 
fout, want ook Donegal 
ligt in Noord-lerlancT 
Sterker nog: het noorde
lijkste puntje van Ierland 
ligt in Donegal: Malin 
Head. 

Wat betreft de eveneens 
in Wij lazen voor u ge
melde 'oudste' stempel-
machine: het apparaat 
van Daguin is afgebeeld 
op de Franse zegel ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel 1985. 
Ik bezit een envelop met 
deze zegel, afgestem-

REPÜBLIOÜE FRANCAISE 

peld met het Daguin-
stempel dot in het Post-
museum van Riquewihr 
wordt bewaard. Zoals 
op de desbetreffende ze
gel te zien is gaat het om 
een apparaat waar de 
poststukken met de hand 
worden doorgevoerd. De 
vraag is wat in het be
wuste artikel van de Ge-
leense filatelistenvereni-
ging bedoeld wordt met 
oudste', In 1857 en 
1 858 werden in Enge
land zogenoemde Pears
on Hill-machines ge
bruikt, die met de voet of 
met stoom werden aan
gedreven. In 1869 kwam 
een machine van het 

pe Azemar in gebruik. 
eze werd door zeven(!) 

mensen bediend en kon 
dan ook 49.000 brieven 
per uur verwerken. He
laas bleef tien procent 
van de post ongestem
peld (bron: The Post
marks of Great Britain 
and Ireland door R.C. 
Alcock en F.C Holland, 
1940). Dus nogmaals: ik 
weet niet wat met 'oud
ste' wordt bedoeld; mis
schien 'oudste van 
Frankrijk'? 
F.S.J.G. Hermse 
Sittard 

VIJFTIEN MILLIMETER: 
MINDER VERVUILING 
Als verzamelaar van ge
stempelde zegels van 

K 

Nederland streef ik er 
naar zegels met een zo 
mooi mogelijk, volledig 
stempel bijeen te bren
gen. 'Vervuiling' door 
andere stempelresten 
(vlagstempefs e.d.) is 
daarbij ongewenst. 
Het probleem is dat PTT 
Post bij zijn machine
stempels nauwelijks 
ruimte vrij laat tussen het 
'kleinrondstempel' en het 
vlaggedeelte. Vooral lig-
gencJe zegels worden 
daardoor aan de linker
zijde vaak ontsierd door 
stempelresten. 
Als er tussen het rond-
stempel en het overige 
vernietigingsdeel een 
ruimte van zo'n vijftien 
millimeter zou zitten, 
zouden er voor verzame
laars veel minder bedor
ven zegels zijn. Natuur
lijk krijgen eventueel bij-
geplakte zegels bij deze 
methode evengoed een 
vernietigingsstempel. 
Als u in uw blad aan
dacht aan dit punt 
schenkt is het wellicht 
mogelijk dat PTT Post de 
verzamelaars op dit punt 
tegemoet komt. 
J J . Bol, Barneveld 

Reactie van de redactie: 
Bij deze. En nu maar ho
pen dat PTT Post er iets 
aan doet. 

HUISDIERENZEGEL MET 
VERSCHOVEN TANDING 
Bij het sorteren van afge
weekte zegels ontdekte ik 
een onregelmatigheid. 
Het gaat om een zegel 
uit de serie 'huisdieren' 
van 1998, om precies te 
zijn die met de katten. 
Bij de bewuste zegel is 
het zegelbeeld verscho
ven of, zo u wilt, de per
foratie Ik ben benieuwd 
of er meer lezers zijn die 
deze variëteit in hun be
zit hebben. 
J . M . V o o r h o o r 
Zaandam 



POSTCODESTEMPEL PTT: 
ACHTERHAALD? 
Als verzamelaar van ge
bruikte zeaels van Ne
derland heb ik de vol
gende hartekreet. Het le
ven in Nederland is op 
dit moment vrijv/el on
denkbaar zonder postco
de. Toch meent PTT Post 
ons nog steeds te moeten 
manen tot het gebruik 
van deze code. Daar
voor v/orden al vele ja
ren de bekende stempel-
vlaggen gebruikt. 
Is er nu geen macht ter 
wereld die de PTT kan 
bewegen om deze stem
pels eens bij het oud ij
zer te gooien? Telkens 
duiken ze weer op. Ter
wijl van van jong tot oud, 
van laag tot hoog, het 
gebruik van de postcode 
erin geheid is. Wat is 
dan nog de zin van deze 
stempels? 
Ik hoop dat ik geen roe
pende in de woestijn ben 
en dat er door de geor
ganiseerde filatelie eens 
actie wordt genomen! 
F. Beekman 
Heemskerk 

Tijdens de rondvraag 
van de Algemene Leden-
vergaderinq van de 
Bond werauw vraag ook 
gesteld. Van de zijde 
van PTT Post werd foen 
geantwoord dat welis
waar heel veel mensen 
de postcode gebruiken, 
maar toch nog niet ie
dereen. PTT vindt het 
stempel daarom - jam
mer genoeg voor u - nog 
steeds zin en nut hebben. 

VIERENTWINTIG ZEGELS 
UIT EEN VELLETJE 
Als enige non in de fami
lie zond zuster Petronella 
op negentigjarige leeftijd 
nog steeds naar jaarlijk
se kerstgroet. Dus toog 
ze ook voor Kerstmis 
1996 naar het plaatselij
ke postkantoor om weer 
van die leuke, vrome en 
goedkope zegeltjes te 
kopen, want vroom was 
ze en zuinig behoorde 
ze te zijn. 
Thuisgekomen haalde ze 
dat ene velletje van twin
tig zegels uit de envelop 
die ze van de vriendelij
ke PTT-beambte erbij 

had gekregen. Eigenlijk 
waren twintig zegels te
veel voor haar, want de 
meeste bloedverwanten 
en kennissen had ze 
overleefd. Maar je mocht 
de zegels ook na Kerst 
nog gebruiken, dus was 
het toch een voordelige 
aankoop. 
Met haar hand bevoelde 
ze het dikke velletje dat 
aan de achterkant was 
voorzien van tekst waar
van ze de helft niet kon 
lezen; ze vertrouwde het 
niet helemaal. Ze ontdek
te geen gaatjes waar
langs je de zegels kon 
afscneuren; dat viel haar 
tegen van de altijd zo 
accurate PTT. Wel kon ze 
vaag de grenzen van de 
zegels ontwaren, maar 
de gaatjes waren kenne
lijk vergeten. 
Teruggaan naar het 
postkantoor om verhaal 
te halen? Daar had ze 
geen zin in, want spullen 
terugnemen valt bij win
keliers altijd slecht. Daar
om bedacht ze zich geen 
moment, pakte de schaar 
en knipte de plaatjes uit. 
Ze had al kerstkaarten 
ontvangen met zegels 
die hierop leken en die 
volgens haar ook waren 
uitgeknipt, maar zó mooi 
knippen kon ze niet meer 
met haar oude handen. 
Weldra stuitte ze echter 
op een ander probleem: 
ook de gom op de ach
terkant was vergeten, 
want de zegels plakten 
niet - en dat ondanks de 
vermelding dat ze van
zelf zouden kleven. De 
kans op verhaal leek - nu 
de zegels uitgeknipt wa
ren - inmiddels helemaal 
verkeken. 

Uiteindelijk heeft ze de 
zegels met haar eigen 
witte plaklijm vastge
maakt. 
Het enige voordeel dat 
de PTT haar had be
zorgd leek haar te be
staan uit het feit dat na 
ze na het uitknippen ze
ker 24 zegels overhield, 
in plaats van de twintig 
die de postbeambte hoor 
had verkocht; ze hield 
het voor een Godswon
der. 
De PTT deed gelukkig 
mee en stempelde er lus-

tig op los, ook op de uit
geknipte randstukken 
zonder waarde-aandui
ding. 
F.C. H o e k 
De Rijp 

HEILOOMETÉÉNOEMET 
TWEE O'S 
Ik heb zegels met de 
Stempelfragmenten LO 
en ILO op Nederland 
nummer 180. Deze tekst
fragmenten kon ik aan
vankelijk niet thuisbren
gen. 
Op een brief die ik aan 
het gemeentebestuur ven 
Heiloo schreef kreeg ik 
een keurig antwoord, dat 
duidelijk maakt dat Hei
loo vroeger Heilo heette. 
Omstreeks 1937 zou een 
naamsverandering zijn 
doorgevoerd van Heilo 
naar Heiloo; dit omdat 
de plaats vaak werd ver
ward met Heino. 
Zijn er andere lezers die 
zegels met de afstempe-
linq Heilo (met één 'o') 
hebben? 
F.J. Harterink 
Oostermeer 

Volgens 'De Topografi
sche Gids van Neder
land' van Frank van den 
Hoven (Uitgeverij Fila-
top, 1997] werd Heiloo 
van 1890 tot 1894 met 
één 'o' geschreven, maar 
in die periode was 
NVPH-nummer 180 nog 
niet in omloop. Of de 
plaatsnaam daarna nog 
eens tweemaal (van Hei
loo naar Heilo en van 
Heilo naar Heiloo) van 
naam veranderde weten 
we niet. Wellicht brengt 
een van de lezers uit
komst? Red. 

VRAGEN OVER 
BOLIVIAANSE ZEGELS 
Ik heb enkele vragen die 
ik graag aan de lezers 
van 'Philatelie' wil voor
leggen. Op de afbeel
ding rechtsboven ziet u 
drie Boliviaanse zegels, 
te weten (van links naar 
rechts) een zegel van 
1 c. uit 1887 (Vvertnum-
mer 23); een van 100 c. 
uit 1894 (Yvertnummer 
45) en de achterzijde 
van een zegel 5 c. uit 
1894 (Yvertnummer 41). 
De zegels midden en 
rechts Komen uit dezelfde 
emissie. Op de achterzij
de staat een opdruk die 
deels goed leesbaar is: 
BAChlen een deel van 
een slecht te lezen 
woord, dat vermoedelijk 
eindigt op VENAL. Zo 
heb ik ook een exem
plaar van de zegel van 
10 c. (Yvertnummer 42). 

Hoe luidt de complete 
tekst en wat is de beteke
nis ervan? 
Een tweede vraag betreft 
dezelfde emissie en de 
eraan voorafgaande. De 
zegel van 1 c. links op 
de roto toont elf sterren 
in het wapenschild, de 
middelste slechts negen. 
Vanwaar dat verschil? 
De symbolische beteke
nis zou kunnen zijn het 
aantal provincies waarin 
het land verdeeld is. 
Maar waarom zijn er 
dan tussen 1868 en 
1894 steeds wisselende 
aantallen sterren op de 
zegels gedrukt? Bolivia is 
in de periode vanaf 
1866 toch alleen maar 
grondgebied kwijtge
raakt, bijvoorbeeld aan 
Chili in 1884? 
Henk van Zutphen 
Bergharen 

NIET ALLE HONDEN 
HETEN FIKKIE 
Onlangs ontving ik een 
blokje hondenzegels van 
Mali, te weten vier zegels 
van elk 390 f., uitgege
ven in 1997. Het vief me 
daarbij op dat men in 
Mali kennelijk het ver
schil niet weet tussen een 

Deze arme gladharige tekkel 
kijkt verlangend uit naar het 
moment waarop hij een echte 
Basset Hound zal worden. 

RmJHl.lQUK 
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Deze Basset kijkt treurig als hij 
- zoals de PTT van Mali doet 
(zie hiervoor) - wordt vergele
ken met een tekkel. 

tosseMhetzij een basset 
hound, hetzij een van de 
Franse bassethonden) -
alle behorend tot de zo
genoemde lopende hon
den of brakken - en de 
gladharige tekkel, die 
daadwerkelijk is afge
beeld. 
Voor een serieuze verza
melaar van het thema 
honden is dat een on
aanvaardbare 'vergis
sing'. 
W. Graetz 
's-Hertogenbosch 

DICKBRUNA:OOKIN 
JAPAN OP ZEGELS 
Van een Japanse vriend 
ontving ik een blok, een 
postzegelboekje en een 
velletje van Japan, alle 
van de hond van de Ne
derlandse ontwerper 
Dick Bruno. 
Mijn Japanse vriend 
schrijft me dat Letter Wri
ting Day in Japan dit 
jaar op 23 juli viel. Be
halve dit velletje zijn er 
nog meer velletjes met 
andere combinaties van 
de verschillende postze
gels uitgegeven. 
H.J. Hofman 
Groenekan 



SALT DEPARTMENT: 
FISCAALZEGEIS? 
Een Friese lezer uit Hee
renveen zond me drie 
Egyptiscfie zegels met de 
inscriptie Salt Depart
ment. Jammer genoeg 
kon ik hem qeen aanvul
lende informatie ver
schaffen. Misschien dat 
er lezers zijn die gege
vens over deze (fiscale?) 
zegels hebben? 
D. Veenstra 
Buitenpost 

nm 

AFWEKEN VAN 
CREATIEVE ZEGELS [1] 
Ik wil graag reageren op 
opmerkingen van enkele 
schrijvers in de rubriek 
Lezerspost in het decem
bernummer van uw blad. 
Om te beginnen de kri
tiek op de 'creatieve ze
gels'. De heer H.J. Roen
riorst heeft duidelijk 
moeite met het afweken 
van de alom bekende 
'creatieve zegels'. Ik ben 
qeen handelaar of semi
nandelaar. Wel heb ik 
iedere week de beschik
king over een grote hoe
veelheid afgewerkte en
veloppen. Voor het afwe
ken van de 'creatieve ze
gels' heb ik een eigen, 
creatieve oplossinq moe
ten bedenken die rieel 
goed werkt. Zelfwerk
zaamheid in combinatie 
met gebruik van de mens 
zijn eigen hersenen leidt 
in de meeste gevallen tot 
bevredigende oplossin
gen. 

ik hoop dat de heer Van 
Rossum, een andere 
schrijver in de rubriek Le
zerspost. deze laatste zin 
inhoudelijk op zich laat 
inwerken. Een filatelist 
moet van alle markten 
thuis zij_n, anders beleeft 
hij niet net maximale ge
noegen aan zijn hobby. 
Het blad 'Philatelie' is 
hem hierbij van dienst. 
Dan nog een persoonlij
ke opmerking over de 
Nederlandse kinderze
gels. Heel veel kinderze

gels worden bij het uit 
het vel scheuren bescha
digd. Het gaat om per
centages tussen de 20 en 
25 procent. Misschien 
dat PTT Post in het ver
volg eens kan kijken hoe 
het postzegelpapier zich 
laat afscheuren bij ver
schillende perforaties. Of 
is het de bedoeling van 
de PTT om het aantal ge
bruikte zegels te 'regule
ren'? 
K. v a n d e n H o e k 
Lith 

AFWEKEN VAN 
CREATIEVE ZEGELS [2] 
Naar aanleiding van de 
discussie over het afwe
ken van de creatieve ze
gels wil ik u op de hoog
te stellen van een metho
de die ik toepas voor het 
afweken van rolzegels 
met rugnummer. 
Neem een doek, maak 
die vochtig en leg hem 
op een plankje. Leg de 
zegel met het nummer op 
de doek, sla de doek om 
en sla hem na één tot an
derhalve minuut weer 
open. U kunt de zegel nu 
met een pincet van net 
papier halen; het rug
nummer zit er nog op en 
zelfs de gom blijf intact. 
Maak dus niet meer de 
fout zegels in water af te 
weken! 
P.K. v a n der Schans 
Nieuwerkerk a /d IJssel 

'NOODOPDRUKZEGEL' 
POSTSTAKING 1983 
In een verzameling trof ik 
de Nederlandse postze
gel met NVPHnummer 
1108 aan. Door de 
landsnaam Nederland 
bleken twee goudkleuri
ge strepen te zijn aange
bracht, en de opdruk: 
Noodzegel 300 poststa
king 1983. 

1 poststaking * 
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Heeft u over deze op
drukzegel nadere infor
matie? Zijn er nog meer 
van deze zegels in om
loop? 
H J . Derksen 
Rotterdam 

Reactie van de redactie: 
In de jaargangen 1983 
en 1984 van 'Philatelie' 
hebben wij geen verwij
zingen kunnen vinden. 
Gezien de lage nominale 
waarde van de basisze

gel en de hoge waarde 
van de opdruk is de kans 
groot dat het hier om 
speculatief maakwerk 
gaat. In het blad van de 
Studiegroep Particuliere 
Postbezorging (SPP) van 
maart jl. is een bijdrage 
opgenomen die over de 
poststakingen van 1971 
en 1983 handelt. Het 
adres van de SPP is Lien
denhof44, 1108HA 
Amsterdam. 

OPMERKELIJKE 
VERTANDING 
In mijn bezit is een velle
tje 10 zegels van 80 
cent, uitgegeven in sep
tember 1997. De perfo
ratie van dit velletje loopt 
dwars en scheef door 
alle zegels en door de 
vier vefranden heen. 
Het velletje werd ver
kocht op een postkantoor 
in de omgeving van Arn
hem (niet mijn woon
plaats Rheden). Mijn 
vraag aan u is of er meer 
meldingen van een der
gelijke misperforatie zijn. 
Een andere vraag: hoe 
kan ik dit velletje net bes
te verkopen? 
N a a m bij d e redac
tie b e k e n d 

Reactie van de redactie: 
Nee, meldingen van een 
zo spectaculaire vertan
ding als u ons vooHegt 
hebben wij tot dusver 
niet binnengekregen. 
Wat de verkoop van uw 
velletje betreft: veilen of 
verkopen aan iemand 
die in druk en perfora
tieafwijkingen is gespe
cialiseerd li|ken ons de 
beste opties. 

ZUIDAFRIKAANSE 
WALVISSEN 
In het januarinummer 
van 'Philatelie' wordt in 
de rubriek Nieuwe post
zegelboekjes melding 
gemaakt van het Zuid
Afrikaanse postzegel
boekje Walvissen van de 
Zuidelijke Oceanen. Dit 
boekje zou alleen op en 
tijdens de postzegelten
toonstelling llsapex 98 
verkrijgbaar zijn ge
weest. Van mijn dochter 
ontving ik echter post die 
met deze ZuidAfrikaan
se zegels was gefran
keercT Volgens haar is 
het boekje ook op post
kantoren verkrijgbaar 
geweest. 
R. Goris 
Hilversum 

SAMENHANG: SCHIET 
CATALOGUS TEKORT? 
In de NVPHcatalogus 
worden de nummers 
1571 en 1572 ook als 
paartje vermeld (note
ring: f 0.75. Behalve het 
in de catalogus afgebeel
de paartje komen de 
twee zegels ook als verti
caal paar voor. 
Maar er zijn nog meer 
zegels in samenhang die 
niet vermeld worden, bij
voorbeeld 1542/43, 

1546/47 (verticaal), 
1579/80 en 1628/29. 
En er zijn ook zegels die 
door hun vorm o f plaat
sing in het vel voor een 
aparte notering in aan
merking komen: 1439 
(vele combinaties moge
lijk) 1461 en 1487. 
Al deze zegelcombina
ties horen in de catalo
gus thuis, mèt een 
prijsnotering. 
F.J.Harterink 
Oostermeer 

Reactie van de redactie. 
Volgens ons hebt u ge
lijk, zeker waar het ver
schillende zegels in sa
menhang betreft. 

OP HET SPOOR VAN 
MAARLAND [SLOT] 
In het decembernummer 
van 'Philatelie' waren in 
de rubriek Lezerspost 
twee reacties opgeno
men onder het kopje Op 
het spoor van Maarland. 
Het gaat met name om 
de brief van de heer Van 
der Schans uit Nieuwer
kerk a /d IJssel. Hij 
schrijft 'van de halte Ro
sestraat in Rotterdam 
vertrok vroeger een trein
tje van de RTM.' Dit was 
geen treintje, maar een 
tram. Het reed dan ook 
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op smalspoor. 
De heer Van der Schans 
schrijft verder: 'Het trein
tje reed over de Spijke
nisser brug naar Brielle 
bij Rockanje.' Aangezien 
Brielle eeuwenlang cen
trumgemeente op Voor
ne is geweest kan het 
nooit 'bij Rockanje' heb
ben gelegen  eerder an
dersom. 
Dan schrijft hij: 'toen de 
elektrische tractie was in
gevoerd...' etcetera. De 
tram is echter nooit van 
elektrische tractie voor
zien, wel van dieseltrac
tie. De motorlocnamen 
in zijn brief zijn wèl juist. 
Hij vervolgt: '...en dat 
treintje reed onder meer 
naar Maarland, een ge
meente vlak bij Brielle.' 
Binnen de vestingswallen 
van Brielle heeft ooit een 
kerkdorp Maarland be
staan. De kerk van dit 
kerkdorp is omstreeks 



1814 afgebroken, nadat 
deze sinds omstreeks 
1600 niet meer als kerk 
in gebruik was geweest. 
Op het plein waar deze 
kerk heeft gestaan heeft 
men in 18 /2 een tehuis 
voor bejaarde zeelieden 
gebouwd; het plein heet 
nu Asylplein. Het kerk
dorp Maarland was dus 
allang opgeheven voor
dat de RTM werd opge
richt. De bewering '...en 
dat treintje reed onder 
meer naar Maarland' 
klopt dus niet. 
E.L. Bijl 
Asylplein 15, Brielle 

VERSCHOVEN TANDING 
KINDERZEGELVELLETJE 
Onlangs kwam ik in het 
bezit van een kinderpost
zegel uit 1998 (varken 
en naas) met een ver
schoven tanding. 

Door de verschuiving is 
de landsnaam afgekort 
tot Nederlan; de ontbre

kende c/komt linksboven 
in beeld en is afkomstig 
van de ernaast liggende 
zegel, die een andere te
kening heeft dan de 
'hoofdzegel'. Gezien dit 
laatste komt de variëteit 
uit een kinderpostzegel
velletje van zes. Er kun
nen dus nog vijf andere 
zegels met deze variëteit 
- en misschien nog wel 
meer - bestaan. 
Rik Mul ler 
Amsterdam 

ONEIGENLIJKE 
DIPLOMATIEKE POST [6] 
Naar aanleiding van de 
vraag van de heer Barth 
Healey in het juli/augus
tusnummer van 'Philate
lie' (Oneigenlijke diplo
matieke post) en de reac
ties van lezers in de 
daarop volgende num
mers van uw blad ben ik 
voor u op onderzoek uit
gegaan. 
Volgens hier verkregen 
informatie was de heer 
G.E. Haarsma een uit 
Singapore afkomstige 
rentenier. Tijdens de Eer
ste Wereldoorlog be
woonde hii de Villa Su-
mofro aan de Brusselse
straat (nu Edith Cavell-
straat). Langeveldstraat 

39 was klaarblijkelijk 
een zijingang voor per
soneel, leveranciers en 
post. Het is logisch dat 
Haarsma als Nederlan
der gebruik heeft kunnen 
maken van de 'oneigen
lijke diplomatieke post'. 
Deze is in november 
1914 na protest van de 
Duitse autoriteiten ge
staakt. Latere briefstuk-
ken uit België zijn be
kend met een stempel Te
ruggegeven aan de post; 
ze werden geretourneerd 
aan de afzenders. In 
1927 is over het toen 
verkavelde terrein van 
Villa Sumatra (ongeveer 
1 ha.) een weg aange
legd die de naam Suma-
tralaan heeft gekregen. 
A . M . v a n Loveren 
Ukkel (B.) 

'PLAATFOUT'BIJ ZEGEL 
HUWELIJKSJUBILEUM 
ik stuur u een fotokopie 
van de jubileumzegel uit 
1991 (zilveren huwelijks
feest koningin Beatrix en 
prins Claus, NVPH-num-
mer 1466). Op deze ze
gel is op de bovenlip van 
prins claus is een afwij
king zichtbaar. Ik heb 
deze variëteit niet aan
getroffen in de plaatfou-

tencatalogus van Van 
Wilgenburg. Zijn er 
meer lezers die zo'n ze
gel bezitten? 
S j . W i e r s m a 
Leeuwarden 

GI0EN6L0K: NU EEN 
- /EINIG 

In 'Philatelie' werd on
langs gewag gemaakt 
van een Legioenblokje 
(NVPH 403B) met een 
extra perforatiegat. Het 
is misschien aardig te 
weten dat ik onlangs bij 
veiling Passon eenzelfde 
blokje heb gekocht 
waaraan een perforatie
gat ontbreekt. Het gaat 
om de perforatie in de 
linker verticale kolom. 
H . G . W . W e n t i n g 
Zevenaar 

ZECÉL u l T C É C t V É N T t N 8ATE VAN MÉT V O Ü R Z I Ï N l N C S f O N t > l 
VAN HÊT NEOEft lANDSCH L IC iOEN '9*2 

Postzegelhandel P A R N A S S U S dé specialist voor N E D E R L A N D & O . G . 
NEDERLAND-NED. INDIË: Grote stock WEST-EUROPA-ISRAEL 
Halfrond-Rond-Punt-Kleinrond-Lang-Kortebalk en Langebalkstempels. 
Alle tandingen! Onze voorraad Porten is zéér uitgebreid. 

Wij zijn op de Internationale 
Yerzameldagen in het 

Jaarbeurscomplex in Utrecht 
op 27 en 28 maart. 

PARNASSUS v.o.f. Roelof Hartstraat 34 Amsterdam-Z Tel. & Fax {020)-6752372 

GRATIS PRIJSLIJST 

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

Kwaliteit gegarandeerd 

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

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdtieden. 

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

« j . ^ r * x .X te l . 00 49 69 234131 

Rudolf Steltzer fax oo 49 eo 233070 
Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
0) nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

Uw vertrouwde adres voor: 
• postfrisse motiefzegels, laag geprijsd en toch nog kortingen tot 25 procent 

(prijslijsten met Michel-nummers gratis) 
• zichtzendingen thematische poststukken zonder enige koopverplichting 

• 'prettige prijzenlijst' met aanbiedingen zegels, poststukken, partijtjes en collecties 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., tel. en fax 020 - 6 974 978 
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CLA'P't'^'AyZ'l'^ G - ^ ^ - ^ ' ' ^ _ Ä _ _ X. 
Een brief van 2 januari 1849 met daarop de Lo déesse noire, de Cérès-zegel die eigenlijk als 'Frankrijk 
nummer 1' behoort te worden beschouwd. Zo'n brief kost al gauw 12 ä 15.000 gulden. Omdat de punt-
stempels die voor de ontwaarding moesten zorgen nog niet overal beschikbaar waren zijn veel vroege 
zegels met de pen vernietigd. 

EEN GEZICHTSBEPALENDE 
ZEGEL 
Uiteraard stonden alle 
Franse tiidschriften van 
januari jl. vol van het 
reit dat op de eerste dag 
van 1849 de eerste 
Franse postzegel het 
licht zag. De zwarte 20 
centimes type Cérès. het 
werk van de bekende 
graveur Jacques-Jean 
Barre, heeft in vele op
zichten het gezicht van 
de Franse filatelie be
paald. Weliswaar qaven 
(en geven nog steeds) 
alle Franse catalogi met 
uitzondering van de ver
dwenen en betreurde 
Marianne-catalogus van 
de Franse Bond de 
'zwarte godin' het num
mer 3, maar voor de 
ware filatelisten blijft dit 
zegel nummer één. 
De Fransen waren be
paald niet de eersten die 
na Engeland met een 
postzegel kwamen. Eerst 
volgden onder andere de 
Zwitserse kantons, de 
Verenigde Staten en Bra
zilië. In Frankrijk had 
men overigens wel 
nauwlettend de ontwik
kelingen aan de andere 
kant van het Kanaal, na 
de invoering van de Pen-

JOURNEE 0U'nNBItE':i948 
POSTES 

LEriBmEAPAGQ ' 
F*ftT»COPTERlE-nMBRE-l>OSTÏ ^ 

Etienne Arago wist het Franse 
parlement ervan te overtuigen 
dat Frankrijk ook 'aan de post
zegel' moest. 

ny Post, gevolgd. In En
geland was arna twee 
jaar het postverkeer ver
dubbeld, terwijl het 
gangbare regime in 
Franlcrijk - met zijn inge
wikkelde, op gewicht en 
afstand gebaseerde ta
rieven en de betaling van 
het porto door de ont
vanger - duidelijk be
lemmerend werkte. 

LE TIMBRE-POSTE 
1 FRANCAIS 

A 150 ANS 

fCERES! 
1184 9 
P999j 
llaooi 

iCERESI 
18491 
1999a 
3,00 i l 
ICERESI 
18491 
1999i 
3,00 ? 1 
CERËSÏ 
184 91 
19 9 91 
3,00 i I 
CERESi 
18491 
1999i 
3,00 i l 

Carnet met zegels in het type-
Cérès: vier rode en een zwarte. 

Pas na de revolutie van 
1848 kreeg de energieke 
postmeester-generaal 
Etienne Arago het zover 
dat het parlement zijn 
angst voor een verminde
ring van inkomsten opgaf. 
In augustus 1848 werd de 
invoering van de postze

gel met ingang van het 
daarop volgende jaar ge-
accordeercT Wel bleek al 
spoedig dat een tariefsver
hoging onvermijdelijk was. 
Met de invoering van het 
tarief van 25 c. per 1 juli 
1850 verdween de 
zwarte zegel van 20 c. 
Er werden er 
41.698.800 van gedrukt 
en iets meer dan een mil
joen minder daadwerke
lijk verkocht. Het restant 
werd vernietigd. La dées
se noire is dan ook geen 
dure zegel geworden. 
Ook op brieven komt de 
zegel veel voor, al zijn 
stukken met een stempel-
datum van de eerste da-

en na de uitgifte wel 
eel kostbaar. hl 

De afbeelding van Cérès 
is nog herhaaldelijk ge
bruikt voor de Franse 
postzegels. Ter gelegen
heid van het honderdvijf-
tigjarig bestaan van de 
zegel heeft La Poste een 
smaakvol cornef van vijf 
postzegels met het werk
stuk van Barre uitgege
ven. 

MILLENNIUMZEGEL 
Heeft de Franse post een 
gokje gewaagd met haar 
eerste Eurozegel, een ze
gel die het jaar 1999 in
luidde? Aan de filatelisti-
sche pers bood La Poste 
een afbeelding aan 
waarop de tegenwaarde 

Links de Franse eurozegel nog 
met vraagtekens (afbeelding 
verstrekt aan de pers) rechts de 
definitieve zegel die door La 
Poste in recordtijd werd gepro
duceerd. 

in euro van deze zegel 
van 3 frank nog met een 
vraagteken was aange
geven. 

Maar aangezien EMU-
president Duisenberg 
pas heel laat in het jaar 
de koers van de Euro be
kend maakte moeten de 
zegels met een waarde 
van 0.46 euro die op 2 
januari aan de loketten 
kwamen al heel wat eer
der gedrukt zijn. Of heb
ben de Fransen toen zij 
begrepen dat de bank-
president langer dan de 
vier jaar die zij hem 
hadden willen geven zou 
blijven, een gefieime 
deal met hem gemaakt? 
Daarover geeft de an
ders zo goed geinfor-
meerde Franse filatelisti-
sche pers geen uitsluit
sel. 

FILATELIE IN HET LAND 
VAN DE RIJZENDE ZON 
Philately in Japan is een 
kwartaalblad op A5-for-
maat in de Engelse taal. 

uitgegeven door de Ja
pan Philatelic Society en 
ongetwijfeld nauw ge
lieerd aan de Japanse 
PTT. Desondanks kost het 
blad 20 dollar per jaar. 
Afgezien van uitvoerige 
informatie over nieuwe 
uitgiften bevat het blad 
ook aankondigingen van 
nieuwe Japanse nlatelis-
tische literatuur. Zo 
wordt wat uitvoeriger in
gegaan op de zoge
noemde Old Koban-ze-
gels die tussen 1876 en 
1879 zijn verschenen. 
De zeventien zegels uit 
deze reeks bestaan in 
een groot aantal kleurva-
riëteiten bestaan. Er komt 
nu een kleurengids, dat 
wil zeggen: als ten min
ste vijfhonderd belang
stellenden zich melden. 
De prijs van de kleuren
gids komt op ongeveer 
190 dollar plus porto. 

EUROPEAN CONTRACT 
MAIL 
Twee bladen, te weten 
Gibbons Stamp Monthly 

De Old /Cofcan-zegels van Japan bieden door hun vele kleurschake 
ringen een interessante uitdaging voor filatelisten. 

PBIOR 

If undallvsrM, pl«aM rslum to 
P O. Box 101/30 
1934 SrU38sl X - Airport 

Belglque-B»K|M 
P.P. - P B . i 

En cas de non remise, renvoyer è 
KLM-PubliC3tion D.stnbution Service 

P.O. Box 75200 
1117 ZT Sctiiphoi, Holland 

— 
PORT BETAALD [ 1 

PORT PAYÉ ! 

AMSTERDAM [ 

ECOfWMlQUE J<»D'AUT0RISAT10N9ft 
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lIErOUHI^LRA 
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FRANCE 

Voorbeelden van aanduidingen die er op wijzen dat de verzender 
gebruik maakte van Contract Mail 



van januari en American 
Philatelist van dezelfde 
maand, schenken uitvoe
rig aandacht aan een 
betrekkelijk recent ver
schijnsel in de postdistri-
butie: de zogenoemde 
European Contract Mail. 
Grote postverzenders 
maken qebruik van de 
verschillen in posttarie-
ven in diverse landen. Zo 
zijn er gespecialiseerde 
bedrijven die bijvoor-
beelcf voor Amerikaanse 
ondernemimgem hun 
post in pakketten naar 
Europa sturen. Daar 
worden de stukken - het
zij door de ondernemin
gen zelf, hetzij tegen ge
reduceerde contractprij
zen - naar de diverse 
geadresseerden ge
bracht. 

Ook tijdschriften met een 
grote verspreiding bui
ten het land van oor
sprong worden op die 
manier tegen voordelige 
tarieven in het buiten
land verspreid. Aan de 
speciale etiketten of 
stempels kan men deze 
moderne vorm van post-
distributie herkennen. 
Voor de filatelie is daar
mee een interessant 
nieuw gebied ontstaan, 
al merkt het Amerikaan
se blad wel treurig op 
dat deze ontwikkeling 
ten koste gaat van het 
gebruik van postzegels. 

BIBLIOTHEEK OP HET 
INTERNET 
Eén van de mooiste fila-
telistische bibliotheken, 
de American Philatelic 
Research Library {APRl), 
bestond in 1998 dertig 
jaar en heeft daarom 
een feestelijk, in kleur uit
gevoerd nummer van 
zijn publicatie Philatelic 
Literature Review uitge
geven. De bibliotheek telt 
nu ruim 16.000 boekti
tels en zo'n 3.000 ver
schillende tijdschriften 
die met elkaar 3.200 
meter boekenplank no
dig hebben. De databa
se van de APRL omvat 
thans 120.000 titels van 
artikelen; hij is toeganke
lijk via Internet. Het 
adres van de site is 
www.slamps.org. 
De bibliotheek is onder-
aebracht in State College 
(Pennsylvania); het adres 
is P.O. Box 8000. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Een bezigheid die veel 
verzamelaars als een 
corvee zien is het afwe
ken van postzegels. Het 
oktobernummer van On

der de Loupe (NVPV Al
melo) maakt van de 
nood een deugd, door 
ook het afweken tot een 
leuke hobby te maken, 
met praktische wenken 
voor beginners en gevor
derden. Uiteraard beho
ren tot die wenken ook 
de nodige waarschuwin
gen om geen zegels af te 
weken van poststukken 
die als geheel iets bijzon
ders zijn. 

Het septembernummer 
van Grenzenloos, het 
blad van de vereniging 
van VN- en Verenigd-
Europaverzamelaars, 
bevat een veldpostarti
kel; dit in het kader van 
vredesmissies van de 
Verenigde Naties. De 
bijdrage gaat over de 
Nederlandse veldpost 
van en voor Joegoslavië 
en bestrijkt de jaren 
1992-1995. 

Goudapost van novem
ber laat een van de le
den over zijn hobby ver
tellen en daar vloeide 
een artikel over velrand-
bijzonderheden uit voort. 
Behalve een meer alge
meen overzicht geeft het 
artikel informatie over 
plaat- en etsingnummers 
en over drukdata. Het 
zijn enerverende verza
melobjecten voor wie 
breed verzamelt, dat wil 
zeagen zo compleet mo-
geli|k. De portemonnee 
moet dan ook niet te 
smal zijn. 

De FEPA, de Europese 
federatie van landsbon
den, zet zich met de 
komst van Europost-ze-
gels bij postadministra-
ties in voor een aantal 
maatregelen ten behoeve 
van de verzamelaars. Dit 
meldt het Belgische 
Bondsnieuws van okto
ber naar aanleiding van 
een afaelopen zomer in 
Brusselgehouden sym
posium. De maatregelen 
waar het om gaat zijn 
onder andere de onbe
perkte inwisselbaarheid 
van frankeergeldige ze
gels, waarbij 'onbeperkt' 
ook op het aantal betrek
king heeft. De inruilter-
mijn moet voldoende 
ruim zijn en kosten mo
gen niet worden bere
kend. 
De FEPA zou ook graag 
zien dat inwisseling mo
gelijk wordt in een ander 
land dan het land van 
uitgifte. Als laatste punt 
vraagt de FEPA de inge
ruilde zeqels te vernieti-
gen, de aantallen daar-

van te registereren en te 
publiceren. 

In De Postzak, bet huis
blad van de Nederland
se Vereniging van Post
stukken- en Poststempel
verzamelaars (kortweg 
Po & Po), halen enkele 
leden herinneringen op 
aan de vorig jaar overle
den bekende verzame
laar/handelaar van bij
zondere poststukken: 
A.W. ten Geuzendam. 
Verder bevat het blad, 
behalve een beschrijving 
van een gevonden afwij
king bij een machine
stempel, ook een bijdra
ge over een 'nieuwe ge
neratie verhuiskaarten 
van de Zwitserse PTT se
dert 1993'. Wat een 
leuk eigentijds onder
werp! 

Het blad Franco van de 
f i latei i stenveren iq i ng 
Stellingwerf heeft in de 
editie van december een 
aantal afbeeldingen op
genomen van brieven uit 
de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog, meest ge
censureerd, van en naar 
Duitsland, Nederland, 
Oost- en West-lndië. Er 
zijn ook door bemidde
ling van Thomas Cook 
als forwardinq agent 
verzonden stuKken bij af
gebeeld. 

In Amsterphila, het blad 
van De Philatelist in Am
sterdam, beschrijft de 
oud-voorzitter in het de
cembernummer hoe hij 
tot het verzamelen van 
postzegels is gekomen. 
Hij verbindt daar een 
aardige conclusie aan: 
'Het belangrijkste is dat 
we allemaal plezier blij
ven beleven aan het ver
zamelen van kleine stuk
jes papier.' 
Zulke verhalen zijn voor
al onderhoudend als de 
schrijver zijn relaas al in 
zijn kindertijd kan laten 
beginnen en een onge
dwongen schrijfstijl heeft. 
Bijzonder aardig schreef 
een lid van VN/VE-Fila-
telie, die al op zijn acht
ste jaar met verzamelen 
begon, 'want de brood
bezorger leerde mij post-
zegelen'. Ziet u het voor 
u? 

Het eiland Mauritius ge
niet, vanwege de vier
honderdste verjaardag 
van de Nederlandse 
aanwezigheid aldaar, al 
een tijdj^e een verhoogde 
aandacnt in de vereni
gingsbladen. Het decem
bernummer van Gruno-

Mauntius zorgde er voor dat het 
lubileum van zi|n 'ontdekking' 
door de Hollanders ook filatelis-
tisch herdacht werd 

post (Groningen) schetst 
de geschiedenis in het 
kort en brengt ook wat 
postgeschiedenis. Dat 
Mauritius in de loop der 
jaren niet meer dan acht
honderd zegels heeft uit
gegeven maakt, zo vindt 
de schrijver, het land tot 
een leuk verzamelge-
bied. 

In Oost Europa Filatelie 
van december is een re
censie opgenomen van 
een boek over de in vele 
delen van Rusland ver
anderde plaatsnamen. 
St. Petersburg/Lenin
grad en Stalingrad/Vol-
qoqrad zijn wat bekend-
Keî d betreut dan wel top-
pers, maar dat zo'n 
boek meer dan 1.300 
plaatsnamen bevat is 
toch wel onvermoed. Het 
wordt hier gemeld om
dat het mogelijk voor 
thematische verzame
laars ook zijn nut kan 
hebben. De titel is Stalin 
on the Volga en het is te 
bestellen door f 22.50 
over te maken (inclusief 
verzending) op post
bankrekening 6560812 
van InSUdok Den Bosch, 
onder vermelding van 
'dossier 4 ' . 

De Russische post doet 
enigszins zenuwachtig 
over de postzegels die 
een aantal deelgebieden 
die zelfstandig willen 
zijn, op eigen houtje uit
geven. Het zijn op de ke
per beschouwd nu nog 
valse, buiten de UPU uit
gegeven zegels. Maar 
wordt zo'n staatje echt 
onafhankelijk, dan zijn 
de zegels als voorloper 

toch ook wel weer ge
vraagd. De berichten 
hierover zijn in oktober 
gepubliceerd door de FIP 
en voor u gelezen in het 
Belgische Themaphila 
van december. 

Met postwaardestukken 
is het zo gesteld, dat ze 
voor de liefhebber een 
eindeloze bron van ver-
zamelplezier vormen. 
Buiten de kring van die 
verzamelaars leiden ze 
een wat kleurloos be
staan. De postzegelver
eniging Drachten heeft in 
haar decembernummer 
een begin gemaakt met 
een historisch overzicht 
ervan. En aanzien doet 
gedenken. 

Hoe filatelie op vakantie 
soms tot bijzondere con
tacten leidt staat te lezen 
in Hertogpost ('s-Herto-
genbosch december-
nummer). De schrijver 
van het artikel werd door 
een op reis ontmoete 
Duitse niet-verzamelaar 
uitgenodigd voor een 
postzegeltentoonstelling 
ter gelegenheid van de 
herdenking van de vrede 
van Münster (1648). Hoe 
die Duitser daartoe 
kwam? Hij had een post-
zegelende vriend, bet-
geen weer leidde tot een 
verrassend gezellige 
kennismaking. 

Een verenigingsblad dat 
acht pagina's met af
beeldingen in kleur biedt 
is toch wel iets heel bij
zonders. Waalzegel (af
deling Nijmegen van de 
NVPV) heeft dit voor el
kaar. Eerlijk gezegd: de 
artikelen krijgen er een 
extra dimensie door. In 
het decembernummer 
waren dat (het slot van) 
de beschouwing over Li
bië en een wandelstok
geschiedenis. 

Er ziin maar weinig verenigingsbladen die zich de weelde van kleu-
renarbeeldmgen kunnen veroorloven, Waalzegel is er één van 

http://www.slamps.org


EEN INDRUKWEKKEND 
POSTZEGElßOEKJE 

MaMn-vemmdmrhanzn hmtophaJm 
OTTO HORNUNG, LONDEN 

Royal Mail, de Britse postadministratie, heeft op 16 februari 

een heel bijzonder postzegelboekje op de verzamelaars 

losgelaten. In de vaste rubriek Nieuwe postzegelboekjes 

wordt de uitgifte noodgedwongen summier beschreven. 

Hieronder doet onze Engelse correspondent Otto Hornung het 

nog eens dunnetjes over. 

Het tweede boekje dat Royal 
Mail aan de internationale 
postzegeltentoonstelling The 
Stamp Show 2000 heeft gewijd 
mag met recht very speaalviov-
den genoemd. Het boekje is 
de voorbode van een postze
gelevenement dat van 22 tot 
en met 28 mei 2000 in Lon
den zal worden gehouden. 
Het beschrijft de geschiedenis 
van de misschien wel bekend
ste en - afgezien van de Noor-

n« 

Van het tien pagina's tellende nieuwe Britse boekje zi|n er vijf voorzien van postzegels, gedrukt in een even groot aantal verschillen
de technieken Van boven naar beneden rasterdiepdruk, reliëfdruk, plaatdruk, boekdruK en offsetdruk 

se posthoornzegels - meest 
'eindeloze' frankeerserie ter 
wereld: de Machin-reeks. 

MACHIN WINNAAR 
Ruim vijfendertig jaar gele
den, in 1963, werd aan vijf 
kunstenaars gevraagd een 
nieuw profielportret van de 
Engelse koningin te maken. 
De winnaar van dit artistieke 
vijftal was Arnold Machin, die 
voor zijn ontwerp enerzijds ge
bruik maakte van eerdere stu
dies voor munten en zich an
derzijds liet inspireren door 
het portret van koningin Vic
toria op de fameuze Penny 
Black, de allereerste postzegel 
ter wereld. Machin maakte 
het portret driedimensionaal; 
als het werd gefotografeerd 
kon het met behulp van strijk-
lichtvan 'diepte' worden voor
zien. 

MACHIN-REEKS: EEN BLIJVERTJE 
De eerste Machin-zegels ver
schenen in 1967, nog net in 
het pre-decimale tijdperk. De 
waarden werden dus in dena-
nes (d.), shillingen of ponden 
aangegeven. De reeks niet-de-
cimale zegels bestaat uit veer
tien verschillende waarden, 
waarvan de hoge een groter 
formaat kregen. Op 15 febru
ari 1971 werden de eerste ze
gels in het decimale systeem 
uitgebracht. Deze mijlpaal, 
pardon kihmet^aal, in de 
Britse geschiedenis ging niet -
zoals sommige verzamelaars 
hadden verwacht - gepaard 
met een geheel vernieuwd 
ontwerp: het inmiddels vier 
jaar oude ontwerp van Ma
chin werd ook voor deze ze
gels toegepast. 
En nu, na tweeëndertig jaar, 
bepalen de Machinzegels nog 
steeds het uiterlijk van het 
grootste deel van de Engelse 
poststukken. En dat blijft 
voorlopig zo. Als er al sprake is 
van een verrassing dan komt 
die in Engeland uit een ge
heel andere hoek: op 26 april 
van dit jaar gaat het tarief voor 
tweede-klaspost omlaag, van 20 
naar 19 p. 
Deze wijziging zorgt er - sa
men met een aantal andere ta-



riefaanpassingen - voor dat de 
permanente serie met het Ma-
chin-portret met nog eens een 
kwartet zal worden uitgebreid. 

DRIEDUIZEND VARIËTEITEN? 
Op 20 april komen dus vier 
nieuwe Machin-zegels uit; de 
waarden zijn 9, 38, 44 en 64 p. 
Dat v«l zeggen: als de Post Offi
ce Users National Council zijn 
goedkeuring hecht aan de 
plannen. Dit verklaart waarom 
voorlopig alleen de geplande 
waarden bekend zijn, en nog 
niet de kleuren waarin de ze
gels zullen worden gedrukt. 
Als de nieuwe zegels er inder
daad komen brengt dat het 
aantal Machin-zegels op bijna 
tachtig. En dat zijn alleen nog 
maar de verschillende waar

den; wie de Machin-reeks ge
specialiseerd verzamelt kan 
zijn borst nat maken. In Rob 
Booms Machin catalogus uit 
1994 worden maar liefst 220 
pre-decimale en 2.334 deci
male variëteiten beschreven. 
Daar komen de in de afgelo
pen vijfjaar verschenen nieu
we Machins (en hun variëtei
ten) nog eens bij, plus de ze
gels uit het boekje dat op 16 
februari is verschenen. Als het 
gemiddelde van zo'n honderd 
variëteiten per jaar in de afge
lopen tijd is gehandhaafd kan 
de emissie dus tegen de drie
duizend variëteiten omvatten! 

VIJF DRUKKERIJEN 
Het nieuwe postzegelboekje 
verhaalt de lange geschiede-

mHumtumïnfSmsE^ •raarïSil i ï im?mfmn 
Vel 
nr. 

1 
2 
3 
4 
5 

Aantal 
zegels 

8 plus 1 
4 
4 
4 
9 

Toegepaste Vervaardigd 
druktechniek door drukker 

8 plus label rasterdiepdruk De Ld Rue 
reliëfdruk* Wallsall Security Printers 
plaatdruk** Joh. Enschedé Security Printers 
boekdruk Harrison & Sons Ltd. 
offsetdruk The House of Questa 

alle zegels hebben een 
1st Ctoi-frankeerwaarde 

*: zelfklevende zegels 
**: gravure van Czeslaw Slania 

nis van de Machin-emissie. 
Wat vooral opvalt is dat er zo
veel aandacht wordt besteed 
aan de diverse druktechnie
ken die in de loop van de ja
ren werden toegepast. De vijf 
zegelvelletjes die in het tien 
pagina's tellende boekje zijn 
opgenomen zijn op even zo

veel verschillende manieren 
gedrukt, en bovendien ook 
nog door steeds een andere 
drukker (zie het tabelletje). 

Van de vijf drukkerijen die 
voor de zegelvelletjes tekenen 
viel The House of Questa de eer 
te beurt ook de begeleidende 
tekstpagina's te mogen druk
ken en van al die losse velletjes 
en pagina's complete boekjes 
te maken. 
Het nieuwe Machin-boekje is 
zonder twijfel een heel onge
wone en daardoor ook bijzon
der interessante uitgifte. Dat 
het de belangstelling van Ma-
chin-verzamelaars zal weten te 
wekken lijkt wel zeker, maar 
of het bezoekersaantal van The 
Stamp Show 2000 er door zal 
worden opgejaagd is maar he
lemaal de vraag... 

BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
BREDENHOF-DE BERM-POSTZ' 

i-Usselmonde • telefoon (010) 482.6725 • lèlefax (010) 479.7065 
De winkel is geopend van dinsdog tot en met vrijdog van 9.00 tot 17.30 uur en zateidag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
Maandag is de winkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
VBfzefKfcoden ƒ 7 ^ . Rembows ƒ 12,50. Boven ƒ200,- geen vetzendkosten. 

NA VEEL VRAAG EINDELIJK WEER LEVERBAAR, 

DE BEROEMDE BREDENHOF 
BRIEFMARKEN INSTEEKBOEKEN 
60 WITTE BLADZIJDEN FL 22,00 PER STUK 
NU 5 VOOR FL 99 ,00 

60 ZWARTE BLADZIJDEN FL. 27,00 PER STUK 
NU 5 VOOR FL 115,00 
BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

^^ßmmi mmmumiiMR (èm&^^mmMk^ 

250 GRAM 
1KIL0 

250 GRAM 
1KIL0 

STROKEN ZWART OF BLANCO 
STROKEN ZWART OF BUNCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 
BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

N U / 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 NU ƒ 250,00 
9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL ƒ 400,00 NU ƒ 300,00 
9 KILO MISSIE USA NORMAAL ƒ 315,00 NU ƒ 260,00 

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

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

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

29,50 
47,50 

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

175,00 
27,50 
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 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Volgens de Chinese as
trologie is 1999 het Jaar 
van het Konijn. Ook dit 
jaar (14 januari) gaf Au
stralië hiervoor twee pre-
paid-enveloppen uit van 
de hand van ontwerper 
Luis Chang: een envelop 
voor het binnenland en 
een voor buitenlandse be
stemmingen. In hetzegel-
beeld staat boven de 
landsnaam ook de aan
duiding Christmas Island, 
het deel van Australië 
waar veel mensen van 
Chinese afkomst wonen. 

Sir Ian Clunies Ross 
(1899-1959), befaamd 
onderzoeker op veteri-
nair gebied, werd op 11 
februari geëerd met een 
pre-stamped envelope. 
In het zegelbeeld (40 c.) 
staat een portret van de 
geleerde; de illustratie 
toont onder meer een 
schaap, een verwijzing 
naar Ross' voorzitter
schap van het Internatio
naal Wol-Secretariaat. 

Bahamas 
The Bahamas - your 
vacation destination 
staat te lezen op een 
luchtpostblad (schelp 
Murex brevifrions, 40 c.) 
dat voriq jaar verscheen. 
De verschillende afbeel
dingen op het lichtblau
we Tuchtpostblad (pal
menstrand, romantische 
zonsondergang, tropi
sche vissen) versterken 
het beeld van een ideale 
vakantiebestemming. 

L10 

Beeidzijde van een van de Braziliaanse kerstpostbladen 

China (Volksrepubliek) 
Vorig jaar mei werden 
twee series van tien geïl
lustreerde briefkaarten 
uitgegeven: één voor 
binnenlands gebruik 
(40 f.) met druknummer 
FP61998Aenéénvoor 
verzending per luchtpost 
naar het buitenland 
(420 f.), druknummer 
FP61998B. De afbeel
dingen zijn vergrotingen 
van net beeld in de zegel-
indruk en afkomstig uit 
de provincie Liaoning. 

ü^ 

BanaMas 
YOUR VACATION DESTINATION 

Brazilië 
Van de heer Filet uit Sao 
Paulo ontvingen we een 
aantal kerst-postbladen. 
Opvallend aan deze bla
den is de beperkte 
schrijfruimte die ze bie
den. Veel meer dan een 
korte wens en de naam 
van de afzender kan er 
naast de illustratie op de 
binnenzijde niet geschre
ven worden. 

Op elke kaart is een be-
scnijving gegeven van de 
afbeelding. 
De kaarten zijn verkocht 
in een mapje met een 
verklarende tekst. 

In juli jl. verschenen twee 
soortgelijke series, maar 
nu met afbeeldingen uit 
de provincie Wufingyu-
an. De uitvoering is ge
lijk aan de hiervoor ge

noemde series en ge
nummerd respectievelijk 
FP71998AenFP71998B. 

Duitsland 
Het bezoek van de her
ders aan de stal van 
Bethlehem wordt afge
beeld in de waarde-in
druk op vijf verschillende 
kaarten, die ter gelegen
heid van Kerstmis wer
den uitgegeven. 
Ook de keerzijden van 
de kaarten tonen afbeel
dingen die betrekking 
hebben op het kerstfeest, 
zoals de aanbidding van 
drie koningen en het be
zoek van de herders. 
De kaarten hebben een 
formaat van 235x125 
mm. Ze werden uitslui
tend verkocht in een 
mapje met vijf verschil
lende kaarten. De prijs 
was 7.50 m. 

Finland 
De tentoonstelling Nor
dia 99 wordt in septem
ber 1999 gehouden in 
Turku, Finland. Bij wijze 
van vooruitblik heeft de 
Finse Post al op 27 janu

ari 1999 een briefkaart 
uitgegeven, met in het 
zegelbeeld het kasteel 
van Turku en als illustra
tie de kathedraal uit die
zelfde plaats. De kaart 
en het bijbehorende eer-
stedagstempel zijn ont
worpen door Signe 
Hammarsten Jansson. De 
verkoopprijs is 4 m. 

Hongkong (China) 
De luchthaven van Hong
kong staat centraal op 
een serie (nummer 7) 
van zes luchtpostbrief
kaarten die op 5 juli 
1998 werd uitgegeven. 
De kaarten zijn voorzien 
van een zegelafdruk met 
verschillende beelden 
van de luchthaven. De 
waardeaanduiding ont
breekt, maar op de kaart 
is wel vermeld dat het 
port voor verzending 
naar het buitenland 
vooruit betaald is. Ver
der zien we de aandui
ding 6 / Air - Par avion. 
Links op de voorzijde 
een vergroting van het 
motief op de zegelaf
drukken, die overeenko
men met de zegels die 
tegelijk met de briefkaar
ten werden uitgegeven. 
De zes kaarten, verpakt 
in een mapje, worden 
verkocht voor 30 dollar. 

Indonesië 
Nadat de Portugezen 
hun kolonie Oost-Timor 
hadden opgegeven, 
werd dit gebied door In
donesië in 1976 gean
nexeerd als zevenentwin
tigste provincie. De 22ste 

herdenking hiervan was 
aanleiding voor de uit
gifte van een briefkaart 
met in het zegelbeeld de 
kathedraal van Dili en 
als illustratie afbeeldin
gen van typisch Timorese 
stoffen. Er zijn drie ver
sies: 500, 2.400 en 
6.400 r. 

Italië 
De emissie 'De vrouw in 
de kunst' van 1998 is op 
28 januari 1999 uitge
bracht in een nieuwe ver
sie, waarbij de waarde

aanduiding niet alleen 
meer in lires, maar ook 
in euro's wordt weerge
geven. De briefkaart met 
in het zegelbeeld een 
vrouwenportret van 
Bronzino heeft nu de 
waarde 800 I. ofwel 
0.41 euro. 

Malta 
De deelname van Post 
Ltd Malta aan de we
reldtentoonstelling in 
Milaan was voor de 
Maltezer post reden om 
een bijzondere brief
kaart (35 c.) uitte ge
ven. De waarde-indruk 
toont een afbeelding van 
de jaarlijkse regatta. 
OOK links op de voorzij
de van de kaart is deze 
afbeelding te vinden. 
Verder nog het tentoon-
stellingsernbleem, de 
mededeling van deelna
me aan de tentoonstel
ling en de tekst 'brief
kaart no. 19'. 

Rusland 
De honderdste geboorte
dag van maarschalk R.J. 
Malinowski werd her
dacht met de uitgifte van 
een briefkaart (0.75 r.). 
In het zegelbeeld een 
buste van de maarschalk 
met op de achtergrond 
een parade in Berlijn bij 
de Brandenburger Tor. 
Malinowski was minister 
van Defensie van 1957 
tot 1967. Links op de 
voorzijde van de kaart 
staat een portret van de 
maarschalk. 

Voor de viering van de 
kerstdagen en net nieu
we jaar werden drie 
geïllustreerde kaarten 
uitgegeven. Dewaarde-
inoruK bestaat uit de let
ter 'B ' (= 0.75 r.) 

De gebroeders Dimitry, 
Akim en Petz Nikitin 
richtten in 1873 in de 
stad Penza het eerste cir
cus van Rusland op. La
ter werden ook in andere 
steden zoals Saratow, 
Kiew, Kazan en Moskou 
circussen gevestigd. De 
125ste verjaardag van 
de geboorte van het cir
cus werd vorig jaar her
dacht met de uitgifte van 
een envelop. In de waar
de-indruk (1 r.) zijn en
kele circusartiesten afge
beeld en op de voorzijde 
worden portretten van de 
gebroeders Nikitin ge
toond. 



Enkele van de in deze rubriek beschreven Russische postwaardestukken 

Ook de in 1798 opge
richte academie voor mi
litaire artsen werd 
geëerd met de uitgifte 
van een envelop. In de 
waarde-indruk (1 r.) is 
het standbeeld van de 
academie opgenomen. 
De illustratie finks op de 
voorzijde is het hoofdge
bouw op het terrein van 
de academie. 

Vijf enveloppen werden 
uitgegeven ter gelegen
heid van kerst en nieuw
jaar, met de waarde-in
d r u k ' A ' ( l r.). Opde 
eerste kaart wordt links 
op de voorzijde een af-
beeldinp getoond van de 
St. Basiiïus kathedraal in 
Moskou. 
Op de tweede kaart 
staan kerstgroeten en op 
de derde en vierde 
nieuwjaarswensen. De 
reden van de uitgifte van 
de vijfde en laatste kaart 
is dat er al driehonderd 
jaar een regelmatige 
postverbinding bestaat 
met Siberië. 

Slowakije 
Drie nieuwe enveloppen, 
bestemd voor verzending 
van post naar het buiten
land, werden uitgegeven 
met afbeeldingen van de 
Slowaakse instelling St 

Cyril & St.Mefhod in 
Rome, de universiteit van 
Zilina en een kerk in Zo-
hor. De waarde-indruk 
8 s. (Staatswapen van 
Slowakije) op de drie en
veloppen is gelijk. 

Een afbeelding in kleur 
van een spelmoment uit 
het volleybalspel wordt 
qetoond op een brief
kaart (3 s.) die ter gele
genheid van het Europees 
volleybaltournooi in Bra
tislava werd uitgegeven. 

Tenslotte kan de uitgifte 
worden gemeld van een 
luchtpostbrief met in de 
zegelafdruk (8 s.) een 
historisch vliegtuig. Op 
het blad worJenafbeel-
dingen getoond van de 
dom te Bratislava, een 
gezicht op de oude stad 
van Bratislava en op de 
Donaukade, gezien van
af de toren van de brug. 
Een cultuurhistorische 
beschrijving van de stad 
B. en een verklarende 
test over het gebruik van 
de luchtpostbrief. Alles in 
de Slowaakse taal. Het 
blad kost 12 s. 

Vanuatu (Nieuwe Hebri-
den) 
Een luchtpostblad, ver
schenen in 1997, toont 

afbeeldingen van tropi
sche vissen. Afgebeeld 
zijn onder meer de Em
peror angelfisb (Latijnse 
naam: Pomacamus im-

C erator) in het zegel-
eeld en een andere an

gel fish links op de voor
zijde. 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Het huis van de sjeik 
Saaed Al maktoum, de 
grootvader van de rege
rende sjeik, is afgebeeld 
op een luchtpostblad, uit-

By Alf Mai! Par Avion 

AEROGRAMME 

gegeven met een waar
de-indruk van 2 d. Een 
Engelse tekst geeft aan
wijzingen over het ge
bruik van het blauwe 
luchtpostblad. 

Verenigde Naties 
(New York) 
De voorgefrankeerde en
velop van 32 c. uit 
1997, die verkrijgbaar is 
in twee formaten, is per 
10 januari 1999 opge
waardeerd naar 33 c. 
De verkoopprijs is ver
hoogd naar 43 c. 

Verenigde Naties 
(Wenen) 
Op 5 februari verscheen 
een nieuwe pr/or;/)'-
briefkaart (Gloriette, 
7 s.) in het kader van de 
Unesco-actie 'Erfgoed 
van de wereld'. Afge
beeld op deze kaart is 
het Schönbrunn-paleis in 
Wenen, een fraai voor
beeld van barok-archi-
tectuur. Belijning en be
lettering in donkerblauw; 
streepjescode in de lin
kerbenedenhoek. 

Verenigde Staten 
De zegel met de laagste 
waarde uit de emissie 
Victorian-Love (uitgifte
datum 28 januari 1999) 
is ook verschenen op een 
briefkaart. Een boekje 
met tien van deze brief

kaarten wordt verkocht ^ 
voor 6.95 dollar. 

In de reeks Historie Pre
servation zullen dit jaar 
vier briefkaarten ver
schijnen, gewijd aan ju
bilerende onderwijsin
stellingen: de University 
of Wisconsin-Madison, 
de Washington and Lee 
University, de Redwood 
Library and A^enaeum 
en Mount Vernon. 

UNESCO - ERBE DER WEtT 
SCHtOSS SCHÖNBRUNN. WIEN 
f%«(o S»taä SttKjROninn Kulto und S«n«i«9m.m,» K 

lilllillllllll c». 

Postkarte = 
Carte postale S 

SS 

Fwkui—cumai 

fc 13 
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1 De Eggink postzegelauto 
maat, 1908 (foto Het Neder 
landse PTT Museum) 

[3 ] DE EERSTE 
NEDERLANDSE 
POSTZEGELAUTOMAAT 
Eén van de toppers uit de 
collectie van het PTT Mu
seum in de categorie 
straatmeubilair is wel de 
bekende blauwe postze
gelautomaat. Deze werd 
in de jaren '30 door de 
PTT zelf ontwikkeld en 
heeft tot begin jaren '70 
dienst gedaan. 
Verschillende automaten 
 met matige resultaten 
overigens  waren hier
aan voorafgegaan. Het 
zoeken naar oie toepas
sing van een automaat 
voor de verkoop van 
postzegels had te maken 
met een zekere hang 
naar rationalisatie bin
nen het postbedrijf rond 
de eeuwwisseling. Daar
naast speelde de uit 
Amerika overgewaaide 
rage voor het fenomeen 

automaat een belangrij

ke rol. 

EXPERIMENTEN 
De eerste poging om een 
postzegelautomaat te 
ontwerpen werd in 1908 
ondernomen door de 
Haarlemmer W. Eggink. 
Erg succesvol verliep de 
introductie van de auto
maat niet en deze werd 
dan ook niet in gebruik 
genomen Kort daarop 
werden Duitse automa
ten van het merk Abel 
geïntroduceerd op een 
aantal grote postkanto
ren. Later werd ook nog 
met een Zwitserse auto
maat geëxperimenteerd. 
Het kwam echter nooit 
verder dan proefopstel
lingen in hoofdpostkan
toren van zeven steden. 
Het PTT Museum heeft 
van al deze experimen
tele automaten een 
exemplaar in de collectie 
en overigens ook van de 
latere postzegelautoma
ten. 

EEN EIGEN AUTOMAAT 
Uit onvrede met de ont
stane situatie werd op 
initiatief van de toenma
lige directeurgeneraal 
van de PTT, ir. M.H. 
Damme, besloten een 
'eigen' postzegelauto
maat te laten ontwikke
len. Belangrijkste eisen 
waaraan ae nieuwe au
tomaat moest voldoen, 
waren bedrijfszekerheid 
en een goed systeem om 

VERBLIFA 
VERWERKT PLAATMETAAL VAN 
ELKE DIKTE TOT ELKEN VORM 

VERPAKKINGEN 
IN BLIK. IJZER. ALUMINIUM. 
KOPER. ROESTVRIJ STAAL ENZ. 

■ BLANK EN ■ 
GEDECOREERD 

GROOTSTE 
BLIKDRUKKERIJ VAN 

EUROPA 
N.V. DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN 

AMSTERDAM C.  DAMRAK 2830 
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2 Advertentie van Verblifa uit 1938 {foto Het Nederlandse PTT 
Museum) 
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3 Schetsontwerp Verblifa brievenbus 1928 (foto Het Nederlandse PTT Museum) 

valse of verkeerde mun
ten te kunnen onder
scheiden. Vooral dit laat
ste bezorgde de fabri
kanten nogal wat proble
men Alleen het Oosten
rijkse bedrijf Braun wist 
een aanvaardbaar pro
totype te ontwerpen op 
basis waarvan in Neder
land kon worden verder 
gewerkt. 
Voorwaarde van Damme 
was dat een Nederlands 
bedrijf de nieuwe auto
maten ging produceren 
In die periode was deze 
nationalistische tendens 
sterk aanwezig binnen 
het bedrijfsleven en bij 
de overheid. Vooral de 

Vereeniging Nederlands 
Fabrikaat, onder voorzit
terschap van Damme, 
maakte zich sterk voor 
opdrachten aan de Ne
derlandse industrie. 

MESJE BLEEF 
BUITENLANDS 
Een belangrijke rol in de 
verdere ontwikkeling van 
de postzegelautomaat 
speelde de 'eigen' Cen
trale Werkplaats van de 
PTT. Hier werden proe
ven gedaan met diverse 
muntonderzoekers en al
lerlei typen muntplaatjes 
vervaardigd om deze te 
testen. Uiteindelijk werd 
door PTT een keuze ge

daan uit een aanbod van 
een drietal fabrikanten. 
Er werd gekozen voor de 
N.V Vereenigde Blikfa
brieken (Verblifa) te Am
sterdam/Krommenie. Uit 
de correspondentie van 
deze firma met de ont
werper blijkt overigens 
dat het binnenwerk aan
vankelijk werd vervaar
digd door de Weense fa
brikant Braun. Pas later 
was Verblifa ook in staat 
de fijne onderdelen van 
het mechanisme, in licen
tie, te vervaardigen. 
Slechts het mesje waar
mee de postzegels wor
den afgesneden en de 
slagenteller bleven uitein



4. Postzegelautomaaf 1936 (foto: Het Nederlandse PTT Museum). 

delijk van buitenlands fa
brikaat. 

AFGERONDE HOEKEN 
De ontwerper van de bui
tenkast van de automaat 
was Anton Kurvers. Hij 
had kort daarvoor een 
brievenbus (type Verblifa) 
ontworpen voor de PTT 
en om enige afstemming 
van beide ontwerpen te 
bereiken werd Kurvers 
uitgenodigd. Het ontwerp 
vertoont in zijn blokvorm, 
geslotenheid en het ge
bruik van afgeronde hoe
ken inderdaad overeen
komsten met de eerdere 
brievenbus. De gebogen 
lijnen zullen ook te maken 
hebben gehad met het fa
bricageproces. Bij Verbli
fa werd de kost namelijk 
op een mal gestampt en 
daarbij waren scherpe 
hoeken met dit dikke 
plaatstaal niet mogelijk. 

LANDELIJK INGEZET 
De automaten werden in 
1936 geïntroduceerd. 

Een proef met zes exem
plaren in Den Haag 
bleek succesvol en aan
sluitend werd besloten 
de automaat landelijk in 
te zetten. Daarmee 
kwam voor het eerst op 
grote schaal een postze
gelautomaat beschik
baar in Nederland. Uit
eindelijk zouden er 
3.229 opgesteld wor
den. 
Het publiek was blijkens 
diverse krantenartikelen 
uit die tijd tevreden over 
de wijde verspreiding 
van de automaten. Niet 
langer hoefde men meer 

in de lange rij te staan in 
het postkantoor. Daarbij 
moet men bedenken dat 
het toen zeer gebruikelijk 
was  we spreken over 
de crisistijd  dat het 
grote publiek slechts één 
of enkele postzegels per 
keer kocht. 

MUNTEN EN ROLLEN 
Een geheel ander pro
bleem dat in de introduc
tieperiode van de post
zegelautomaat speelde 
was het muntgeld. Het 
was gebruikelijk dat het 
zilvergeld lang in om
loop was. Dit leidde tot 
slijtage en daarmee tot 
onbruikbare munten 
voor de nauwkeurig af
gestelde postzegelauto
maten, die versleten 
munten niet accepteer
den. In samenhang met 
de automatenkwestie be
sloot de Rijks Munt de 
dubbeltjes en kwartjes
circulatie te gaan zuive
ren. 
Een ander aspect bij de 
toepassing van postze
gelautomaten is de wijze 
waarop de zegels voor 
gebruik in de automaat 
werden aangeboden. Al 
bij de eerste pogingen 
van postzegelautomaten 
aan net begin van de 

eeuw waren hiervoor 
speciale postzegels op 
rol vervaardigdT Die eer
ste rollen werden ver
vaardigd uit velzegels 
waarbij stroken van 
twintig zegels aan el
kaar werden geplakt. 
Door de grote toename 
van het aantal automa
ten werd de rolzegel uit
eindelijk een normaal 
fenomeen. De productie 
werd vanaf 1936 in con
tinudruk in banen ver
vaardigd. 

DERTIG JAAR EXIT 
De eerste Nederlandse 
postzegelautomaten ble
ven lang in gebruik. Het 
bewijst de degelijkheid 
van de apparaten. Ze 
waren bedrijfszeker en 
hadden een zeer laag 
storingspercentage. Dat 
ze uiteindelijk werden 
vervangen, had te ma
ken met de hoge aan
maakkosten en de moei
lijkheden om aanpassin
gen te verrichten als er 
bij nieuwe zegelwaarden 
wijzigingen in de munt
inworp noodzakelijk wa
ren. 
Al bijna dertig jaar zijn 
de automaten nu ver
dwenen uit het straat
beeld. Toch spreken de 
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5. Kop van het tijdschrift van de vereniging Nederlondsch Fabrikaat, 1932. 

WELKOM BIJ ONZE 
VERZAMELINGEN 
Een mooie selectie uit 
de verzamelingen van 
het PTT Museum is 
tentoongesteld in het 
museum zelf; die is 
dagelijks te bezichti
gen, voor het bekij
ken, met uw eigen 
collectie vergelijken of 
zelfs bestuderen van 
de nietgeëxposeerde 
postwaarden en post
stukken kunt u  na 
eerst een telefonische 
afspraak te hebben 
gemaakt (070
3307560)  terecht 
op de volgende don
derdagen: 18 maart, 
1, 15 en 29 april. 

blauwe Kurversautoma
ten nog bij velen tot ver
beelding. 

Koos Havelaar is assistentcon
servator Posthistorische Verza
melingen van het Nederlandse 
PTT A™seum in Den Haag. 

Bronnen: 
G.A. Glos Volle boel. Hel 
straatmeubilair van PTT temid
den van al het andere, Den 
Haag, 1991. 
Postzegelaufomaten zijn een 
succes geworden, artikel in De 
Telegraaf, 27 september 1936. 
De automateninausfrie en de 
posterijen, artikel in NRC, 22 en 
23 oktober 1936. 
Postzegelaulomaten, de zelfbe
dieningswinkels van de P.T.T., 
artikel m Nutswerk, 38e jaar
gang, januari 1959, pagina's 7 
tot en met 11. 
Documentatie postzegelauto
maat Kurvers, PTT Museum. 
Rolzegels Automaatstroken en 
automaatzegels. 

r 
Z Postzegelwinkel PostBeeld heeft een gigantische voorraad postzegels. Alles is tenjg te vinden in prijslijsten. We hebben lijsten van vrijwel ieder land en zo'n 200 motieven. 
K We hebben lijstan met verkoop of inmilprijzen. De lijsten staan op internet of worden per post verstuurd. Bij verzending zijn de eerste twee lijsten gratis. 
■ Wilt U meer lijsten dan vragen wij U 80c postzegels per extra lijst bij te voegen. Geef sv.p. duidelijk aan of U lijsten met verkoop of innjilprljzen wilt. 

Li 

500 verschillende prijslijsten op internet of per posti 

P o s t B e e l d Kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel: 0235272136, fax: 0235272753, email: info@postbeeld.nl WWW.pOStbeeld.nl 

Arve Collectors bv 
heeft u veel verzamelplezier te bieden: 
• Bestellijsten: 7x per jaar versturen wij lijsten met aan

biedingen van zegels, series en blokken van een groot 
aantal landen. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe nummers en gebieden. 
De toezending van deze lijsten is op aanvraag. Het aan

vragen verplicht u tot niets. Wel verzoeken wij u om uw 
verzamelgebieden op te geven, zodat wij ons aanbod 
tiierop af kunnen stemmen. 

Voor meer informatie: 
Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2723 XD Zoetermeer 
Tel . /Fax: 0793311218 
Email: arveati@worldonline.nl 

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 U\N 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 AlmereStad 
Tel.: 0365337132 
Fax:0365337132 
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NoteK 

Ak in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dal zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von maart (3) 
op bladzijde 223. 

Als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan IS de zegel of de 
omschrijving ervan (nogj met door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen. 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter niet automatisch in dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ALAND 
193  '99 . Graanhandel via 
Kaap Hoorn met schepen 'Pamir' 
en 'Passat' vijftig jaar geleden. 
3.40 Fm. Schilderij 'zeilschepen 
Pamir en Passat bij Port Victoria' 
(Australië) van Australische kun
stenaar Robert Carter. 

ALBANIË 
2 8  1 1  ' 9 8 . Herdenking kardi
naal MikelKoliqi (19021997). 
30,100 L. In samenhang. Twee 
verschillende portretten. 

ALDERNEY 
4 2  ' 99 . Schipbreuk van de SS 
Stella honderd jaar geleden (liep 
op weg van Southhampton naar 
Guernsey bij dichte mist op de rot
sen bij Alderney). 
Blokmet25p.en£1.75.Resp. 
gebrandschilderd raam uit anqh
coanse kathedraal in Liverpool 
gewijd aan hoofdstewardess 
Mary Rogers (stond eigen red
dingsvest af aan passagier), SS 
Stella; op blok vuurtoren van 
Casauet met zinkend schip en 
reddingsboten. 
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M O 153  '99 . Milieu 'reciclem, reci
fcf clem ...' (recyclingsysteem). 

5. f. Huis, boom met 'cuidem la 
natura' (behoud de natuur), glas
bak, papierbak, tekst 'green 
world, reciclem, reciclem'. 

r>RINCIPVr rrANOORRA 

'wn 
BELGIË 
251  '99 . Promotie filatelie; het 
Belgische koningshuis. 
50i25fr. (blaadje), 32fl 5 fr., 
1718 fr. Resp. koning Leopold I, 
koning Leopold II, koning Albert I. 
251  ' 9 9 . Gelegenheidszegels. 
Postzegelboekie met acht zegels. 
Tekst in Nederlands en Frans en 
eenmaal in Engels. Resp. gelukki
ge verjaardag (kaars), welkom 
(ooievaar), eindelijk tijd (horlo
ge), zomaar (klavertje vier waar
van één blad rood hartje), profi
ciat (duiven), I love you (hart met 
Kijl), leve mama (figuur met rood 
artvormig hoofd, parelketting), 

leve papa (figuur met rood hart
vormig hoofd met snor). 
2 3  1  ' 9 9 . Frankeerzegel type 
vogel. 
16 fr. Zwarte mees. 
2 2  2  ' 9 9 . Natuur; vogels. 
17 fr. Viermaal. Resp. Tyto oiba, 
Athene noctua, Strix alucco, Asio 
otus. 
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BOSNIEHERZEGOVINA 
149 '98 . Rode kruis; week van 
de t.b.c.bestrijding. 
0.50 M. Portret oprichter Henri 
Dunant (18281910). 
249'98.Schaaksport. 
Blok met 0.20,0.40,0.60,0.80 
M. Resp. Vesna Misonovic (gebo
ren in 1964), zilveren medaille 
Europees kampioenschap 1992 in 
Debrecen; nationaal mannenteam, 
zilveren medaillewinnaar schook
olympiade 1994 in Moskou; natio
naal vrouwenteam schoakolym
piade 1996 in Erewan; vrouwen
en mannenteam Europees kam
pioenschap 1997 in Pula. 
249  '98 . Frankeerzegels; 
stadsgezichten. 
0.05,0.38 M. Resp. Travnik, Sara
jevo. 
910'98.Wereldpostdag. 
1. M. Postbode en loketbeambte 
in nieuw uniform. 

2310 '98.Mu 
ziekinstrumenten. 
O.BOM.'Saz' 
(snaarinstrument). 

BULGARIJE 
2610'98.Vier

honderdvijftigste ge
boortedag van Itali
aans sterrenkundige 

Giordano Bruno (15481600). 
180 L Portret, astronomische be
rekening. 
2610  '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
180 L Gestileerde afbeelding van 
vliegende mens. 
1111 '98 . Wenszegels. 
180 L. Viermaal. Resp.'ik houd 
van jou!' (bruidegom? duikt door 
brandend hart op weg naar gelief
de), 'hartelijk gefeliciteerd met je 
geboortedag!' (bobyfiguur in 
doopvont?), 'gelukwensen met je 
naamdag!' (ober serveert drank
je), 'gelukwensen zum Feiertag' 
(vogel met eitjes?). 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 2/146. 

182 '99 . Toeslagserie 'voor de 
sport 1999' met als thema 'race
sport'. 
100150 (driemaal), 300fl 00 Pf. 
Resp. wielrennen, autoracen, 
paordenrennen, motorracen. 

3 0 0 « V ï " " . " .  . 

182 '99 . Honderdste geboorte
dag schrijver Erich Kästner (1899
1974). 
300 Pf. Omslagillustratie novelle 
'Emil und die Detektive'(1928). 

ERIC+H K A S T N E R 
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ESTLAND 
20 1  ' 99 . Vuurtorens; Vilsandi
vuurtoren. 

3.60 kr. Vuurtoren, ligging eiland 
en situatie vuurtoren, jaartallen 
18091999. 

VILSANDITULETORN 
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FINLAND 
271  ' 9 9 . Aanvulling melding 
12/904'vogels'; zelfklevende rol

zegel 1ste klas'. Luscinia sevica. 

2 7  1  ' 9 9 . Vissen. 
Zelfklevende rolzegel 2de klos. 
Saimo solor. 
271'99.Valentijndag (14 fe
bruari); postzegelboekje met Va
lentijn groeten. 
Inhoud: tweemaal drie zegels van 
3. Fm. Twee verschillende afbeel
dingen van kwispelende staarten 
van natuurlijke vijanden. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 2/146. 

4  1  ' 9 9 . Eurozegel. 
3. F. Symbool voor de Euro; post
zegelboekje. 
82'99. 'Bonne fête'. 
Postzegelboekje met vijfmaal twee 
zelfklevende zegels in hartvorm 
van 3. F. Resp. nart met tekst 'je 
t'aime', hart met roos. 
152  '99 . Architect en beeld
houwer Jean Goujon (1510
1566). 
6.70 F. Beeldhouwwerk. 
22 2  ' 99 . Volkstelling. 
3. F. Kaart van Frankrijk met 

bloemen en gestileerde poppetjes, 
vermelding 'Reunion, Guyane, 
Martinique, Guadeloupe'. 
1  3  ' 9 9 . Cultureel erfgoed van 
Libanon; mythologie. 
4.40 F. Mozaïek met afbeelding 
van Zeus die in de vorm van een 
stier Europa ontvoert. 
83 '99 . Dog van de postzegel; 
stripverhalen (Astérix, de Gallische 
held). 
3. F. Astérix en hondje Idéfix; 
postzegelboekje met viermaal 3.
F. en driemaal 3.f0.60 F. (toe
slag bestemd voor Franse Rode 
Kruis), en een vignet met afbeel
ding van Obélix. 

>**«i^*La%!MiiHtii*<u»i*»»* 

223  '99 . Huwelijkszegels. 
3. F. Tweemaal. Resp. twee tortel
duifjes, harten en 'Qui' (jawoord), 
bedonkzegel met in verschillende 
talen 'bedankt'. 
223  '99 . Geboortezegels in 
roze en lichtblauw. 
3. F. Tweemaal. Resp. ooievaar 
met 'c'est une fille' ('t is een meis
je), idem met 'c'est un gorcon' 
(jongen). 
263'99.'Philexfronce 99', in
ternationale postzegeltentoonstel
ling in Parijs; beroemde schilderij
en. 
Blok met tweemaal 5., en 10. F. 
met een verkoopprijs van 50. F. 
(30. F. bestemd voor ontwikke
ling filatelie). Resp. Venus van 
Mifo, Mona Lisa (Leonardo da Vin
ci), 'La Liberté' (E. Delacroix); 
blokrand met Egyptische godin 
'Bastet' (dier), beeldmerk. 
293  '99 . Verkiezing Europese 
Parlement op 13 juni. 
3. F. Boom met sterren aan kale 
takken, hand plukt een ster. 

GIBRALTAR 
Aanvulling melding 1/64 'kerst
mis 1998'. 
5,26,30,35,50p.Resp.de Heili
ge Familie, stol, driemaal een ko
ning. 

GROOTBRIHANNIË 
23'99.'Patiens'Tale'; ontwik
keling in geneeskunde en gezond
heidszorg (aftellen tot jaar 2000, 
zegels 40,39,38 en 37). 
20,26,43,63 p. Resp. koepok
inenting van Edward Jenner, 1749
1823 (Koe en melkmeisje); ver
pleegzorg, geïnspireerd door Flo

http://50p.Resp.de


rence Nightingale, 1820191 o in 
de Krimoorlog (verplegers rond 
bed); ontdekking penicilline in 
1928 door Alexander Fleming, 
18811955;'Angel of the North' 
(beeldhouwwerk van Antony 
Gormley geïnspireerd door oe eer
ste reageerbuisboby in Engeland, 
1978 en ter ere von Gormley's 
dochter; IVF=ln Vitro Fertilisatie, 
techniek van gynaecoloog/verlos
kundige Patrick Steptoe en fysio
loog Robert Edwards). 
93'99. Hoge waarden fran
keerzegels 'Machin head' (portret 
koningin Elizabeth II). 
£1.50,2., 3., 5.. 

GUERNSEY 
Afbeelding en aanvulling melding 
1/64 'kerstmis 1998, speelgoed': 
'zegels van reeds gemeld blok los 
verkrijgbaar. 

IWUSSmSt^^^^B^ 1 
42 '99. Koninginmoeder Eliza
beth (Elizabeth BowesLyon), een 
'love story' van de 20ste eeuw. 
25 p. Tienmaal. Portretten half 
omlijst door halssnoer met drie 
strengen parels. Resp. als kind 
(1907), als bruid (1923), met 
dochter Elizabeth als boby( 1926), 
bij kroning koning George VI 
(1937), bij bezoek aan gebom
bordeerde wijk in Londen (1940), 
vissend bij Auckland in NieuwZee
land (1966), bij plechtigheid 
(1963), bij ontvongen van bloe
men op verjaardag (1992), bij 
overhandigen van trofee bij 'San
don Park races' (1989), bij ope
ning 'Royal Norfolk Regimental 
Museum'in Norwich (1990). 

IERLAND 
26l'99.'Love'/wenszegel. 
30 p. Hondje met hart. 

Blok met driemaal 30 p. Resp. 
poes, vis, konijn; postzeoelboekje 
met tweemaal vier zegels van 30 p. 
26  l  ' 99 . Chinese zodiak**; 
jaar van het konijn. 
Blok met driemaal 30 p. Zie 'love' 
zegels met op blokrand jaar van 
het konijn in Engels en Chinees 
(karakters). 
162 '99. Ierse acteurs; portret
ten. 
30,45,50 p. Resp. honderdste 
geboortedag van Micheal Mac
Liommoir (18991978), Siobhon 
McKenna (19231986), Noel Pur
cell (19001985). 

162'99. Vogels. 
Vel met vijftien zegels. Reeds eer
der uitgegeven zegels met een 
herwaardering van 30 p. Resp. 
'stonechat' (Saxicola torauata), 
'lapwing' (Vanellus vanellus), 
'gannet', 'corncrack', 'magpie' 
(Pica pica), 'goldcrest' (Regulus 
requls), 'kingfisher', 'peregrine 
fafcon' (Folco peregrinus), 'born 
owl' (Tyto alba), 'robin', 'song 
thrush' (Tardus philomelos), 
'blackbird' (Turdus merula), 
'wren', 'pied wagtail' (Motocillo 
alba), 'puffin'. 

ITALIË 
Afbeelding melding 2/146. 

28l'99.Frankeerzegels;de 
vrouw in de kunst. 
100,450,650,800,10001. 
(Euro 0.05,0.23,0.34,0.41, 
0.52). Afbeeldingen als melding 
9/627, emissiedatum 87'98. 

JOEGOSLAVIË 
Zonder datum. Sport; wereld
kampioenschap volleybal Japon 
1998; zilveren medaille voor 
Joeqoslavië (in vier jaar vier me
dailles: EK 1995 brons. Olym
pische spelen 1996 brons, EK 
1997 zilver, WK 1998 zilver). 
Blok van 10 Ndin. Zegel met vol
leybal, blokrand met vlaggen 
deelnemende landen en volleybal
len. 

KROATIË 
211 '99. Jaarbeurs van 
Zagreb. 
1.80 kn. Wapperende vlaggen van 
de joorbeurs. 

281  '99. Kardinaal Juraj Hou
lik (17881869); gezamenlijke 
emissie van Kroatië en Slowakije. 
5. kn. Portret. 

LIECHTENSTEIN 
l 3 '99. Europa 1999; thema 
'nationale reservaten en parken'. 
90 r., 1.10 F. Resp. moerasgebied 
'SchwabbrünnenAescher' en Co
ronello austriaca (slang), 'Ruggel
ler Riet' en Crex crex (vogel). 

90 
FÜRSTENTUM 

ILIECHTENSTEIN 

1 3  '98 . 'Mijn dorp is mijn 
thuis'; dorpsgezichten. 
80r.,l.,1.20F.Resp.'Bogen
gosse' in Ruggell (boerderij), 
'Feidkircher Strasse' (eerste post
kontoorvan)8641912)inNen
deln, 'Dorpfstrasse' in Triesen 
(oud dorpsgezicht). 
l 3 '99. Driehonderd jaor 
'Liechtensteiner Unterland'. 
Vel met vijfmaal 90 r. Doorlopend 
beeld. Resp. Schellenberg, Mau
ren, Eschen, Ruggell, Gamprin. 

LITOUWEN 
1710'98. Schilderijen uit 
staotsmuseo. 
70 c,, 1.35 Lt. Resp.'de hele 
nacht' (A. Zmuidzinovicius, 1876

1966),'WilnaBer
nadines tuin' (J. 
Marsevki5,1825
1883). 
1411'98. Kerst
mis en nieuwjaar. 
70 c., 1.35 Lt. Resp. 
'kerstnacht' (meis
jesgezicht boven be
sneeuwd dorp), 
nieuwjaar (sprook
jesachtige boom). 
2111 '98. Fron
keerzegels; folklore. 
5,10,20 c. Litouws 
dubbel kruis. 
2412 '98. Twee
honderdste geboor

tedag dichter Adam Mickiewicz 
(17981855); belangrijkste thema 
'vaderland'. 
70 c. Monument voor de dichter in 
Vilnius (beeldhouwer G. Jokübo
nis,1984). 
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23l'99.'Postile'vanM.Dauk
so vierhonderd jaar. 
Blok van 5.90 Lt. Titelpagina van 
'Postile'. 
162'99. Onafhankelijkheids
dag; portretten ondertekenaars 
onafhankelijkheidsverklaring. 
70 c. Tweemaal. Resp. P. Klimas 
(18911969), D.Malinauskas 
(18691942). 
193'99. Bekende figuren. 
70 c. Tweemaal, 1.35 Lt. Resp. 
schrijver Augustinas Gricius 
(18991972), scheikundige Juo
zasMatulis( 18991993), taal
kundige Pronos Skardzius (1899
1975). 

LUXEMBURG 
83'99. Vogels; uilen. 
Zegel 'A', 32,60 F. Resp. Strix 
aluco. Bubo bubo, Tyto alba. 

83 '99. Euro zegel. 
Zegel 'A'. Euromunt, tekst 'bien
venu l'euro!' (welkom aan de 
euro), landkaart, gebouw. 

83'99. Dienstzegel Raad van 
Europa (vijftig jaar Raad von Eu
ropa). 
16 F. Europees Parlement, jaartal
len. 
83'99. Vijftig jaar NATO* 
(1949: België, Canada, Denemar
ken, Verenigde Staten, Frankrijk, 
GrootBrittannië, IJsland, Italië, 
Noorwegen, Nederland, Portugal, 
Luxemburg; 1952: Griekenland, 
Turkije; 1955: Bondsrepubliek 
Duitsland; 1982: Spanje). 
80 F. Symbolische voorstelling 
(met landkaart, jaartallen en 
OTAN). 

MACEDONIË 
179'98. Vondsten fossiele 
schedels. 
4,8,18,30den.Resp.Ursusspel

oeus, Mesopithecus pentelici, Tro
goceros, Aceratherium incisivum. 
219 '98. Muziek; honderd jaar 
Zlotoustovo mis. 
25 den. Portret componist Atanos 
Bodev, notenbalken. 
510'98.Dagvanhetkind. 
30 den. Vliegerend jongetje. 

MALTA 
1911'98. Kerstmis 1998; 
schilderijen 'Madonna en Kind' 
van Italiaan Mottio Preti (1613
1699). 
6,6f2,16h3,26f3c.Resp.'rust 
op de vlucht naar Egypte' (1675), 
'Maagd en Kind met St. Antonius 
de AbDot (abt) en St. Johannes de 
doper' (altaarstuk 16631664), 
'Maagd en Kind met St. Rafael, St. 
Nicolaas en St. Gregorius' (1664), 
'Maagd en Kind met St. Johannes 
de doper en St. Nicolaas' (1680
1681). 

MONACO Z 
2011 '98. Frankeerzegels ^ 
nieuw type beeltenis prins Rainier ^ 
III. % 
2.70,3., 3.80 F. ^ 
2011 '98. Vijftigjarig rege ^ 
ringsjubileum van prins Rainier III f ; 
(1999). I 
Blok van 25 F. Wapenschild en  ^ ^ 

hoofdletter R (ook In spiegel flflö 
schrift) en Romeins cijfer III. fc*w 
2011 '98. Honderdviiftigste 
geboortedag van prins Albert I 
(18481922), IL 
10 F. Landkaart met onderwater



gebergte Grimaldi in de Atlanti
sche Oceaan. 
2 0  H  ' 9 8 . Internationaal cir
cusfestival, Monte Carlo 1999. 
2.70 F. Aanplakbiljet met leeuw 
en '23e Cirque'. 

NOORWEGEN 
82'99.Valentijndag (14 febru
ari). 
4. kr. Figuur met hartvormig ge
zicht bloost met bolle wangen 
bloemen uit hoorn (van karika
tuurtekenaar Finn Graff). 

OOSTENRIJK 
192  '99 . Serie Oostenrijkse 
'Oostenrijkse sagen en legenden'. 
8. S. 'De zwarte dame van 
tfordeag' (rondwarende geest bij 
kasteel Hordegg) en ridder te 
paard. 
192  '99 . Noords skiskampioen
schap in Romsou bij de Dachstein. 
7. S. Langlaufer. 

ROEMENIË 
411  ' 9 8 . Internationaal jaar 
van de oceaan. 
IIOOL.Schip, duiker, vissen. 
1011  '98 . Frankeerzegels, 
sport; overdrukken. 
Tweemaal 50 op 1 1 . Turnen. 
2 2  1 2  ' 9 8 . Overdrukken; kerst
zegels. 
2000 op 15 L, 2600 op 601. 
Resp. dennenboom(gedrukt op 
waarde van kerstzegel 1992), 
kerstman (op waarde emissie 
1994). 
2 2  1 2  ' 9 8 . De twintigste eeuw. 
350,1100,1600,2000,26001 
Resp. ondergang van de Titanic 
(1912), vliegtuigbouwer Henri Co
anda( 18861972), vliegtuigbou
wer Louis Blériot (18721936, 
vlucht CalaisDover), Panamaka
naal (1914, schip in Panamaka
naal, oude en nieuwe routes). Ok
toberrevolutie Rusland (1917). 

: ; 2 8  1 2  ' 9 8 . Vuurtorens. 
 900,1000,1100,26001 Resp. 
^ Genovez, Constanta, Sfontu 
■^ Gheorghe, Sulina. 
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RUSLAND 
112 '98 . Nieuwjaarszegel. 
1. r. De kerstman (koning winter, 
grootvadertje vorst) met geschen
ken afgebeeld voor klok van Spos
skitoren van het kremlin (wijzers 
op vijf voor twaalf), wens 'een ge
lukkig nieuwjaar'. 
1 3  1  ' 9 9 . Honderd jaar tele
foonlijn MoskouSint Petersburg. 
1. r. Telefoontoestel firma Erikson 
en telefonistes (begin 20ste 
eeuw), gebouwen in Moskou en 
Sint Petersburg, getal 100. 

SAN MARINO 
12 2  ' 99 . Wereldkampioen
schap drokenvliegen ('honggli
ding'). 
800,18001 (Euro 0.41,0.93). 
Resp. bond schrijft met ganzen
veer tekst 'compionato mondiale 
di volo libero con deltaplano, mon
tecucco 1999' op blauwe hemel; 
mannetje op vleugels aan lucht
ballon met dezelfde tekst. 

12 2  ' 99 . Vierhonderd jaar 
melodrama (opera). 
Blok met viermaal vier zegels van 
800 L Resp. 'de kroning van Pop
pen' (Claudio Monteverdi), 'Dido 
en Aeneas' (Henry Purcell), 'Or
pheus en Euridice' (Christoph Willi
Doid Gluck), 'Don Giovanni' (Wolf
gong Amadeas Mozart), 'de bar
bier von Sevilla' (Giovanni Rossi
ni), 'Normo' (Vincenzo Bellini), 
'Lucio di Lammermoor' (Goetono 
Donizetti), 'Faust' (Charles 
Francois Gounod), 'Aïda' (Giusep
pe Verdi), 'Boris Óodunov' (Mo
dest Petrowitsch Moessorgsky), 
'Carmen' (Georges Bizet), 'Der 
Ring der Nibelungen'(Richard 

Wagner), 'Tosco' (Giacomo Pucci
ni), 'Die Liebe der drei Melorance': 
de liefde van drie sinaasappelen 
(Sergei Prokofjew), 'Porgy en 
Bess' (George Gershwin), 'West 
Side Story' (Leonard Bernstein). 

SLOVENIË 
22 1  ' 99 . Bekende Slovenen; 
portretten. 
14,15,70,80 Sit. Resp. jurist/ 
geograaf/politicus Peter Kozler 
(18241879) en landkaart met 
meetapparatuur, medicus Bozidar 
Lovric (18991961) en opera
tiescène met scalpel, 
generoal/dichter Rudolf Maister 
(18741934) en wegenkaart met 
degen, jurist/dichter France Prese
ren (18001849) en dichtregels 
met ganzenveer. 
2 2  1  ' 9 9 . Wenszegels; Sint Vo
lentijn (14 februari). 
15 Sit. Twee witte paarden als 
symbool voor edele gevoelens 
(merrie verwacht de over planeten 
springende hengst), rode harten. 

2 2  1  ' 9 9 . Folklore (maskers), 
ll;'Skoromati'vanBrkini. 
20,80 Sit. In samenhang. Carna
valsgroep met 'skoromoti' (in wit 
geklede figuren met bontgekleur
de hoge mutsen) en 'skopit' (in 
zwarte mantel geklede figuur met 
verenhoed, hoorn om te blazen en 
grote houten gebogen stokken: 
soort combinatietang; skopit: ie
mand die castreert). 

SLOWAKIJE 
311  '98 . Frankeerzegels; ste
den. 
4 Sk. St.Nicolaoskerk in Presov. 
311  '98 . Kerstmis 1998. 
3 Sk. Schilderij 'aanbidding door 
de drie koningen' van Viero Hloz
nikova. 

SPANJE 
212 '98 . Eiland Menorca bio
sfeernatuurreservaat (Unesco*

programmo MoB: 'Man and Bio
sphere'). 
35 P. Gezicht op Aloior met berg 
Toro op Menorca. 
912'98.Dertiaste verjaardag 
Spaanse olympische academie. 
70 P. Borstoeeld wijsgeer Plato, 
Griekse amfora (kruik) met af
beelding van atleet, ocademie

1012  '98 . Vijftig joor universe
le verklaring rechten van de mens. 
35,70 P. Resp. portret ambassa
deur Angel Sonz Briz (19101980, 
redde als ambossodeur van Hon
garije een groot aantal joden in de 
Tweede Wereldoorlog), uit vinger
afdrukken samengesteld hort (be
kroond wedstrijdontwerp van Ja
vier Valmasedo Calvo). 
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2912'98.'Spain 2000', we
reldpostzegeltentoonstelling (in 
joar 2000 nonderdvijftig jaar 
Spaanse postzegels); 'Cobollos 
Cartüjonos' (fokpaarden uit de 
stol van 'Lo CortujoHierro del Bo
codo' van ros uit Jerez de lo Fron
tera, midden 15de eeuw). 
20,35,70,100,150,185 P. Ver
schillende afbeeldingen van paar
den, wapenschild 'Yeguodo ae la 
Cortujo'. 

TSJECHIË 
2 0  l  ' 9 9 . Traditie productie 
Tsjechische postzegel; zegel op ze
gel. 
4.60 KcYvertnr.Yvertnr. 248 
met vermelding'Prohol 929, J. 
Setelik  A. Mignon'. 

TURKIJE 
2 9  1 0  ' 9 8 . Vijfenzeventig joor 
republiek Turkije. 
175.000,275.000 TL; blokken 
van elke waarde afzonderlijk. 
Resp. vlag met getal 75, silhouet
portret van Mustafa Kemol 
Atotürk afgebeeld op vlag. 

VATICAAN 
Aanvulling melding 1/65'Italia 
98, dog van de kunst; internatio
nale postzegeltentoonstelling 
Milaan, I I ' : afbeeldingen blok 
resp. verloochening van Christus 
door Petrus, biddende vrouw, 
Christus en Petrus van Cyrene, 
Christus tussen twee discipelen. 

IJSLAND 
221  ' 9 9 . Muziek; componisten. 
35.kr. Jon Leifs (18991968) als 
dirigent, bladmuziek. 

2 2  1  ' 9 8 . Vissen. 
35., 55. kr. Resp. Pleuronectes 
platessa (schol), Clupeo horengus 
(haring). 

ZWITSERLAND 
21l'99.Honderdvi|ft igjaar 
posterijen. 
90 c; blok met viermaal 90 c. 
Symbolische voorstelling (wereld
bol, postbode met twee petten, 
postnoorn, envelop met hart). 

DIE POST I A POSTE 

93  '99 . De pinguïn Pingu, de 
hartenverwormer van de Zuidpool 
(Pinguïnees sprekende tekenfilm
figuur). 
70,90 c. Resp. kleine Pingu als 
postbode met pakket, pappa Pin



gu en kleine Pingu bestellen post 
per sneeuwmobiel. 
93'99.DienstzegelsUIT*. 
Zegels 'Timbre de service'. Twee

moal. Resp. 'Télééducation' (let

ters a, b en c), 'Télémédicin' (rode 
pijl). 

93'99.DienstzegelsUPU*. 
20,70 c; vel met vier zegels en 
vier vignetten. Symboliscne voor

stellingen met handen. 
93'99. Stripboeken. 
Postzegelboekje met vijfmaal 
90 c. Strip 'Les amours de M. Vi

eux Bois' (1827) van Rodolphe 
Töpffer (17991846). 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
1911'98. Herdenking Diana, 
prinses van Wales(19611997); 
toeslogblok ten gunste van 
'Children's Charities'. 
Blok van $ 4.(l.. Prinses Diana, 
tekst 'The People's Princess'. 

ARGENTINIË 
211 l'98.Raoul Wallenberg, 
Zweeds diplomaat die in de oorlog 
vele joden redde; onbekend of hij 
is overleden, standbeeld in Londen 
in 1996. 
75 c. Portret, 'Schutzposs' (vrij

geleide) met joodse naam en 
foto. 
211 l'98.'Espamer 98', inter

nationale postzegeltentoonstel

ling. 
Postzegelboekje met 25,75, 
75f75c., $1.25. Resp. vaandel 
Spaanse garde (sedert 1785 in ge

bruik bij posterijen Madrid), twee

master (18de eeuw), bark/bri

gantijn (1766), brigantijn (18de 
eeuw). 
2811  '98. Dinosaurussen van 
Argentinië, II. 
Blok met viermaal 75 c. Doorlo

pend beeld. Resp. Eoraptor lunen

sis, Gasparinisouro cincosaltensis, 
Gigonotosaurus carolini, Potago

saurus fariasi. 
2811'98. Vijftig jaar OEA*. 
75 c. Beeldmerk (aetal 50 en OEA, 
oortallen met landkaart, gesti

eerde watervogel). 
512'98. Kerstmis 1998. 
75 c Kind met handjes in oanbid

ding en engelenvleugel, sterren, 
kerstlied met muzieknotatie, tekst 
Feliz Navidod' boven familiepor

Iret. 
512'98. Honderd jaar dagblad 
'El Liberal'. 
75 c Portret Juan A. Figueroo, 
roorpogina eerste editie en oude 
inotype (zetmochine). 
1212'98. Honderd jaar dag

■{U'. 
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blad 'La Nueva Provincia' (Bahia 
Blanco). 
75 c. Portret stichter Enrique Julio, 
gebouw en frontpagina eerste edi

tie, jaartallen. 
1212'98. Relief ter naaedach

tenis van de Holocaust slachtoffers 
(19331945) in de kothedroal 
van Buenos Aires. 
75 c. Reliëf met Hebreeuwse tekst. 
1212'98. Vijftig jaar univer

sele verklaring rechten van de 
mens. 
75 c. Afbeelding naar 'Costigos y 
penitencias' van Shula Goldman, 
tekst 'Enojarse moto'. 

AUSTRALIË 
14l '99. Chinese zodiak**, 
jaar van het konijn. 
45 c. Tweemaal, in samenhang; 
blokje met de twee zegels; 'brug

strip' met tien zegels. Twee ver

schillende afbeeldingen van ko

nijn; blokrond met Chinees volks

sprookje over Chang E(de moon

vrouw die na allerlei avonturen de 
'pil van eeuwig leven' innam en 
licht als een wolk samen met het 
de pil fijn stampende jadekonijn 
op de maan voortleeft). 
141'99. Vijftig jaar Australisch 
burgerschap. 
45 c. Ook als rolzegel. Wapen

schild bekroond met ster, kangoe

roe en vogel. 

42'99.Wenszegel, III; Sint Vo

lentijn (14 februari). 
45 c. Rode rozen; postzegelboekje 
met tien zelfklevende zegels. 
11 2 '99. Internationaal jaar 
van de oudere mens ('Interna

tional Year of Older Persons'). 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. vitaal ogende oudere man, 
oma wandelt met kleindochter; vi

taol ogende oudere vrouw, opa 
voetbalt met kleinzoon. 

BENIN 
108'98. Katten. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Abessiin, 
'short hoir', Siamees, 'red taboy'. 

wilde kat, Manx (van eiland Man); 
'spotted cat'. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 2/148. 
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CAMBODJA 
59'98. 'Italia 98', wereldposl

zegeltentoonstelling; schilderijen. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 54G0 R. Resp. 'doop 
van Christus' (Gerord David, 
14841523),'de maagd van St. 
Martin van Niuwenhowen' (Hans 
Memling, 14651494), 'doop van 
Christus'{H.Holtzius, 1538

1617), 'kruis dragende Christus' 
(Luis de Morales, 15081586), 
'Elia in de woestijn' (Dieric Bouts, 
14571475),'de Maagd'(Petrus 
Christus, 14421472/73);'de on

bevlekte ontvangenis' (Bortolome 
EstebonMurillo, 16181682). 
910'98.UPU*;wereldpostdag, 
brievenbussen. 
1000,3000 R. Resp. brievenbus in 
hoofdstad Pnom Penh (1997), 
oude brievenbus bij postkantoor 
Siem Reap (1951). 
811'98. Schildpadden. 
200,500,1000,1500,4000 R.; 
blok van 5400 R. Resp. Platyster

non megncepholum, Chelonia 
mydas. Trionyx spiniferus, Eret

mochelys imbricato, Megolochelys 
giganten, Dermochelys coriocea; 
Chelus fimbriatus. 

;p!fiffi(uiiofiv«Di 
MOOOS 4000"«' 

' 

<\iê^ 

# 

f ' 
pi: 
Bii 

412'98.Fauna. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. Acino

nyx jubatus, Panthern undo. Felis 
pordalis, Panthern pordus. Felis 
servol, Ponthero onco; Panthern 
tigris. 
5 l  '99 . Chinese zodiak**; jaar 
van de haas. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Verschillende 
afbeeldingen; beeldmerk. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
61  '99. Nieuwjaar met als the

ma 'voorspoed'. 
5., 12.(elk tweemaal). Resp. 
pompoen met blad en tekst in Chi

nese karakters'o never ending 
vine of gourds': welvorend nage

slacht; poortje mandarijneenden 
en lotusbloemen, tekst 'mandarin 
ducks' blessed sons': een goed hu

welijk met spoedig zonen; reiger 
en 'one rood of prosperity': voor

spoed van begin tot eind; vissen 
en 'reunion and abundance' ('to 
have fish': overvloed hebben). 

201 '99. Tweede druk'oude 
Chinese gravurekunst'; vogels. 
1., 3.50,5., 10., 12., 28..'Re

public of China' (ook in Chinese 
Karakters) te lezen van links naar 
rechts. 
102'99. Kamerplanten. 
5., 12., 19.. Resp.Sinningia 
speciosa, Sointpaulia x hybrido, 
Anthurium scherzerianum. 

CHRISTMASEILAND 
14l '99. Chinese zodiak**; 
jaar van het konijn. 
45 c. Tweemaal. In doorlopende 
samenhang; blok met de beide ze

gels. Jade(groen)kleurige konij

nen; blokrond met maonfeeën. 

Strook met vijfmaal 45 c. Doorlo

pend beeld. 

COOKEILANDEN 
2011'98. Herdenking Diana, 
prinses van Wales (19611997); 
blok met toeslag ten gunste van 
'Children's Charities'. 
Blok von $3.50f1.. Prinses Dia

na inspecteert erewacht. 

CUBA 
317'98.'Expo 2000', wereld

tentoonstelling in Hannover. 
15c.{viermaal), 65,75 c. Resp. 
landkaart afgebeeld op Duitse 
vlag, mascotte Twipsy; mascotte 
en Atomium in Brussel; mascotte 
en gebouw in Londen; mascotte en 
Eiffeltoren; mascotte op wereldbol. 
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89'98. Vijftig jaar volksrepu

bliek Korea. 
75 c. Portret Kim II Sung. 
99'98. Honderd jaar emigratie 
van Joponners naar Cuba(aan

komst van Y. Osuno vanuit Vera

cruz in Mexico met stoomboot 
'Orizawua'in1898). 
75 c. Gebeeldhouwde kop van sa

moeroi Tsunenego Hoseekuro (ar

riveerde in 1614 in Cuba). 
279'98. Wereldtoerismedog; 
toerisme en reptielen. 
10,15,65,75 c. Resp. poort in Gi

boro en Anolis equestris, Mirodor 
de Mayabe en Anolis vermiculatus, 
Ployo Guordolavoca en Anolis ol

lusoni, Pinares de Mayari en Ano

lis mestrei. 
1210'98.Upaep*; portretten 
belangrijke vrouwen (onafhanke

lijkheid Cuba). 
65,75 c. Resp. Bernardo Toro Pe

legrin (18521911), Maria Mag

dalena Cobroles Isaac (1842

1905). 
2110'98.WWF*; vogels, pa

pegaaien. 
10,15,65,75 c. Vier verschillen

de afbeeldingen Aratinga euops; 
beeldmerk. 
2810'98. Vijftig jaar nationaal 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
ll2'99.HariRaya festiviteiten 
met wedstrijd van jukongboten. 

ballet. 
15,65 c. Resp. ballerina, dans

paar; beeldmerk. 
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3 0 - 1 1 - ' 9 8 . slag van Guisa veer
tig jaar aeleden. 
15 c. Soldaat en tank. 
10 -12 - ' 98 . Vijftig jaar universe
le verklaring reenten van de mens. 
65 c. Symbolische voorstelling (vijf 
poppetjes: vijf werelddelen ge
nand in kring, wereldbol, beeld
merk). 
11 -12 - ' 98 . Honderdste sterfdag 
generaal-majoor Colixto Garcia 
Iniguez. 
65 c. Portret. 
16 -12 - '98 . Honderdvijfenveer-
tigste sterfdag Félix Varelo. 
75 c. Portret en seminarium van 
San Carlos. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
18 -10 - '98 . Dag van de postze
gel. 
S 5. Portret van ontwerper Nino 
Ferrua (1909-1979). 
2 2 - 1 0 - ' 9 8 . Twintig jaar pontifi
caat paus Johannes Paulus II. 
$ 5,10. Resp. paus kust beeltenis 
Maria?, portret. 
2 - 1 1 - ' 9 8 . Flora; geneeskrachti
ge planten. 
Blokje met viermaal $ 3. Resp. Pi
mento racemosa, Pimento haitien-
sis, Cymbopogon citrotus. Citrus 
aurontium. 
5-11- '98.Upaep*; portretten 
van bijzondere vrouwen. 
$ 2,6. Resp. Juana Soltitopa 'La 
Coronela' (de kolonel) en Kanon; 
Anacoono 'Flor de Oro' (indionen-
hoofdvrouw 'gouden bloem') en 
indianen. 

CQfmot *IUJERESDES1 

2 0 - 1 1 - ' 9 8 . Internationaal jaar 
van de oceaan. 
$ 5. Symbolische voorstelling (we
reldbol). 
29-11-'98. 'Helden in uniform'. 
Vel met viermaal vijf zegels van S 
3. Resp. Fernando Valerie, Benito 
Moncion, José Mario Cobrol, Anto
nio Duverqe, Gregorio Luperon, 
José A. Solcedo, FCO. A. Salcedo, 
Gospor Polonco, Santiago Rodri
guez, Juan BTA. Combioso, José J. 
Puello, José MA. Imbert, Juan A. 
Acosto, Marcos Adon, Matias R. 
Mella, Francisco R. Sanchez, Juan 

=̂  Pablo Duarte, DIegario Tenares, 
^ Pedro Santana, Juan Sanchez 
- Ramirez. 
Z 3 0 - 1 1 - ' 9 8 . Honderdvijftig jaar 
-= 'Popel Monedo'. 
ï SlO.Pesos-biljetten, getal 150. 

7-12- '98 . Kerstmis 1998. 
$ 2,5. Resp. feestmaal (varken 
aan spit); de drie koningen op 
kamelen op weg naar de stal, 
ster. 
10 -12- '98 . Vijftig JDor universe
le verklaring rechten van de mens. 
$ 10. Donker gekleurde man en 
vrouw, lauwerkrans. 
11-12-'98.FrankeerzegerFaro 
o Colon' (monument voor Colum
bus). 
SlO. 
16 -12- '98 . Schelpen. 
Blokje met viermaal $ 5. Resp. Ly-
rio vegoi, Strombus gigas, Cittori-
um pico, Perito peloronto. 
18-12- '98 . Tweehonderdste ge
boortedag priester Gaspar Her
nandez. 
S 3. Portret. 

EGYPTE 
December ' 9 8 . Negentigste ver
jaardag unversiteit van Cairo. 
20 P. Universiteit, portret prinses 
Fotmo Ismoel. 
2-1 - ' 9 9 . Dag van de posterijen 
1999; 19de dynastie van de fara
o's. 
20 P.; blok van 125 P. Resp. ko
ningin Nefertari met godin Isis; Isis 
en Osiris. 

EL SALVADOR 
17-7- '98 . El Salvador kampioen 
1997 zesde Centraal-Amerikaanse 
spelen (San Pedro Sulo, Hon
duras). 
1.50 C. Viermaal, ledere zegel 
met drie medailles met afbeeldin
gen van sportdisciplines, beeld
merk. 
28 -8 - ' 98 . Achttiende internatio
nale jaarbeurs van El Salvador. 
4.- C. Vijf kubussen (vijf wereldde
len). 
Blokken met landkaart, logo. 

3 1 - 8 - ' 9 8 . Eerbetoon aan 
staatsman, jurist, diplomaat en 
expresident van het Internatio
naal Gerechtshof in Den Hoog dr. 
José Gustavo Guerrero (1876-
1958). 
l.-C. Portret. 

EÜfólvador ÜM) 
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1 - 9 - ' 9 8 . Honderdvijftigste sterf
jaar van 'vader des vaderlands' 
generaal Manuel José Arce (12 
december 1847). 
4.- C. De generaal op zijn sterf
bed. 
7-9 - '98 . Vogels; kolibries. 
Vel met zesmool 1.50 C. Twee
maal doorlopend beeld. Resp. Ar-
cholochus colubris, Amozilio rutilo, 
Hylocboris eliciae, Colibri tholossi-
nus, Compylopterus hemileucurus, 
Lompornis omethystinus. 

FALKLANDEILANDEN 
1998.Portzegels. 
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,10,20,50 p. Pinguïn 
in acht verschillende kleuren. 

rALKLANO 

181 ANDS 

12-2-'99.Eerste-steen-l 
kerk van St. Mary honderd jaar 
geleden. 
17,40,75 p. Resp. interieur, bui
tenaanzicht, eerste-steen-legging. 

GUINEE 
15-11 - ' 9 8 . Scouting; negentig 
jaar 'boy scouts'. 
200,250,300,400,450,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. portret Sir 
Robert Boden-Powell (1857-
1941) en embleem, scout steekt 
trompet en vlog, twee scouts, scout 
op post, trektocht, EHBO; kamp
vuur. 
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HONGKONG 
3 1 - 1 - ' 9 9 . Chinese zodiak**, 
jaar van het konijn; kroszegels. 
S 1.30,2.50,3.10,5.-. Konijn 
met wens in Chinese karakters en 
Engels (na krassen). Resp. in rood 
verpakt cadeautje 'kung hei fat 
choü' ('luckey money'), rol met 
'good health!', manaoriin met 
'good luck!', presenteerblaadje 
met 'may all your wishes come 
true!' 

m m 
INDIA 
1-5- '98. Opening Konkon-spoor-
lijn. 
8.- R. Op brug rijdende trein. 
3 -5 - ' 98 . Dertigste sterfdag der
de Staatspresident Z. Husoin 
(1897-1969). 

2.- R. Portret. 
15-S- '98 . Honderdste geboorte
dag onafhankeli|kheidsstrijder/ 
politicus M.A.Shahib( 1898-
1945). 
2.- R. Portret. 
21 -5 - ' 98 . Herdenking politicus 
Lokonayok Omeo Kumor Dos 
(1895-1975). 
2.- R. Portret. 

INDONESIË 
10-8 - '98 . Treinen;'KeretaApi 
Terokhir': de laatste trein.. 
Vel met tweemaal twee stroken (in 
tête-bêche: keerdruk) met vijf ze
gels van 300 Rp. met doorlopend 
beeld. Locomotief B50 met aan
hangwagens; locomotief D52 met 
aanhangwagens. 
Blok van 2500 Rp. Locomotief 
'Pertamo di Indonesia' komt uit 
tunnel. 
17-8- '98 . Serie 'president repu
bliek Indonesië'. 
300,700,4500,5000 Rp. Portret 
Bachoruddin Jusuf Habibie. 
9-9 - '98 . Dertiende Aziatische 
spelen, Bangkok. 
300,700,4000 Rp.; blok met alle 
zegels. Resp. schermen, tae-kwon-
do, wushu; beeldmerk en mascotte 
Chai-yo (olifantje). 
26 -9 - ' 98 . Internationaal jaar 
von de oceaan. 
700 Rp. Reseorchschip 'Boruna 
Joyo IV', logo. 
9-10-'98.UPU*,wereldpo5tze-
geldag; zegel op zegel. 
700Rp.TweemaaLYvertnr.97, 
714. 
9 -10 - '98 . Fronkeerzegels; een
den. 
40005000,10.000,15.000, 
20.000 Rp. Resp. Anseranas semi-
polmato, Dendrocygna guttata, 
Anaswoigiuensis, Todorna rodjoh, 
Cairino scutulata; alle zegels met 
hologram. 

28 -10 - ' 98 . De rood/witte vlog 
(volgens artikel 35 grondwet 
1945). 
700 Rp. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. vlog en berg Joyawijoyo, 
vlog en Himalaja. 
28-10- '98 . Serie 'hervormingen'. 
700 (tweemaal),) 000 Rp. Resp. 
vloa met tekst 'reformasi, ekono-
mi-nukum-politik', vlag met duif, 
studentenbeweging voor parle
mentsgebouw, vlog en spandoek 
'reformasi'. 
5 -11 - ' 98 . Nationale dag flora 
en fauna. 
Twee stroken met vijfmaal 500 
Rp. Resp. Mirobilis jalapo (flora) 
en Elepnos maximus sumotranus 
(fauna), Stelechocorpus burobol 
en Geopelia striata, Polionthes tu-
berosa en Gallus varius x Gallus 
domesticus, Mangifero costuri en 
Nasalis larvatus, Ficus minahasae 
en Torsius spectrum. 

RETimUK INOONEStA 

Twee blokken van 2500 Rp. Resp. 
Polionthes tuberoso, Nasons larva
tus. 
10-11- ' 98 . Peto helden (Pem-
belo Tonoh Air: verdedigers van 
het vaderland); toeslagzegel. 
700-flOO Rp. Monument in Bogor 
(1995). 
1 - 1 2 - ' 9 8 . Fronkeerzegels; een
den. 
250,500,700,1000,1500, 
2500,3500 Rp.; blok van 5000 
Rp. Resp. Aythyo oustralis, Anas 
superciliosa, Anas gibberifrons, 
Nettopus coromandelionus, Netta-
pus pulchellus, Dendrocygna jova-
nico, Dendrocygna orcuota; 
Aythyo oustralis. 
27 -12 - ' 98 . Serie'Indonesische 
kunst en cultuur'; dons. 
300,500,700,1000,2000 Rp.; 
blok von 5000 Rp. Resp. 'oreng-
oreng goe' (Zuidoost-Sulowesi), 
'tribute': eredans(Bengkulu), 
waaierdans (Riou), hofdons 'srim-
pi' (Jogjakarta), 'tribute' (West-
Sumatra); als de 2000 Rp. met 
tempel op blokrond. 

IRAN 
17-5 - '98 . Werelddag telecom
municatie. 
200 Ris. Symbolische voorstelling 
(wereldbol met koptelefoon). 
23-5-'98. 'Splendour of khor-
dod 2nd. Election'. 
200 Ris. Vlag in vorm van duif met 
envelop, bloemen en vogels. 

2 4 - 5 - ' 9 8 . Herdenking mortela
ren. 
100 Ris. Viermaal Portretten, 
moskee, vlag met handje. 
27 -5 - ' 98 . Dichter Shohryar. 
200 Ris. Portret. 
4 -6 - ' 98 . Herdenking sterfdog 
Khomeiny. 
200 Ris. Portret. 
8-6 - '98 . Tweede SWAPU*-con-
gres, Teheran. 
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250 Ris. Symbolische voorstelling 
(landkaart, beeldmerk). 
106'98.Wereidvoetbalbeker 
Frankrijk 1998. 
500 Ris. Stadion, speler, beeld
merk. 
106'98. Werelddag handenar
beid. 
200 Ris. Versierde vaas. 
Zonder datum. Wereldkam
pioenschap worstelen. 
250 Ris. Twee worstelaars. 
59'98. Dag van samenwer
king. 
250 Ris. Handdruk en regenboog, 
beeldmerk. 
Zonder datum. UPU*; wereld
postdag. 
200 Ris. Envelop, uit wolken sa
mengestelde wereidkaort. 
3010'98.'1000th. Friday 
prayer in Iran' (duizendste vrij
daggebed). 
250 Ris. Arabische tekst, beeld
merk. 

711'98. Hulpverlening aan 
kinderen met kanker. 
250 Ris. Hand met roos. 
1411 '98. Internationaal jaar 
van de oceaan. 
250 Ris. Beeldmerk met wereld
bol. 
2311'98. Dog van de'guard'. 
250 Ris. Arabische tekst. 

JAMAICA 
2312'98. Internationaal jaar 
van de oceaan. 
$10,30,50,100. Resp. koraalrif, 
vissersboten, onderwaterleven, 
combinatie van drie voorgaande 
afbeeldingen. 

JEMEN 
106'98. Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
10,15,35,65,75 R.; blok met 
alle waarden. Spelmomenten. 
259'98. Inheemse vogels, II. 
10,15,35,65,75 R.; blok met 
alle woorden. Resp Ardeotis 
orabs. Neophron percncpterus, 
Coracias obyssinio, Cinnyricinclus 
leucogoster, Melierax metobates. 
1012'98. Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
15,35,1 OOR.; blok met alle 
waarden. Drie verschillende af
beeldingen van handen met beeld
merk. 

JORDANIË 
105'98.Frankeerzegels; 
triomfbogen. 
500 f. Hadrianusboog in Jerash. 
910'98. Dog von de postzegel. 

50,100,150 f. Resp. duif met 
postzegel, wereldbol; wereldkaart 
en UPU* beeldmerk; wereldbol en 
niet uitgegeven Jordaanse postze

KOEWEIT 
31 ■3'98. Martelaarschap. 
25,50,150 f. (ook postzegel
boekje), 500 (tweemaal, in sa
menhong) f. Resp. bloesems, 
boom, kalligrafie; sjeik Jabir al
Ahmad alSabhah (geboren in 
1926) met jongens bij wederop
bouw. 
144'98. Beroepen in Koeweit 
in de periode voor de olieexploi
tatie, I 
25,50,100,150,250,350 f. 
Postzegelhoekje. Resp. arbeidster 
in gaarkeuken, scheepstimmer
man, zeemanskistenmaker, parel
duikers, waterverkoper, postdui
venafrichter. 
25'98. Ramp kerncentrale in 
Tsjernobil twaalf jaar geleden; lief
dadigheidsoraanisatie 'kinderen 
van Tsjernobil'. 
25,50,150 f. Kindergezicht, 
beeldmerk. 
1 6'98. Internationaal jaar van 
de oceaan. 
25 en 150 f. (driehoeksformaat), 
50 f. Beeldmerk en wereldkaart. 

KOREA NOORD 
1 1 '99. Nieuwjaor; Chinese zo
diak**, jaar van de haas. 
10 eh., 1,1.50 w. Drie verschillen
de afbeeldingen ontleend aan het 
sprookje 'een haas en een leeuw' 
verteld door de 'grote leider ka
meraad' Kim Jong II; postzegel
boekje. 

141'99. Veertig jaar'Worker
Peasant Red Guards' (organizatie 
van vrijwilligers). 
10 ch. Symbolische voorstelling 
(getal 40). 
252'99. Vijfendertigste ver
jaardag publicatie 'Theses on the 
socialist rural question in our 
country' (stellingen m.b.t. sociale 
landelijke vraagstukken). 
10 ch. Symbolische voorstelling 
(getal 35, woningen, landbouw
werktuigen). 

MAAGDENEILANDEN 
258'98. Uitgiftedatum mel
ding 11/825 'festival ontwerp een 
postzegel'. 
2810'98. Uitgiftedatum mel
ding 11/825 'eilandgezichten. 
Salt Island'. 

1412'98. Gedenkjoren en ge

beurtenissen. 
5,15,30,45,50 c., $1.. 

MALAWI 
3011'98. Herdenking Diana, 
prinses van Wales(19611997). 
601., 6,7,8 K.; blok van de vier 
waarden. 
212'98. Monumenten. 
601., 6,7,8 K.; blok van de vier 
waarden. Resp. 'Intoed rock', oor
logsmonument (toren) in Zomba, 
Mtengatenga hut, kerk in district 
Chiradzulu. 
1012'98. Vijftig jaar universe
le verklaring reenten van de mens. 
60t.,6,7,8,K. 
1512'98. Kerstmis 1998. 
601., 6,7,8, K. Geboorte van Je
zus. 

MARSHALLEILANDEN 
215'98. Kano's (aanvulling 
melding 10/742). 
Vel met achtmaal 32 c. Resp. zeil
kono 'pahi' (Tuamotuarchipel), 
krijaskano van de Maori (Nieuw
Zeeland), 'wa'a kaukahi' (Ha
waii), 'amatasi' (Samoa), 'ndrua' 
(Fiji), 'tongiaki' (Tonga), 'tipairua' 
(Tahiti), 'walap' (Marshalleilan
den). 
266'98. Blokkade van Berlijn 
(zie melding 10/742). 
Blok met viermaal 60 c. Resp. 
Douglas DC3, Avro York, gebou
wen en mensen, menigte mensen. 
157'98. De twintigste eeuw, 
IV; 19301939. 
Vel met vijftienmaal 60 c. Resp. 
crisisjaren 1930, atoomkernsplit
sing, stalinisme, fascisme, stuw
dambouw, sneltreinen, passagiers
vliegtuig, kunstenaars antioorlog, 
verongelukte zeppelin, oorlogs
verklaring Japan, 'Stillhaltepolitik' 
(moratorium), uitvindingen, jo
denvervolging, uitbreken Tweede 
Wereldoorlog, bioscoopbezoek. 
177'98. Tachtigste sterfdag 
Russische keizer tsaar Nicoloas II 
(18681918, reg. 18941917). 
Postzegelboekje met zesmaal 60 
c. en $ 3. Resp. kroningsceremo
nie (1896), oorlog RuslandJapan 
(19041905) en kruiser'Warjag', 
manifest (1905), Sämann en Ras
poetin, frontinzet (1915), aftre
den (191 7); gezin van de tsaar. 
168'98. Sport; vijftigste sterf
dag basebalspeier George Herman 
Ruth (18951948). 
32 c. Actiefoto. 
288'98. Amerikaanse marine
vliegtuigen. 
Vel met vijfentwintigmaal 32 c. 
Resp. NC4,PBY5 Catalina, TBC 
Devastator, SB2U Vindicator, F4F 
Wildcat, 0S2U Kingfisher, SBD 
Dauntless, F4U Corsair, SB2 Hell
diver, PV1 Ventura, TBM Avenger, 
F6F Hellcat, PB4Y2 Privateer, 
A1J Skyroider, F2H Banshee, 
F9F2B Panther, P5M Marlin, F8 
Crusader, F4 Phantom II, A6 Int
ruder, P3 Orion, A7 Corsair II, A
4Skyhawk,S3Viking,F/A18 
Hornet. 
2l'99. Chinese zodiak**, jaar 
von het konijn. 
Blok van 60 c. Gebloemd konijn. 

bloemversiering op achtergrond. 
91'99. Vogels. 
l,3,20,22,33,55c.,$l.,10.. 
Resp. 'lesser goldenplover', 'Sibe
rian graytailed tattler', 'brown 
noddy', 'common fairy tern', Mi
cronesian pigeon', 'longtailed 
cuckoo', 'Christmas shearwater', 
'Eurasian tree sparrow'. 

MAYOnE 
21 '99. Frankeerzegels type 
'Marianne van de 14de juli'. 
0.10,0.20,0.50,1., 2., 5., 10.
F. 
82'99.'CartedeMayotte:rile 
au logon'. 
3. F. Geen afbeelding ontvangen. 
82'99. Natuurlijke stuw (heu
velachtig) van Comoani. 
8.F. 

jé^ 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 2/150. 

Nederlandse 
: ANTILLEN 

NEPAL 
266'98. Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
12 R. Spelmoment. 

NIEUWZEELAND 
131'99. Inheemse flora (bloei
ende struiken en bomen). 
40,80 c.,$l., 1.20,1.50,1.80. 
Resp. Fuchsia excorticata. Solo

m (tÄWNO 

num lociniatum, Sophoro tetrapte
ra, Carmichoelia stevensonii, Ole
ario angustifolia, Metrosideros 
umbellata. 
102'99.Lievelings/huisdie

ren. 
40,80 c., SI.,1.20,1.50,1.80. 
Resp. labradorpuppy, Nederlands 
dwergkonijn, cypers katje en ko
nijn, lammetje, pony uit Wales, 

102'99. Art Deco gebouwen. 
40 c.,$l., 1.50,1.80. Resp. 
'Civic Theatre' in Auckland, notel 
'Masonic' in Napier, 
'Medical and Dental Chambers' in 
Hastings, 'Buller County Cham
bers' in Westport. 

51.00. : 
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NORFOLKEILAND 
272'98. Frankeerzegels; histo
rische bouwwerken. 
5 c. Tweemaal. Resp. eerste 
bouwwerk op Norfolk (1788
1814), strofgevangenis (1825
1856). 
1011'98. Kerstmis 1998. 
45,75 c., $1.05,1.20. Resp. we
reldhol met 'peace on earth', we
reldbol met 'joy to the world', 
duiven met 'a season of love', 
brandende kaars met 'light of the 
world'. 

PENRHYN 
1911'98. Herdenking Diana, 
prinses von Wales(19611997); 
toesloghlok ten gunste van 
'Children's Charities. 
Blok von $ 3.75 l̂.. Prinses Dia
na met zoons William en Harry. 

POLYNESIË 
12'99. Chinese zodiak**; jaar 
von de hoos. 
118 F. Twee hozen tussen de bloe
men. 
112'99.SintValentijn(14fe
bruari). ^ 
96 F. Kus van jongen en meisje ^ 
verstrengeld in wit kleed met rode — 
hartjes. >

227 
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SOMALIË 
3011 '98. Paddestoelen. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok vanl 000 Sh.So. 
Resp.Coprinus atromentarius, Rus
suia pseudointegro, Pleurotes spo
doleucus, Boletus purpureas, Corti
narius subvalidus, Hygriphorus 
tristis; Cortinarius renidens. 
1512 '98. Reptielen. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok vanl 000 Sh.So. 
Resp. Geoemyda spinoso, Spheno
don punctatus, Crocodylus siamen
sis, Cbamaeleo gracilis. Iguana 
iguana, Eublefarus macuïarius; 
Python regius. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
61 '99. Professor EmileLetour
nel, chirurg orthopedie en trauma
tologie (19271994). 
3. F. Portret, bekken met heup
gewricht. 

SAmr Pi£RR£ er MIQUELON .jïF 
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152'99.'LaGrèvedel'ileaux 
marins'. 
5.20 F. 

SUDAN 
111  '97! Vijfde verjaardag re
constructie AlShoykhQuoribulla 
moskee, Wad Nubowi, Omdurmon. 
25,35,50 d. Drie verschillende 
afbeeldingen van de moskee. 
18 l  ' 98 . Achttien jaar PAPU*. 
25,35,50 d. Beeldmerk, kaart 
Afrika. 
251  ' 9 8 . Archeologische vond
sten. 
50 (driemaal), 60,75 (tweemaal), 
100 d.ResD. kopje met tuit (2500 
jaar voor Christus), fresco uit kerk 
in Faros (11 de eeuw), onder fresco 
kerk Foras, vaatwerk (200 joor 
voor Christus), voos (4000 jaar 
voor Christus), beeldje van Iconing 
Natakomoni (100 joor voor Chris
tus), vat (2000 ioor voor Christus), 

os 1 3  ' 98 . Honderd jaar Sudanese 
^ postzegels; zegel op zegel. 
 100 d. 

^ TADZJIKISTAN 
s 218 '98. Mineralen. 
^ 1,12,150 (alle tweemaal) Ir.; 
^ blok van 350 Tr. Resp. robijn, saf

2 fier, toermalijn, lapis lazuli, spinel, 
ï amethist; agaot. 

21 8  '98 . Negentigste geboorte
0 4 0 dog schrijver Booojon Ghofurov. 
" O 12,150Tr.Portret. 

THAILAND 
91 '99. Nationale dog van het 
kind 1999; bekroonde kinderteke

ningen derde tekenwedstrijd 'Yu
vobadhono Foundation' 1966 met 
als thema 'sport ontwikkelt li
chaam en geest'. 
2. B. Viermaal; postzegelboekje. 
Resp. 'Sepok Tokrow': bolspel met 
net van drie tegen drie (Phanot 
Ratonowongkoe), zwemmen 
(Sunhopong Phitukburopa), vol
leybal (Vipharot Soe Lim), paard
rijden (Khontorn Toechoran). 
101  '99. Gehandicapten; deca
de van Azië en de Pacific. 
2. B. Grafische afbeelding van 
deelnemers aan de Fespicspelen, 
beeldmerk. 
252 '99. Promotie Thaise rijst. 
6., 12.B.; blok van 45.B. Beide 
tweemaal. Seizoencylus rijstpro
ductie. Resp. bundel rijstplonten 
en uitplonten, rijstoar en oogsten, 
rijst en padie(rijst)veld, gekookte 
rijstkorrels in 'Bencharong' kom 
en 'gouden' rijstveld. 

l3'99.Maghapujadag 
(boeddhistisch feest). 
3., 6., 9., 15.B.; blok van 45.
B. Resp. geboorte van Mohojano
ka, Moni Mekkhola draagt Moho
jonoko naar stad Mithilo, de twee 
mangobomen, Mohojanaka sticht 
opleidingsinstituut. 
303'99.'Bangkok 2000', we
reldpostzegeltentoonstelling voor 
de jeugd en dertiende Aziatische 
internationale postzegeltentoon
stelling. 
2., 15.B.; blok van 45.B. Beide 
tweemaal. Kinderspelen. Resp. 
vliegeren, hoepelen, 'vang de 
laatste in de rij' ('witte zwanen, 
zwarte zwanen . . . ' ) , 'pok een 
baby van moeder de slang'. 

303 '99. Rode Kruis 1999. 
2. B.; postzegelboekje. Portret 
koningingrootmoeder Somdetch 
Phra Sri Sovarindiro Barommo 
Rajo Devi Phra Phon Vosso Ayiko 
Choo (voorzitter Rode Kruis van 
19201955). 

24 '99. Dog van behoud Thais 
erfgoed; oude Thaise zijden motie
ven voor 'Mudmee'weefstoffen. 
2., 4., 12., 15.B.; blok van 
45. B.; postzegelboekje. 
Resp.'haken en pijlen', 'koninklij
ke parasol', 'Naga upholding the 
Boisi', 'Naga upholding a flower 
plant'. 
134'99.Songkrangdagl999 
(vroegere Thaise nieuwjaar). 
2. B.; getand en ongetond blok; 
postzegelboekje. Op konijn rijden
de vrouw (joor von het konijn van 
de Chinese zodiak**) omgeven 
door dierenriem. 
304 '99. Bescherming consu
ment 19981999. 
2. B.; postzegelboekje. Grafisch 
ontwerp (handen van consument 
en proaucent ineen), beeldmerk. 
55'99. Tweeënzeventigste ver
jaardag koning Bhumibol Adulyo
dej (Roma IX). 
6. B. Viermaal; blok van 40. B. 
Koninklijke paleizen. Resp. Chitro
loda Villa von Dusit paleis (per
manente residentie in Bangkok), 
winterpaleis Phu Phing Rotchoni
wet(1961,DoiBuak Ho, provin
cie Chieng Moi), Phu Phon Rotcha
niwet paleis (1975, provincie 
Sokon Nokhon), Thaksin Ratcbo
niwet poleis (1973, provincie No
rothiwot). 
146 '99. Vijftigste verjaardag 
faculteit van politieke weten
schappen, Thommosat universi
teit. 
3. B. Administratiegebouw de 
'Dome' en de 'Red Singho'. 

TSJAAD 
42 '98. Transport en communi
catie. 
150,200,250,300,350,400, 
475 F. (alle zesmaal), 2000 F.; 
blokken. 
52'98. Nobelprijswinnaars. 
100,150,300,450,475,500, 
600,800,1000 (alle viermaal), 
2000 F.; blokken. 
62 '98. Communicatiemidde

150,200,250,300,400,475 F. 
(alle zesmaal); blokken van 1500 
en 2000 F. 
62 '98. Founo. 
150,300,450,475,500,550, 
600 F. (olie zesmaal); blokken. 
62 '98. Katten en honden. 
1500 F. 
84'98.KellouDahalobBitAl
Diguel. 
100,150,300,400 F. 
206 '98. Ozonlaag. 
150,300,475,500 F. 
206 '98. Fauna en flora. 
150,250,300,350,400,450, 
475,500,600 F. (alle zesmaal); 
blokken van 1500 en 2000 F. 
206 '98. Olympische winter
spelen Nagano 1998; medaille
winnaars. 
150,300,450,500 F. (alle vier
maal). 
Zonder datum. Mohotmo Gan
dhi. 
150 F. Driemaal. 
Zonder datum. Paleoontropolo
gie; familie van de 'Austrolopitbe
ques' (mensapen). 

Blok van 1500 F. Zegel met kaak 
van 'Abel'; blokrond met openfa
milie (villen en ontleden van 
dier). 
1998. Drocula, Frank Sinatra, Di
nosaurussen, mineralen. 

VENEZUELA 
3010 '98. Dertig joor'helden' 
van de 'Olimpiodas [speciales' 
(door Eunice Kennedy Shriver op
qerichte spelen voor geestelijk ge
handicapten). 
Vel met vijfmaal 180 en vijfmaal 
420 Bs. Verschillende sporten; 
beeldmerk. 

411 '98. Kerstmis 1998. 
Vel met vijfmaal 180 en vijfmaal 
420 Bs. Kinderen met 'speelgoed'. 
Resp. vuurwerksterretje, penseel 
en poppetje, vlieger, molentje, 
trommel en tamboerijn, zeepkist
kor, jojo, belletje?, knoop aan 
touwtje, plank op wielen. 
2311 '98. Upoep*,'America 
98'; bekende vrouwen. 
180 en 420 Bs. In samenhang. 
Resp. schrijfster Teresa de la Porro 
(18891936), pianiste Teresa 
Correüo (18531917). 
412 '98. Honderd jaar Venezo
loanseAmerikaonse solidariteit; 
William Henry Phelps (1875
1965); o.a. vogels. 
Vel met vijfmaal 200 en vijfmaal 
300 Bs. Portret Phelps op alle ze
gels met resp. vogels Cepholopte
rus ornotus, Grollorio excelso 
phelpsi, Chrysolompis mosquitus. 
Tangara xonthogostro phelpsi; als 
pionier radiouitzending, berg 
'Pico Phelps' (Amazonegebied), 
als promotor volkssport (honkbal
handschoen), als cultuurbescher
mer ('Biblioteco Phelps'), als inito
tiefnemer modernisering (kassa). 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
Afbeelding melding 2/151. 

UMTtOUMCMUUm 

VERENIGDE NATIES 
93 '99. Werelderfgoed; Austro

US$0.33,0.60, Zw.Fr. 0.90,1., 
O.Sh. 4.50,6.50. Resp. merenge
bied van Willondra (versteend 
landschap, lijst werelderfgoed in 
1981), tropisch regenwoud van 
Queenslond (watervallen, wereld
erfgoed in 1988), nationaal park 
UluruKotaTjuto (Uluru: monoliet, 
KotaTjuto: met veel koppen, de 
onderstreepte letters geven klon
ken aan die in geen enkele andere 
tooi voorkomen), in 1987 natuur
monument en in 1994 als cultuur
landschap op liist werelderfgoed; 
Tasmoonse wilaernis (bergland
schap met meer, werelderfgoed in 
1989); nationaal park Kakadu (in 
drie fasen op lijst werelderfgoed, 
1981,1987,1992); koroolrif'La 
Grande Barrière'(1981). 

t United Nations 

' ooC 

mmmK

i^^mmBfli^H^H 

Wrld «./Ri. 3 
lol.j l/iaf ] 

¥V 
\ \ 

j 

^ f e ^ 

^^Hl^,. A 

[ Natio 

■ . . . — _ _ 
.̂̂ JXuM^Rj 

■ 



VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
3 1  7  ' 9 8 . Vogels. 
20 c. Phasianus cokhicus. 
14 8  ' 98 . Fauna. 
$ 1. Rode vos. 

WALLIS EN FUTUNA 
18l '99. 'TagataFekau'(bren

ger van kava). 
600 F. Inheems geklede man 
draagt schaal kava (bedwelmende 
dronk bereid uit de wortels van de 
peperstruik: Piper excelsum). 

ETFunxmfv 

152  ' 99 . Schelpdieren van de 
lagune. 
95,100,110,115F.Re5pEpito

nium scolore, Cossis cornuto, 
Charonia tritoni, Lambis lambis. 

ZAMBIA 
Apr i l '98 . Flora. 
500 K. Viermaal. Resp.Portulaco 
grandifloro, Clusio rosea, Lantona 
Comoro, Nymphaeo hybride; vel 
met negenmool 500 K. Resp. Hi

biscus rososinensis, Plumerio, 
Erythrino voriegoto, Bouhinio blo

keono, Corisso grandifloro, Cordia 
sebesteno, Couroupito guianensis, 
Eustomo grondiflorum, Passiflora. 
l  7  ' 9 8 . Paddestoelen. 
250,450,500,900,1000 K. Alle 
tweemaal. Resp. Tricholomopsis 
rutilons, Chlorophyllum molyboi

tes, Psilocybe stuntzii, Lepista sor

dibo, Lepiota, Gomphidius subro

seus, Conthorellus cybrino, Suillus 
subolivoecus, Hygrophorus como

rophyllus, Volvorieilo specioso 
Twee vellen met zesmool 900 K. 
Resp. Agoricus proeclorisquomo

sus. Boletus pulcherrimus, Loctori

us scrobiculotus, Suillus brevipes, 
Russulo rosacea, Tricholomo zelle

ri; Boletus zelleri. Russulo brevi

pes, Clitocybe odoro, Strophorio 
semiqloboto, Collybio dryophilo, 
Stropnario rugoso onnulato. 
Twee blokken van 3200 K. Resp. 
Flommulino velutipes, Armilloriel

lo melleo. 
2 12  ' 98 . Kerstmis 1998; tradi

tionele geboortelegenden. 
300,500 K. Resp. verhool von 
Luchele Ngonga (Luchele Nganga 
met hond, deken, hoed en cape, 
morgenster Mulongo), verhool 
van net kind Kosuli (geboren uit 
ontsnopte vrouw nodot een drook 
de mensen vernietigd had, Kosuli 
doodde en opende oe buik von de 
draak wooruit honderden zingen

de kinderen tevoorschijn kwa

men). 
2312'98.Tronsport; auto's. 
300,500,900,1000 K. Auto's 
van 'yesterday'. Resp. Ferrari 
Ooytono 365 GTB/4 (1968

1973), Austin Heoley Sprite 
(19581961), Gordon Keeble 
(19641966), AlvisTD(1958

1967). 
Twee blokken van 4000 K. Auto's 
van 'yesterday'. Resp. Austin He

oley MKII (19591967), Citroen 
Light 15 (19341955). 
Twee vellen met zesmaol 900 K. 
Auto's van 'yesterdoy'. Resp. Mer

cedesBenz 300SL (19541963), 
Chevrolet Corvoir (19591969), 
AC Cobra 427 (19621968), Aston 
Mortin 085(19631965), BMW 
2002Turbo (19721973), Cadillac 
Eldorodo Brougham (19571958); 
MercedesBenz 280SE 3.5(1969

1971), Aston Martin 082(1950

1959), Volkswagen Beetled945

1977), Loncio Aurelia B20GT 
(19501958), Lamborghini 350 
GT(19641968),Cisitalio202 
Coupe (19481952). 
Vel met zesmaal 900 K. Wereld 
van Ferrari. Resp. 750 Pininforina 
(1995), 312T2/77 (1997), 208 
Turbo (1983), Dino 268 SP 
(1962), F355Berlinetta (1994), 
250 GTE Coupe 2+2 Colifornio. 
Zonder datum. Boksen; Moham

med Ali. 
Vel met zesmaal 500 K. Gedeelte

lijk doorlopend beeld. Verschillen

de afbeeldingen van Mohammed 
Al i ; volrond met bokshondschoe

nen, tekst 'floats like o butterflye, 
stings like o bee'. 

ZIMBABWE 
191  ' 9 9 . Honderdvijfentwintig 
joor UPU*. 
$1.20,5.60,7.40,9.90. Resp. lo
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ketdienst (met computer), postbe

stelling per fiets, postloper met in 
stok gestoken brief (19de eeuw) 
en moderne EMS (auto) en PTC 
(motor) diensten, centraal sorteer

kontoor in Horore; beeldmerk. 

ZUIDAFRIKA 
1511 '98 . Honderd joor NCD 
(National Cooperative Dairies) in 
1999. 
Blok met zegel 'stondord postage'. 
Bestelwagen (Chevrolet) met re

clame 'icecream, model dairy' met 
ijscoupe. 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDELIJ

KE SANDWICHEILANDEN 
4  l  ' 9 9 . Uitgiftedatum melding 
1/69 'views'. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
271 l '98.Poolkleding door de 
jaren heen. 
30,35,40,65 p. Resp. uit 1800, 
1900,1950, von heden met schip 
uit de verschillende perioden op 
ochtergrond 
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3 0  1 1  ' 9 8 . Fronkeerzegels vo

gels (melding 1/69). 
1,2,5,10,20,30,35,40,50 p., 
£ 1,3., 5. Resp.'seothbill','Ant

arctic prion' (Pochyptila desoloto), 
'Adelie penguin', 'emperor pen

guin' (Aptenodytes forsteri). 

'Antarctic tern' (Sterna vittato), 
'block bellied storm petrel', 'Ant

arctic fulmar', 'blue eyed shag', 
'McCormick's skua', 'kelp gull', 
'Wilsons storm petrel', 'Antarctic 
skua'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
NATO North Atlantic Treaty 

Organization 
OEA Organizoción de los 

Estodos Americanos 
PAPU Pan African Postol 

Union 
Swopu South and West Asia 

Postal Union 
UIT Union Internationale 

des Telecommunications 
Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Cul

tural Orgonizotion 
Upoep Union Postal de las 

Americas y Espoho y 
Portugal 

UPU Universal Postal Union 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 

**: De Chinese zodiak (dieren

riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rat, buffel/os, tijger, konijn/haos 
(soms sprake von konijn don weer 
hoos; de in dit joor geboren men

sen is een long leven beschoren), 
drook, slang, poord, geit/schoop, 
oap, hoon, hond, zwijn/varken. 

DAGVANDEJEUGDFILATELIEBIJ 
ROWLAND HILL IN WEERT 

Op vrijdag 9 en zater

dag 10 april wordt in 
Weert de Dog van de 
Jeugdfilatelie 1999 ge

houden. De dag krijgt 
onderdak in de gebou

wen van de Philips van 
Horne Scholengemeen

schap, Werthastraat 1 in 
Weert. De organisatie is 
in handen van de jeugd

vereniging Sir Rowland 
Hill uit Weert. 
De Dag van de Jeugdfi

latelie is een landelijke 
manifistatie waar

aan jeugdige ver

zamelaars uit Ne

dedand, Duitsland, 
België en Luxem

burg zullen deel

nemen. Naar ver

wachting zullen in 
totaal ruim 1 500 
jeugdigen en vele 
volwassenen een 
bezoek aan de ex

positie brengen. 
Het thema is 'Communi

catie: van tamtam tot de 
moderne ruimtevaart' Er 
zullen niet alleen mooie 
postzegelverzamel i ngen 
op dit thema te zien zijn, 
maar er worden ook an

dere zaken getoond die 
met de diverse communi

catievormen te maken 
hebben. 
Diverse organisaties en 
personen hebben hun 
medewerking al toege

Thema communicatie 

zegd, zoals Space Expo 
estec Noordwijk, de 
Ruimtevaartvereniging 
Noordwijkerhout, de 
ruimtevaartmodelbouw

deskundige dr. H. Wet

zels uit Gronsveld, het 
PTT Museum uit Den 
Haag en de zendama

teurs MiddenLimburg, 
de Sterrenwacht 
Schrieffersheide uit Heer

len. Er is een doepro

gramma ontwikkeld met 
vragen die betrekking 
hebben op het gehele 
scala aan communicatie

middelen. De kinderen 
kunnen deze vragen in

dividueel beantwoorden. 
Bij de activiteiten die op 
de beide dagen worden 
georganiseerd zijn veel 
mooie prijzen te winnen. 
Niet alleen jonge verza

melaars, maar ook vol

wassen filatelisten wor

den van harte uitgeno

digd een bezoek te bren

gen aan de Dag van de 
Jeugdfilatelie. De jeugd 

zal laten zien dat postze

gelverzamelen nog wel 
iets meer is dan het in 
een boek stoppen van 
kleine stukjes papier. 
Tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie is ook een 
bijzondere envelop ver

krijgbaar. Het is mogelijk 
deze envelop thuisge

zonden te krijgen. Infor

matie hierover wordt ver

strekt door de heer J. 
Bonten, telefoon 0495

533411. 
Om meer te weten te ko

men over de organisatie 
van de dag kunt u schrij

ven aan of bellen met 
mevr. M.J.E. Paspont, 
Overweertstraat 131, XV 
Weert, telefoon/fax 
0495530800. 
De openingstijden van 
de Dag van de Jeugdfila

telie 1999 zijn: 
9 april: 1017 u. 

1922u.* 
lOapr i l : 1017u. 

* alleen genodigden 

DIEFSTAL IN 
GOUDA 

Een aangetekend stuk 
dat op 2591998 van 
Gouda naar Duitsland is 
gezonden is op het dou

anekantoor Arnhem ont

vreemd. Het registratie

nummer van de envelop 
was 3S RRRs9925940; 
afhandeling in Zoeter

meer geschiedde onder 
nr. ZTM 9808792. De 
zending bevatte o.a.: ^ 

Russische UI envelop met op de achter ~ 
klep het bekende zwarte vignet uit 1856 >— 
en een dito uit 1864, ^ 

■ Brief uit Sochsen (1549), <t 
Duitse bezetting van Estland EIwa 13 gest s 
(keur Krischke), u 
Insel Rhodos 9 ono (keur Muller), ^ 
Frankri|k Ijsbeer blok pir (tweemaal), >^ 
Württemberg 20 gest, 2 
Zweden N D 5 ong, 96 pfr, 173 ong, ^ 
Ts|echoslowaki|e212/215ong a 

Als u over inlichtingen 
beschikt die tot de oplos

sing van deze diefstal 
kunnen leiden wordt u 
verzocht contact op te 
nemen met de redactie. 
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.ÜV IM 
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 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
7 15 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 90 
9 50 
9 75 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
10 — 
9 50 
9 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 33 STUKS 

POSTFRIS 395,- GESTEMPELD 329,-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

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

Aantal prijs 

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

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

100,-
90,-
89,-

105,-

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

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

1 
2 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 210-
6c 65-

65 — 
12 — 
5 25 
7 50 

6fQ 85-

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
11aF 34 — 
11bF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 

7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 

7 50 
7 50 
13 25 
17 50 
17 50 
67 50 
22 50 
37 50 

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

33 75 
245 — 
190 — 
130-
190-
49 — 
30 — 
21 — 
93 75 

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

11 50 
3 75 
4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 6 — 
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 25 
46 13 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,-

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

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

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

KOLLEKTIE 
11 stuks 225,-

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

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

KOMPLEET 82,-

GKAT/S P r i j s l i j s t e n v a n 
N e d e r l a n d e n I n d o n e s i ë 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/?>ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9-18 UUR ZATERDAGVAN9 17UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 

KOMPLETE JAARGANGEN 1 9 9 8 
ÄL7\ND 
ALDERNEY 
ANDORRA-Frans 
ANDORRA-Spaans 
NED ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
AUSTRALIË 
AZOREN 
BELGIË 
BOSNIË HERZ 
CANADA 
CHINA 
CYPRUS-Gneks 
CYPRUS-Turks 
DENEMARKEN 
DUITSU\ND 
ENGELAND 
ERITREA 
ESTUND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
idem gestempeld 
HONGKONG 
IERU\ND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 

5 5 -
40,-
29,-

8,-
168,-
34,-
42,-

159,-
16,-

134,-
86,-

119,-
84,-
45,-
5 1 , -

158,-
168,-
105,-
114-
40,-
85,-
96,-

276,-
102,-
98,-

122,-
85,-
85,-
94,-

191,-
199,-
150,-
129,-

JERSEY 172,-
LIECHTENSTEIN 98,-
LITAUEN 47 -

LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PALESTINA 
POLEN 
idem gestempeld 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIE 
UNO-GENEVE 
UNO NEW YORK 
UNO-WENEN 
VATICAAN 
VER EUROPA 
Idem MEELOPERS 
IJSLAND 
ZWEDEN 
Idem BOEKJES 
ZWITSERLAND 

84,-
70,-
23,-
5 1 , -

111,-
172,-
182,-
113,-
83,-
62,-
49,-
45,-

148,-
87,-
30,-

110,-
185,-
48,-
62,-
60,-
57,-
99,-

268,-
119 -
68,-

259,-
231, -

82,-

EmaHadres: phU@hoHands-glorie.demon.nl 

R U S L A N D 
Profiteer van de devaluatie van de Roebel 
Postfrisse jaargangen, compleet, met alle 
zegels, blokken en miniatuurvelletjes 

1996 nu van 149 - voor 99,-
1997 nu van 152,- voor 99,-
1996 + 1997 samen voor 195,-

K P N - N U L Z E G E L 
Beperkt kunnen wij aanbieden: 
POSTKATALOGUS met 
compleet velletje 19,50 
Los VELLETJE met zegel 17,50 
ZEGEL op echt gelopen brief 25,— 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden. Dubbele schutbladen 
Prijs per stuk pst 5-9x -i-10x 
Witte bladz 29,50 28,- 27,-
Zwarte bladz. 39,50 38,- 37,-

GROTERE 
AANTALLEN, 

LAGERE PRIJZEN! 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 

BESTEIJ^REMIE bij bestelling van tenminste ƒ 60,— 
WATERMERKZOEKER van ƒ 69,- voor ƒ 49 ,50 

OOST-EUROPA v a n a f 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren 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 
6 6 
91 
8 4 
7 8 

® 
54
61 
60
73
65
66
50
73
6 9 
61 

70/79 775,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 5 
5 5 
71 
6 9 
6 0 
7 8 
81 
8 3 
61 
6 3 

61 
44
54
57
45
59
61 
61 
46
48

80/89 685. 525.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

67
224

91 
79
79
49
93

51 
224

9 1 
79
79
49
93

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1997 
postfris 2200,

gestempeld 1875,

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 

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

14
21 
39
24
19
15
37
5 0 
4 3 
4 4 

80/89 539.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

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

109

19
26
39
52
29
37
51 
45

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfns 1360,

gestempeld 725,

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

65
75
102
75
72

217
82
128
317
166

® 
35
32
55
54
49
195
47
94
274
132

70/79 1275,- 950,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 
132
205
130
193
149
285
107
220 

3 9 

181 
102
149
99

164
124
256

92
210

32

80/89 1625. 1375.

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,

gestempeld 2350,

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
71 

149
149
129
90

® 
3 6 
4 9 
84
74
51 

75/79 580. 290.

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81 
95
64
63
69

109
98

49
46
46
55
38
38
45
60
58

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

100
35
97
93
45
89

149
152

47
35
65
50
39
89

149
152

KOLLEKTIE 
1975 t/m 1997 
postfris 2175,

gestempeld 1420,

mailto:phU@hoHands-glorie.demon.nl


1 K O M P L E T E J A A R G A N G E N vanaf 5 0 % Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
1 i v v r i v i r k E 1 E U M M n u M n U E n vai lai 3 V /o ^g/^g 1^ ^gf betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventu

ele luchtpos 
losse waard 
hebben wij v 

II 
O. o 

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 

tzegels, echter zonder zegels uit blokken, port en dienstzegels Deze kunt U extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook 
3n en series tegen gunstige prijzen Wilt u hiervoor de gewenste catalogusnummer opgeven"^ Van de jaren voor 1970 
an de meeste landen veel in voorraad U kunt hien/an dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen 

OVERZEE 
U I ^ 

^ —1 
3 —' 
cc — 
U I 1 

U I ^ 

NVPH 
• • 

9 
10 
10 
4 9 
14 

16
13
4 7 
2 2 
4 1 

228,

4 9 
5 6 
9 9 
8 0 

108

79 
6 4 
79 
70 
9 4 

770,

80 
107

9 9 
77 

109

75 
107
133

779,

1760,

BESTELLEN PE 

LEVERING 

VERZEKERING 
BETALING 

VOORUITBETA 

CREDITCARDS 

u. 

EC 

CO 

lUJ 
c/ï 
UJ 
z 
Cl 

Zonnebloem 
• * 
14
17
13
16
15

152
8 2 
5 0 
4 1 
3 8 

430,

76 
9 9 

105
107

110

183
9 8 

118
131 
108

1125,

109
122
122
180
188

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 

6 6 
57 

108
554
557

3585,

162
102
134
136
118

118
267
137

1160,

6575,

EUROPA 

t 
u

Yvert 
• • 
6 2 
56 
6 0 

68 
58 

60 
57 
75 
9 2 
73 

650,

95
133
225

93 
130

257
222
150
179
214

1680,

1 6 1 
170
183
265
280

242
150
237

1670,

3950,

l U l 

U I 

m 
Yvert 

• • 
62
5 0 
3 3 
6 0 
4 1 

59 
6 6 
4 4 
4 0 
6 6 

515,

6 9 
107
102

77 
123

107
130

8 1 
118
104

1000,

247
123
131 
112
162

148
149
162

1220,

2675,

<3 
CC 

ca 
E 
UJ 
X 
=> 
—■ 

Yvert 
* • 

1 1 
2 1 
2 3 
2 4 
3 9 

4 9 
3 1 
3 7 
3 1 
4 1 

300,

3 5 
4 2 
3 4 
5 1 
8 3 

91 
7 4 
8 0 
8 3 
5 2 

615,

7 6 
7 4 
7 1 
7 3 
7 3 

7 8 
7 9 
7 8 

595,

1495,

o 

UJ 
o 
UJ 

Yvert 
• • 
4 8 
73 
4 0 
4 7 
3 2 

4 6 
2 4 
9 3 
39 
57 

495,

74 

8 6 
130
167
164

136
128
124
299
2 5 1 

1545,

260
207
186
199
163

136
169
2 1 1 

1515,

3525,

K 

U I 
1— 
«O 
o 
o 

Michel 
• • 
19
18
18
2 1 
2 4 

3 0 
2 8 
3 0 
2 8 
3 0 

245,

3 6 
3 5 
3 7 
3 7 
3 9 

41 
4 3 
4 3 
4 6 
4 5 

395,

4 6 
5 0 
4 4 
4 8 
5 2 

5 4 
58 
76 

385,

1015,

UJ 
t— 
o 
UJ 

Michel 
• * 

1 9 
2 2 
2 5 
2 7 
3 2 

3 4 
3 8 
2 8 
3 7 
4 7 

300,

3 0 
3 5 
3 4 
3 8 
4 1 

4 3 
3 9 
4 0 
4 8 
4 3 

385,

5 7 
5 2 
5 1 
6 6 
6 2 

6 4 

7 0 
1 0 4 

520,

1190,

o 
<t 
■E 
UJ 
u» 
t— 
Isl 

Michel 
• • 
19

2 2 
2 2 
30 
44 

147
2 1 
4 9 
3 7 
3 1 

435,

3 5 
3 7 
4 5 
4 4 
5 1 

4 0 
5 4 
5 8 
4 8 
5 4 

460,

55
47 
5 8 
65 
6 1 

7 3 
6 6 
93 

510,

1390,

>
UJ 
</> 
DC 
UJ 

O 

Yvert 
• • 

135
8 7 
31 
18
16

2 4 
19
12
15
18

370,

4 9 
79 
3 3 
36 
54 

76 
75 
8 0 
83 
8 2 

640,

6 7 
8 7 

158
9 0 

102

110
9 6 
9 5 

795,

1775,

RPOST HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 530007 
Hoogewerfstraat 18 of 0252 524352 
2181EJHILLEGOM FAX 0252515422 

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

LING Bi| vooruitbetaling altijd 2 % korting bi| de bestelling girobetaalkaart of 
Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

handtekening 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

>-
UJ 

oc 
UJ 
a 

Yvert 
• • 

1 4 -
7 5 -

1 0 8 -
3 8 -
6 3 -

1 9 -
310,-

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

195,-
495,-

>-
UJ 
<n 
oc 
UJ 

Yvert 
* • 
8 2 -

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

415,-
24 -
54 -
53 -
69 -
6 4 -
66 -
7 1 -
76 -
8 0 -
9 0 -

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

118-
139-
125-
170-
875,-

1910,-

E 

Yvert 

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

3 9 -
16-

190,-
35-
4 6 -
34 -
58 -
59 -
93 -
77 -
83 -
83 -
9 1 -

650,-
113-
116-
114-

85 -
149-
121 -
148-
118-
950,-

1775,-

U I 
o 
oc 
•< 
u. 

Yvert 
• • 

3 7 -
1 1 -
2 8 -
1 8 -
2 3 -

115,-
15 
22 
IS 
68 

105 

-
-

8 9 -
9 8 -

1 0 3 -
9 5 -
7 5 -

680,-
7 4 -
7 0 -
7 5 -
6 9 -
7 6 -
7 2 -
8 5 -
8 1 -

595,-
1375,-

A R U B A 
postfris 

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

Kompleet 425,— 

F D C 

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

4 9 5 , -

■ < 

t

5» 

Yvert 
* • 

7 

1 1 
2 0 

6 
1 2 

11 
2 1 

9 
2 6 
1 9 

130,

4 3 
2 9 
3 9 
7 8 

1 0 3 

6 9 
1 3 4 
2 0 3 
1 3 1 
1 1 9 

935,

1 3 5 
115 
1 2 8 

9 9 

9 9 

9 0 

1 0 1 
9 3 

850,

1895,

VERENIGDE NATIES 

oc 
o 
>

UJ 

Yvert 
• * 

8 
7 
9 
6 
9 

9 
2 1 
1 0 
1 1 
1 3 

100,

2 0 
2 2 
2 4 
3 0 
4 6 

5 2 
5 2 
3 8 
5 0 
3 9 

370,

3 4 
3 9 
3 2 
3 2 
2 2 

4 0 
2 9 
4 5 

270,

730,

UJ 
S" 
UJ 

UJ 
o 

Yvert 
• • 

10
15 
1 1 
12 

19
19
16
14
16

130,

16
1 1 
13
16
19

2 3 
4 0 
2 6 
3 4 
2 5 

220,

5 1 
4 4 
4 6 
49 
3 7 

4 3 
40 
3 9 

345,

690,

z 
UJ 

z 
UJ 

Yvert 
* • 

5 

5,

1 6 
1 0 

8 
1 6 
1 9 

2 4 
3 1 
2 4 
2 8 
2 0 

195,

4 5 
4 4 
4 9 
4 9 
41 

4 9 
3 5 
4 3 

350,

545,

UJ 

EC 

Zonbl 
• * 
4 1 
3 9 
54 
4 7 
12

14
2 0 
2 8 
3 0 
2 3 

305,

4 0 
4 4 
7 2 

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 
* • s 
28 3 1 
23 20
10 15
13 18
34  45 

9  12
54 25

9  12
19 26
28  20 

225, 220,

45  28 
86  49 
72  50 
60  40 
51  33 

7 2  3 6 
52  31 
73  41 
7 9  4 6 
66  43 

650, 390,

6 5  3 7 
63  31 

133  6 7 
8 7  4 0 
89  51 

96  52 
99  49 

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

1000, 525,

1 5 6  1 0 6 
2 6 0  1 6 6 
2 4 6  1 8 5 
1 8 5  1 1 9 
1 6 4  1 2 5 

1 4 5  1 1 7 
1 4 8  129 
195 166 

1485, 1080,

3325, 2195,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

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

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ 0 65 p gulden ENGELAND / I S S p E 
BELGIË ƒ 3 00 p 100 Fr VERSTATEN / 1 1 5 p $ 
FRANKRIJK ƒ 014 p Franc ARUBA /OBOpg ld 
BUND ƒ 0 80 p Mark ZWITSERL ƒ 0 80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vnjblijvende aanbieding 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

2 % KORTING BIJ VOORUITBETALING! 

BERLIJN 

MICHEL 
• * ® 

6 - 1 2 -
22 - 44 -

9 - 1 1 -
1 - 1 -

2 0 - 2 2 -
1 1 - 1 3 -
42 - 42 -
1 1 - 1 4 -
8 - 1 1 -

2 5 - 2 5 -
150,- 190,-

30 - 26 -
9 8 - 1 0 7 -
41 - 36 -
36 - 30 -
2 4 - 2 3 -
68 - 50 -
22 - 20 -
59 - 52 -
63 - 48 -
61 - 66 -

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

1 1 1 - 9 4 -
60 - 54 -
78 - 68 -
63 - 61 -
68 - 68 -

150 - 2 3 3 -
122 - 196 -
200 - 325 -
930,- 1165,-
1 1 5 - 1 1 0 -

DDR 

MICHEL 
• • 

8 1 -
95-

113-
80-

221-
73-
72-
73-
70-
68-

935,-
93-
55-
53-
57-
62-
56-
6 1 -
64-
77-
69-

640,-
124-
117-
114-
118-
106-
86-
96-
7 1 -
82-
84-

990,-
105-

® 
6 7 -
9 5 -

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

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

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

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

810,-
95-

e-mail 
Ons e-mailadres is: 
phil@hollands-giorie.demon.nl 
115,- 110,-

1675,- 1895,-
105,- 95,-

2645,- 2425,-

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT EUROPA 1 MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 
• • ® 
3 0 4 - 2 1 4 -

3 4 - 3 3 -
59 - 43 -
6 8 - 5 0 -
6 0 - 4 2 -
5 8 - 4 2 -
4 5 - 3 5 -
5 5 - 4 0 -
5 8 - 4 5 -
9 8 - 7 8 -

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

3 5 8 - 2 6 5 -
1 0 5 - 7 3 -
156- 1 0 8 -
149- 1 1 5 -
125- 9 4 -
1 6 2 - 1 4 5 -
1 4 7 - 1 2 7 -
1 1 2 - 9 2 -

1465,- 1125,-
107 - 8 8 -
132 - 1 1 1 -
196- 1 5 9 -
2 8 3 - 2 0 7 -
2 3 2 - 1 7 6 -
2 7 6 - 2 0 9 -
287 - 224 -
2 5 9 - 2 1 3 -
285 - 229 -
3 1 6 - 2 5 4 -

2350,- 1850,-
245 - 208 -
2 7 3 - 2 3 7 -
5 0 1 - 4 7 2 -
2 9 1 - 2 6 5 -
2 7 6 - 2 5 3 -
199- 1 9 5 -
2 2 9 - 2 1 9 -
2 6 1 - 2 6 1 -

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

• • ® 
1 4 - 1 1 -
6 - 3 -
8 - 5 -

1 3 - 1 3 -
1 4 - 1 3 -
6 - 6 -

1 3 - 8 -
3 6 - 2 9 -
1 5 - 1 3 -
4 7 - 35 

170,- 135,-
95 - 75 -
1 5 - 1 0 -
2 3 - 1 6 -
32 - 22 -
1 4 - 8 -

101 - 81 -
3 3 - 2 2 -
52 - 40 -
32 - 31 -
56 - 46 -

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

1 1 4 - 8 4 -
43 - 33 -
90 - 70 -

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

1 6 2 - 128 -
1 0 5 - 7 1 -
850,- 635,-

9 6 - 82 
3 2 0 - 2 6 4 -
1 8 2 - 144 -

41 - 33 -
4 6 - 4 0 -

1 7 0 - 1 7 0 -
1 3 9 - 139 -
54 - 54 -

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

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

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

61 FRANKRIJK 

• • 

240 -
3 9 -
26 

450 
165 
96 

165 
1250-

149-
39 

575-
350 
240-

1 8 -

® 

6 3 -
38 
19 

445 
129 

7 9 -
60 

1250-
2 2 -
36 
1 1 -

195 

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 

4 5 -
9 

13 
245 
41 
6 5 -
1 8 -
96 

9 -

® 

110 
6 
8 -
8 -

1 8 -
35 
55 

3 
45 

9 

AANblbUINU VOORLOPERS I 
Nr 1/86 kompleet 4395 2625 | 

ALLES LEVERIAAR VOLGENS 
ZONNEILOEM-MICHEL-EUROCAT. 

mailto:phil@hollands-giorie.demon.nl


MICHEL DUITSLAND SPECIAAL 
Michel (duits) speciale catalogus Duitsland 1999 1860 biz 96,— 

catalogus privaatpostzegels Duitsland 1999 3e edihe ca 200 bIz 59,— 
muntencatalogus Duitsland 1999 35,— 

Schanti zakcat belangn|kste plaatfouten Duitsland 196 bIz kleur 17,50 
fJVPH luniorcatalogus Nederland 1999 180 bIz kleur 9,95 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 1999 683 bIz kleur 29,50 

OFK (eng./ noors) spec. cat. Noorwegen 1999 400 bIz. kleur 92,50 

SBK (duits/frans) cat Zwitserland & Liechtenstein 1999 630 bIz kleur 29,50 
Fischer (pools) speciale catalogus Polen 1999 325 bIz kleur 35,— 

spec cat Poolse Gebieden & lokale zegels 1998 250 bIz 49,50 
Gibbons (eng ) cat Guernsey/Jersey/Alderney/lsIe of Man 1999 38,— 

catalogus Groot-Brittannie 1999 143 bIz kleur 27,80 
Prangko (eng ) juniorcatalogus Indonesia 1999 kleur 15,— 

HOEKSTROKEN - nu verpakt per 250 stuks 15,— 
doorzichtig en zelfklevend - uitstekend geschikt voor het bevestigen van blokken, 
brieven, kaarten e d in albums 250 stuks 15,—, 1000 stuks 50,— 

Wereidcatalogus Schaken 1999 
Domfil (span/eng ) w/ereldcat Schaken op zegels 1999 ca 150 bIz 42,50 
Groth (duits) wereldcatalogus WWF op zegels 1998 316 bIz kleur 60,— 
Yvert (trans) wereldhandboek Voetbal op zegels 1998 350 bIz kleur 95,— 

DBZ - Deutsche Briefmarken Zeitung verschijnt twee-wekelijks 
3 recente nummers als proef excl porto 15,—, 
Jaarabonnement mol porti 149,— 

WIJ GAAN VERHUIZEN! 
Per 1 mei openen wi| onze nieuwe winkel aan de 

Piet Heinstraat 36, 2518 CH Den Haag 
met een nog groter assortiment catalogi & benodigdheden voor verzamelaars 

Opruimingsaanbieding (zolang de voorraad strekt): 
Yvert (frans) catalogus Frankrijk 1999 424 bIz kleur 29,50 

catalogus Monaco/Andorra/CEPT/UNO 1999 274 bIz kleur 14,50 
SBK (duits/frans) cat Zwitserland/Liechtenstein 1998 610 bIz kleur 15,— 
ANK (duits) speciale cat Oostenrijk & Gebieden 1999 400 bIz kleur 45,— 
Sassone (ital) spec cat Italiaanse Staten 1998 deel zegels kleur 120,— 
Artia (tsj) zéér speciale cat Tsjechoslovakije 1988 555 -A4- bIz 35,— 
VST (eng ) pocketcatalogus Australië & AAT 1998 216 bIz kleur 12,50 
IS (eng ) catalogus Volksrepubliek China 1998 160 bIz kleur 20,— 
Geuzendam catalogus postwaardestukken Nederland 4e editie 5,— 
Hoogerdijk catalogus Puntstempels Nederland 5,— 
Hoogerdijk catalogus Grootrondstempels Nederland 5,— 
Reed catalogus Halfrondstempels op emissie 1852 Nederland 5,— 
vd Hoven spec cat Grootrondstempels Nederland 1996 112 biz 25,— 
Vliegende Hollander cat luchtpost Nederland 1991 10,— 
Philex (duits) catalogus Duitsland compleet 1997 587 bIz kleur 7,50 
Detail (eng ) wereldhandboek wilde runderen op zegels 1996 25,— 

handb Nederlandse voetballers op zegels 1996 64 bIz kleur 9,95 
DMG (duits) uitgebreid wereldhandboek vliegtuigen op zegels 1994 

geen afbeeldingen Michelnummers 40,— 
Insteekkaarten: 160 x 120 mm, 3 stroken 100 stuks 15,— 

1000 stuks 120,— 
Postzegelplakkers: 1000 stuks 3,—, 10 x 1000 stuks 25,— 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60mm perlOO 6— perlOOO 50— 115/160mm 
62/ 62 mm per 100 6 50 per 1000 60 — 120/180 mm 
65/105mm per 100 6 50 per 1000 60— 130/200mm 
85/117mm per 100 8,— per 1000 70— 165/215mm 

perlOO 11,— perlOOO 105 — 
per 100 15,— perlOOO 140 — 
perlOO 15— perlOOO 140 — 
perlOO 20— perlOOO 170 — 

Orders tot ƒ 150,— plus ƒ6,— verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. Postgiro 125 34 14 - Bank ABN/Amro 47 36 54 717 

P.W. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC DEN HAAG 
(vlakbij Centraal Station) tel 070-3652227 

fax 070-3651885 
Onze winkel is geopend dinsdag t/m vrijdag 10 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 

V arv Ol 
postzegelveilingen vof 

Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-6 12 20 33 
Telefax 073-6 13 67 39 

Voor onze veilingen vragen wij 
dooriopend goede verzameiingen, 
alsmede betere losse zegels of series. 
Ook contante aankoop! 

Door overmaking van ƒ 1 5 -
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 
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PAIUORAMA SAMENSTELLING. D. VEENSTRA, 
DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

ENGELSE MILLENNIUM-
EMISSIE BLIKT TERUG 
Op 2 maart werd de 
derde Engelse millenni-
umserie uitgegeven. De 
emissie. Patients' Tale, 
laat belangrijke ontwik
kelingen op net gebied 
van medicijnen en ge
zondheid zien. 
De zegel van 20 p. 
brengt de pokkeninen
ting in beeld, een ont
dekking van dr. Edward 
Jenner. In de achttiende 
eeuw stierven zo'n 
45.000 Britten per jaar 
aan de pokken. Jenner 
ontdekte dat melkmeiden 
in zijn geboortestreek 
Gloucestershire niet aan 
de gevreesde ziekte 
stierven omdat ze eerder 
al besmet waren ge
weest met een mildere 
vorm van de ziekte, koe
pokken. Hij ontwikkelde 
met behulp van koepok-
stof een effectieve inen
tingsvloeistof. De zegel 
is ontworpen door Peter 
Brookes, bekend van 
zijn politieke tekeningen 
n The Times. De koe 

vormt de functionele 
achtergrond voor de in
enting van een kind te
gen pokken door dr. 
Jenner zelf. Links van de 
voorpoten van de koe is 
een melkmeisje afge
beeld. 

De zegel van 26 p. 
houdt verband met Flo
rence Nightingale 
(1820-1910). Haar ver
nieuwende opvattingen 
op het gebied van ver
pleging bracht zij in 
oroktijk tijdens de Krim-
Dorlog. In 1860, na 
naar terugkeer in Enge-
and, werd de Nigbt-
inqale School of Nursing 
n net St. Thomas Hospi

tal geopend. De zegel 
laat de hedendaagse 
wijze van verpleging 
zien. 
De zegel van 43 p. is ge
wijd aan Nobelprijswin
naar Alexander Fleming 
(1881-1955). In 1928 
ontdekte Fleming dat een 
schimmel een antibacte-
riële stof produceerde. 
Hij wist de schimmel ver
der te kweken en de ac
tieve stof, die hij penicil
line noemde, in kleine 
hoeveelheid of te schei
den. 
Op de zegel van 63 p. 
staat een klein bronzen 
beeld dat de beeldhou
wer Antony Gormley 
maakte na de geboorte 
van zijn dochter. Deze 
test tube baby verbeeldt 
een embryo die ontstaat 
na in-vitro fertilisatie 
(IVF), reageerbuisbe
vruchting. De techniek 
werd ontwikkeld door 
de Britse gynaecoloog/ 
verloskundige Patrick 
Steptoe en de fysioloog 
Robert Edwards van 
Cambridge University. 

MEER 
MILLENNIUMVONDSTEN 
Roemenië gaf op 22 de
cember 1998 vijf zegels 
uit over de twintigste 
eeuw. 

Op de zegel van 350 I. 
is net onderwerp de on
dergang van de Titanic 
(1912). 
Het trieste beeld op de 

-.' T.' 

zegel van 2.600 I. ver
wijst naar de Russische 
revolutie van 1917. 

De zegel van 2.000 I. is 
opgedragen aan de ope
ning van net Panamaka
naal in 1914. De andere 
twee zegels laten mo
menten uit de luchtvaart
geschiedenis zien. 

De besnorde piloot op de 
zegel van 1.600 I. is de 
Franse luchtvaartpionier 
Louis Blériot(l 872-
1936), die op 25 juli 
1909 voor het eerst in 
een door hemzelf ont
worpen en gebouwde 
eendekker het Kanaal 
overstak. 

R_OMÄNIA 11,00L 
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De man op de zegel van 
1100 I. is Henri Coanda 
(1886-1972). 

De millenniumzegels die 
de diverse postadmini-
straties uitgeven komen 
vaak op een bijzondere 
wijze tot stand. In de 
Verenigde Staten had
den de Durgers inspraak, 
in Engeland wordteen 
legioen aan ontwerpers 
ingeschakeld en de 
Noorse PTT zocht naar
stig in oude albums naar 
afbeeldingen voor de 
acht millenniumzegels 
die op 9 september in 
Noorwegen uitkomen. 
Op 9 februari maakten 

de Noren per telefoon 
bun voorkeur kenbaar; 
ze mochten een keuze 
maken uit een selectie 
van vijftien foto's. 

POSTVARIA 
Zes dagen nadat PTT 
Post een bijzondere post
zegel uitgaf ter herden
king van net jubileum 
'200 jaar Nationaal 
Postbedrijf', vierde Swiss 
Post het 150-jarig be
staan van de Zwitserse 
posterijen met een jubi
leumzegel van 90 r. 

'Onze' zegel met de 
rode brievenbus beeft, 
mede door de tab, een 
bijzonder royaal for
maat. Op 15 oktober 
wordt dezelfde jubileum
zegel nóg eens uitgege
ven, maar dan in de -
nogal hoge - waarde 
van vijf gulden en uitge
voerd in plaatdruk. Zelf 
geef ik de voorkeur aan 
een frankeerstempel (Ko-
musina 141) van het 
oude Staatsbedrijf der 
PTT uit 1931. 

r ^ ï ' ^ S {CNEDEmAND 
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HCXjrWBTUUR DER POSTEWIEM TcicaAntPMmcp-m.,.. 

De postadministraties 
richten zich steeds meer 
op jongeren. Niet zon
der succes, zoals blijkt uit 
de populariteit van de 
Zwitserse zegel met de 
stripfiguur ölobi. Hoewel 
dit vrolijke vogeltje al in 
1932 werd geboren en 
de hoofdrol vervulde in 
de stripboeken Globi bei 
der Post, verscheen pas 
op 11 maart 1997 voor 
het eerst een zegel met 
de Post-Clobi. De zegel 

werd een doorslaand 
succes: er werden er 
meer dan zes miljoen 
van verkocht. 

Globi werd opgevolgd 
door Pingu, een net zo 
vrolijke pinguin. Pingu is 
géén Zwitserse creatie, 
maar komt uit Neder
land! Het gaat om een 
internationaal gepaten
teerd merk van Pingu bv 
uit Amsterdam. Op de 
Zwitserse televisie heeft 
de pinguin een eigen 
programma. Op 9 maart 
werden twee Pingu-ze-
gels uitgegeven. 

Op de zegel van 70 r. is 
een kleine Pingu als post
bode te zien, terwijl op 
de zegel van 90 r. papa 
Pingu samen met zijn 
zoon op de skimotor de 
post bezorgt op de Zuid
pool. 

In het jaar 2000 wordt in 
V/enen de internationale 
postzegelexpositie 
W/RA 2000 gehouden. 
De tentoonstelling valt 
samen met het 150-jarig 
bestaan van de postze
gels in Oostenrijk. De 
PTT aldaar liep op deze 
gebeurtenis vooruit en 
gaf op 9 mei 1997 al 
een zegel uit van 
27-H1 3 s. met als thema 
Wien lädt zur 
WIPA 2000 {'Wenen 
nodigt u uit voor 
WIPA 2000'). Afgebeeld 
is een zegel uit 1850 
naast een fietsende post
bode uit de tweede helft 
van de vorige eeuw. 

«MiMMAMMAAft 

Een tweede zegel 2 
(32-H1 3 s.) werd uitgege- = 
ven op 6 november 
1998; deze behandelt nVi 
de periode van de eerste ^ww 
republiek. Op de zegel is 
naast een zegel uit 1929 
een pakketpostauto afge
beeld. 



Noorse bloemenzegels 19971999 
Waarde Nederlandse iiaani Latijiisejj 

3 2 0 k 
3 40k 
3 60k 
3 70k 
3 80k 
4 00k 
4 30k 
450k 
5 00k 
5 50k 
600k 
7 00k 
7 50k 

13 00k 

rode klaver 
dotterbloem 
koekoeksbloem 
klem hoefblad 
driekleurig viooltje 
bosanemoon 
lelietjevandalen 
witte klaver 
grasklokje 
leverbloempje 
margriet 
geel bosviooltje 
wildemanskruid 
steenbreek 

Trifolium pratense 
Caltha palustris 
Coronanafloscucuh 
Tussilagofarfara 
Viola tricolor 
Anemone nemorosa 
Convallana majalis 
Trifolium repens 
Campanula rotundifoUa 
Hepatica nobilis 
Chrysanthemum leucanthemum 
Viola hflora 
Pulsatilla vemalis 
Saxifraga oppositifolia 

VOORJAARSBODEN 
Op 2 januari 1999, twee 
jaar na de start van de 
permanente reeks bloe
menzegels, vulde Noor
wegen deze reeks aan 
met drie zegels De emis
sie was noodzakelijk om
dat de posttarieven zijn 
aangepast. Een jaar ge
leden was de reeks op 
dezelfde datum en om 
dezelfde reden al met 
zes zegels uitgebreid. In 
totaal zijn er nu veertien 
zegels uitgegeven. Foto's 
van de natuurfotograaf 
Jon Osteng Hov dienden 
als basis voor de zegels. 
Alle zegels staan in net 
hierbij afgedrukte tabel
letje nog eens voor u op 
een rijtje. 

In vergel ij kina met de 
Noorse zegels zijn de 

vier zegels met bloemen 
die Roemenië op 25 no
vember 1998 uitgaf aan 
de fletse kant. Tocfi zijn 
de zegels voor Roemeen
se begrippen van redelij
ke kwaliteit. Let er bij het 
kopen op dat elk vel van 
tien zegels in het midden 
twee vignetten heeft! 

Op de zegel van 350 I. 
is een tulp [Tulipa gesne
riana) afgebeeld. Op de 
zegel van 850 I. staat 
een dahlia (Dahlia varia
bilis). Een Turkse lelie (/./
lium martagon) siert de 
zegel van 1100 I., terwijl 
op de zegel van 4450 I. 
een roos (Roso centifolia] 
is afgebeeld. 

VUURTORENS 
Op 28 december 1998 
gaf Roemenië een serie 
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vuurtorens uit, een thema 
dat je niet snel bij Roe
meense zegels zult zoeken. 
Op de zegel van 900 I 
is de vuurtoren van Ge
novez afgebeeld. De 
vuurtoren op de zegel 
van 2600 I. (Sulina) 
heeft een bijzondere 
vorm, die het echter niet 
haalt bij de afwijkende 
bouw van de vuurtorens 
op de zegels van 1.000 
(Constanta) en TOOI. 
Sfónta Gheorghe). Ik 

houd me aanbevolen 
voor meer informatie 
over deze vuurtorens! 

De toren op de vervolg
zegel in de vuurtoren
reeks van Estland (20 ja
nuari) is een meer 'nor
maal' bouwwerk. Het is 
de vuurtoren van Vilsan
di. 

: VILSANDITULETORN A j 
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Op de zegel staat ook de 
plaats waar het eiland 
met deze vuurtoren (die 
in 1809 werd gebouwd) 
te vinden is. Een roterend 
scherm dat in beweging 
werd gebracht door een 
klokmechanisme met ge
wichten zorgde vanaf 
1817 voor de lichtflitsen. 
In 1860 werd een zoge
naamd Fresnellenzen
systeem in gebruik geno
men, 

RENSPORT FLITSEND OP 
ZEGELS 
Dit jaar is rensport het 
thema van de Duitse 
reeks Für den Sport. Op 
de vier zegels zijn de 

sporten wielrennen, 
paardenrennen, auto
races en motorraces in 
beeld gebracht. Door de 
successen van Jan Ullrich 
(wielrenner) en Michael 
Schumacher (autocou
reur formule1) zijn voor
al deze sporten in Duits
land populair. 

De flitsende vormgeving 
van de zegels is opval
lend. Het vervagende 
beeld van foto's accentu
eert de snelheid. De serie 
is thematisch goed bruik
baar, al zijn er weinig 
details te zien. Een uit
zondering vormt de 

piadas Especiales] uit te 
qeven. Deze serie is een 
bijzondere aanvulling op 
de talrijke zegels van de 
normale Olympische 
Spelen. 

THEMATISCHE 
OPDRUKKEN 
De Roemeense posterijen 
maakten van de nood 
een deugd. Niet alleen 
werden er zegels van 
een opdruk voorzien 
(met de nieuwe waarde 
van 50 I.), maar ook 
werden de oude waar
den onzichtbaar ge
maakt met afbeeldingen 
in verschillende kleuren 
van transportmiddelen 
en vogels. Op deze ma
nier wordt de heruitgifte 
van de series 'Roemeen
se persoonlijkheden' 
(1^91 , 1992) op 27 no
vember 1998 opeens 
thematisch de moeite 
waard. 
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aerodynamische helm op 
de zegel van 110150 p 
Jammer dat de serie zo
veel moet kosten' door 
de toeslagen betaalt u 
maar liefst 8.70 m. 

SPORT VOOR 
GEHANDICAPTEN 
In de LotijnsAmerikoan
se landen worden al der
tig jaar Olympische Spe
len voor geestelijk ge
handicapten gehouden. 
Reden voor Venezuela 
om op 30 oktober 1998 
een jubileumserie [30 
Anos de Heroes Olim
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De zes zegels in de serie 
uit 1991 zijn voorzien 
van een auto, een loco
motief, een helicopter, 
een vrachtauto, een 
vliegtuig en een schip. 
De vüf zegels in de serie 
uit 1992 zijn bedrukt met 
een haan, een eend, een 
zwaan, een duif en een 
zwaluw In alle gevallen 
zijn het silhouetbeelden. 
Op 22 december 1998 
werden ook twee oudere 
kerstzegels van een der
gelijke opdruk voorzien. 
Op de zegel uit 1992 
werd de waarde van 
151. gewijzigd in 
2.000 I. en voorzien van 
een groene kerstboom 
(spar). De zegel uit 1994 
(60 I ) kreeg de nieuwe 
waarde 2.600 I. en er 
werd een rode kerstman 
aan toegevoegd. 

VISSEN 
De vissen die IJsland op 
22 januari op twee ze
gels afbeeldde, zijn eet
baar en kunnen zelfs een 
ware delicatesse wor
den 
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Op de zegel van 35 k. is 
een schol (P/euronecfes 
platessa) afgebeeld. De 
schol kan weliswaar 80 
centimeter lang worden, 
maar heeft doorgaans 
een lengte van tussen de 
30 en 50 centimeter. 

Misschien wel de be
kendste van alle vissen is 
de haring {Clupea ha
rengus). Op de zegel 
van 55 k. zijn twee 
exemplaren afgebeeld. 

Finland voegde op 27 
januari aan de in 1998 
begonnen reeks 'provin
ciale vogels en vissen' 
een tweedeklassezegel 
toe, waarop de zalm 
(Saimo salar) is afge
beeld, een provinciale 
vis uit Lapland. De zegel 
is zelfklevend Blikvan
ger op de zilverkleurige 
zegel is niet de zalm 
zelf, maar het fors uitge
vallen deel van de 
staart 

■inse vormgevers heb
jen dit jaar trouwens iets 
net staarten: de ontwer
per van het boekje met 
Je vriendschapszegels, 
jitgegeven ter gelegen
leid van Valentijnsdag, 
mos voor gekruiste 
taarten van onbekende 
Jieren; zie ook de ru
jriek Nieuwe postzegel
boekjes elders in dit 
lummer. 
Dp de vogelzegel (eer
teklaszegel) staat een 
)lauwborst {Luscinia sve

:ica), ook wel de nachte
)aal van Lapland ge
loemd. 

'ij het sportvissen gaat 
et meer om de sport 
lan om de vissen. Dat 
aten de twee zegels van 
.00 k zien die Noor
wegen op 2 januari uit
af! De zegels, die ook 
1 een postzegelboekje 
ijn opgenomen, lijken 
bsoluut niet op de serie 
Dortvissen uit 1984 De 
rie zegels uit die serie 
)nen actiebeelden, ter

wijl nu de vissen zelf de 
hoofdrol spelen. 

Op de ene zegel is een 
kabeljauw [Gadus mor
rhua) afgebeeld, op de 
andere een zalm [Salmo 
salar]. Op elke zegel is 
ook een hulpmiddel af
gebeeld; op de ene is dat 
een kunstvlieg en op de 
andere een zogenaamde 
spinner. 
De serie was voor de 
Noorse post aanleiding 
om in het bijbehorende 
persbulletin te schrijven 
over de koningin van het 
vliegvissen, Torill Kolbu 
uit Bverum. Torill Kolbu 
is niet alleen wereldkam
pioene vliegvissen, maar 
ook haaknaaldkunstena
res. Zij maakt zelf kunst
vliegen die zeer gewild 
zijn, niet alleen om er 
mee te vissen, maar 
vooral om in te lijsten. 
Dankzij Torill Kolbu zijn 
steeds meer vrouwen de 
hengelsport gaan beoe
fenen De Noorse dames 
hebben zelfs een geheel 
eigen stijl ontwikkeld die 
de mannen in de scha
duw schijnt te laten 
staan. 
De eerste kunstvliegen 
om zalmen mee te van
gen, zijn ontwikkeld 
door een priores in een 
Benedictijner klooster in 
Sopwell in 1425. Haar 
naam was Dame Juliana 
Berners. Haar motto was 
dat een echte sportvisser 
idealist, filosooif en na
tuurliefhebber moet zijn, 
iemand die zijn of haar 
sport tot in het kleinste 
detail beheerst. 

WEVEN IN BOTSWANA 
Veel zegels kunnen ook 
voor andere thema's 
worden gebruikt dan ze 
oorsprorikelijk zijn be
doeld. Een aardig voor
beeld is de serie 'wevers 
uit Botswana' die Bots
wana op 28 september 
1998 uitgaf. De weef
kunst wordt in dit Afri
kaanse land nog niet zo 
lang beoefend Pas in 

1973 kwam na inspan
ningen van het begaafde 
Zweedse paar Pedaler 
en Ulla Govenius de eer
ste productie op gang. 
De wandtapijten en 
vloerkleden van de 
Ooidiwevers hebben nu 
al naam gemaakt. 
Op twee van de vier 
Botswaanse zegels is het 
productieproces te zien. 
Op de zegel van 55 t. 
wordt de pas geverfde 
wol op de grond gelegd 
om te drogen, terwijl op 
de zegel van 2 p. een 
vrouw aan het weefge
touw zit. 

In het velletje dat bij de 
serie hoort zit een zegel 
van 2.50 p. waarop een 
kleed met vier olifanten 
staat. 

BLOEMEN VAN BOMEN 
UIT NIEUWZEELAND 
De natuur van Nieuw
Zeeland is van een op
merkelijke verscheiden
heid. Iets van die prachti
ge schoonheid vinden we 
terug in de postzegelse
ries van dit land. Dat 
geldt zeker voor de serie 
Native Tree Flowers. Van 
de zeshonderd soorten 
die in de bossen voorko

De zegel van 80 c. toont 
de Poroporo (Solanum 
lacinatun)). Deze wordt 
drie meter hoog en bloeit 
van september tot april. 
De gele bloemen op de 
zegel van 1 d. zijn af
komstig van de Kowhai 
{Sophora tetraptera). 

De 'Wheeping Broom' 
{Carmicbaelia stevenso
n/'/j, afgebeeld op de ze
gel van 1.20 d., is een 
bladloze boom. 
De bloemen op de zegel 
van 1.50 d. doen den
ken aan die van de mar
griet. Ze komen van de 

Op de beide andere ze
gels is een kleed afge
beeld. Op dat van de ze
gel van 35 t. is een dorp 
te zien. Dorpsafbeeldin
gen zijn het populairste 
thema van de kleden uit 
Botswana. De zegel van 
1 p. toont een gestileer
de kaart van Afrika met 
waarschijnlijk rotsteke
ningen (speerwerpers), 
een giraffe, een leeuw en 
een olifant. 

men zijn er zes opgeno
men in de serie die op 13 
januari werd uitgegeven. 
Behalve de bloemen is de 
boomstructuur in een heel 
lichte tekening op de ze
gels opgenomen. 
Op de zegel van 40 c. is 
de Kotukutuku [Fuchsia 
exorficafa) afgebeeld. 
Dit is de grootste fuchsia
soort ter wereld; ze kan 
wel veertien meter hoog 
worden. 
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Teteaweka [Olearia an
qusifolia] of 'Tree Daisy' 
boommargriet). Deze 
30om kan wel zes meter 
lOog worden. 
Bijzonder is ook de 
'Southern Rota' (Metrosi
deros umbellata), afge
beeld op de zeqel van 
1.80 d 

THEMATISCH 
FRANKEERSTEMPEL

KWARTET 
De waterschappen blij
ven bruikbare frankeer
stempels leveren. 
Het stempel (FR27852) 
van het Waterschap 
Wold en Wieden in 
Steenwijk gebruikt de 
tekst Water  Perspectief 
voorleven en groei. Leuk 
is dat in het stempel 
naast een waterplant ook 
een peilschaal is opge =

nomen. ^ 
Een aardig stempel '~ 
(F822112)voorhetthe ^ 
ma milieu en verkeer * 
komt uit Duitsland. Het s 
bedrijf Miwi GmbH in ^ 
Munster is gespeciali ^ 
seerd in gefuidwering. 2 
Groene beplanting kan ï 
ook geluidwerencTwer °"— 
ken zoals het bedrijf M C 
meldt met de tekst Lärm tm 
schütz mit lebendem 
Grün. 
Ons land heeft nogal wat 
commerciële radiosta



tions, zoals Radio 538 
In het frankeerstempel 
(FM50233) is het logo 
van dit station opgeno

men. 

Een niet alledaags stem
3el (FR26Ó40) komt uit 
.eiderdorp. Het wordt 

gebruikt door Lucullus. 
Het bedrijf ken ik niet, 

c 

wel de naamgever. Lu
cullus werd als consul 
van Rome (74 v.C.) be
roemd door zijn over
winningen op Mithrada
tes, koning van Pontus. 
Hij was naast Crassus 
de rijkste man in Rome 
en eveneens berucht om 
zijn leven in weelde. Hij 
bracht in 76 v.C. uit de 

Griekse stad Kerasous in 
KleinAzië de kersen
boom mee, die zich al
ras over heel Europa 
verspreidde. In Van Da
le's Groot Woorden
boek der Nederlandse 
Taal wordt als betekenis 
voor het woord lucul
lisch gegeven: 'weelde
rig, overdadig, naar de 
levenswijze van Lucul
lus.' 

IN KORT BESTEK 
De slogan De Euro komt 
eraon Krijgt u de komen
de tijd vaak onder ogen. 
Bijvoorbeeld dankzij het 
frankeerstempel 
(F685618)vandeDuitse 

0110 

firma Siemens: Der Euro 
kommt. Wir geher) vor

Verzamelaars van het 
thema computers zullen 
de nieuwste ontwikkelin
gen rond Internet op de 
voet volgen. In het Port 
Betaaldstempel van de 
Kamer van Koophandel 
Haaglanden te sGra
venhage staat de tekst 
KvK OnlineHet Neder
landse bedrijfsleven di

rect op uw scherm. Bel 
(070)3287709. 
De relatie tussen postbo
des en honden is be
rucht. Op een Surinaams 
postzegelboekje (num
mer 6a) staat een vignet 
met de tekst Werk mede 
aan een veilige postbe
stelling; houd uw waak
hond oinnen! 

Werk mede 
aan een veilige postbestelling; 

houd uw waakhond binnenl 
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EERSTE THEMATISCHE CD/ROM VAN MICHEL WORDT 
GEPRESENTEERD TIJDENS ZESDE BRIEVENBEURS 

Op 2 en 3 april van dit 
jaar wordt weer de inter
nationale beurs voor 
poststukken De Brieven
faeurs gehouden. In 
sporthal 'De Mammoet', 
hoek Burgemeester Van 
Reenensingel en de 
Groen van Prinsterensin
gel in Gouda zullen on
geveer 35 standhouders 
aanwezig zijn met een 
grote verscheidenheid 
aan poststukken, stem
pels, postqeschiedenis, 
postwaardestukken en l i
teratuur. 
De Spoorwegmotief Fila
telist \erzorg\ tijdens de 
beurs op de bovenver
dieping van De Mam
moet een programma. 
Behalve een cTubbijeen
komst en een clubveiling 
wordt op de tweede dag 
een verloting georgani
seerd. Er wordt een vitri
ne met modeltreinen in
gericht, er is een mini
tentoonstelling op het 
thema Spoorwegen te 
zien en er is zelfs een 
modelbaan uitgelegd. 
Tijdens de beurs  en dat 
is een primeur  zal de 
CD/ROM 'Spoorwegmo
tief op postzegels' wor
den gepresenteerd, voor 
zover bekend de eerste 
professionele themati
sche CD/ROM. Het gaat 
om een titel uit het fonds 
van de bekende Duitse 

catalogusuitgever Michel 
die alle spoorwegmotief
zegels van Europa bevat, 
met afbeeldingen en ge
detailleerde inTormatie. 
Ook dit jaar wordt op de 
tweede dag van de beurs 
om 1 uur 's middags een 
doos met poststukken, de 
Brievenbox, verloot. 
Deze box, die door de 
deelnemende handela
ren ter beschikking is ge
steld, heeft een waarde 
van meer dan duizend 
gulden! De verloting is 
net als de toegang tot 
'De Mammoet'  gratis. 

Gelegenheids
stempels 

9 en 10 april: 
Weert. Speciaal stempel 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Jeugdfilate
lie 1999 in Weert. Ver
zamelaars die dit stem
pel aan hun collectie wil
len toevoegen kunnen 
het volgende doen. Stuur 
uw (voldoende gefran
keerde) poststukken die 
van het speciale stempel 
'Dag van de Jeugdfilate
lie' moeten worden voor
zien in een  eveneens 
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voldoende gefrankeerde 
omslag  aan PTT Post De 
Verzamelservice, Postbus 
30051, 9700 RN Gro
ningen, onder vermel
ding van 'Stempel 15e 
Dag van de Jeugdfilate

13 april: 
Den Haag. Eerstedag
stempel Ouderenzegels 
1999. Dit stempel wordt 
uitsluitend op de officiële 
enveloppen van PTT en 
NVPH geplaatst. 

RESERVERINGSBON VOOR KLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
De rubriek Kleine annonces is alleen voor abonnees van het maandblad 'Philatelie'. Voor een advertentie van drie regels betaalt u f 10.. Elke 
regel meer kost f5.. Vermelding van naam+adres of naam+telefoonnummer is verplicht. Plaatsing onder nummer kost fS. extra. 

rubriek: □ aangeboden □ gevraagd □ diversen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

no 
f l5 
f20 
f25 
f30 
f35 

Vul de bon in en schrijf een betaalcheque of Naam: 
girobetaalkaart uit (ABN/Amrobank, reke
ningnummer 490485774, t.g.v.Brouwer Adres: 
Media). Stuur bon en cheque aan 
Brouwer Media, Postbus 345 , Postcode: 
3 7 4 0 AH Baarn 
Vermeld hiernaast uw naam en adres. Plaats: 



MiraoniCES 
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 

Nieuwtjes. West Europese landen 
|o a Engeland, Frankrijk enz Al
les nominaal +10% Aruba en 
Ned. Antillen voor een redelijke 
prijs H O Landegent, tel 020-
699S179 

Teab blanco FDC's E^.S-ESVo (10 
manco s), cw ruim ƒ 2300,-, ver? 
VOFDC/sm Adres E53-E14S PTT-
mapjes 1-102 en 1-S.S (m 2) H 
Goossens, P V Roesselstr 9, 46S1 
ET Hoogerheide 

Plaatfouten (ook brieven) volle
dige liist bij E Hidding, Irisstr S7. 
9679 GC Scheemda, 0597-591907 

FDC's Ned. va nr II en Ned Ant 
t'a nr 1 tot nu in albums ('atw + 
/" 15000 Gevr bod boven 40% 
tel 0346-564880, ] van den Bol 

700 zegels W.-Europa veel grf 
-1W en kpl series ƒ10.- giro 
1.330084 Boet/kes. Baronichof 
100. Helmond 

^ u k e partijtjes Ned. en overzee 
f buitenland tegen voord prij
ken A Sanders. 035-6221470 

'ied. grfm + toeslag ƒ 69,- p kg 
>0 kg klfm ƒ 100.- D de Wilde, 
vloordrecht Tel 0182-374009 

Te koop Filatelie informatief 4 
landen kompl ƒ250. - J v d 
tleer. tel 0561-688809 

^aulogi Rode kruis Europa/kin-
ler-zomerzegels {Ned) C.antas 
Lux) Pro Juventute/Prof patria 
Zw ) I G van Dijk, Thorbecke-
aan. 124, 9402 EW Assen 

*oststukken ook thema, effecten, 
ekenmgen. papier noodgeld, 
Juitse Reich, ansichtkaarten, 
jroeten uit Mevr A N Brigge-
naii-v d Schelde, Kantelenweg 
O, 3233 RD Oostvoorne, tel / fax 
1181-485036 

)DR** koll m album o a '59 /67 
650,- '68 /74 ƒ200,- Arken-

losth. Ravel 24, 6461 NA Kerkra-
le,tel 045-5463016 

'^erz. Ned. Duitsl. ItaUe, België, 
irinses Diana, doos katalogi 250 
g kant post, van Balen en Buur-
lan in 16 delen 5 en 10 et P Va-
mtijn,tel 077-3519618 

'erz. Ned. vanaf 807 pf/z pi cat 
2000,-, vraag 2000,- P Groot-
aert, 070-3950523 

iiè met o a China, Macao, vanaf 
5% Michel, gratis prijslijst B 
)gtrop. tel 0578-570217 

00 vlinders ƒ 20,-. 400 mu/iek 
48,- 500 bloemen ƒ30.- 500 
)ort ƒ 25,- 200 naakt ƒ 35,- 500 
jgels ƒ 4 5 , - 1000 Engelse geb 
39,- Jac van Welsenis. Colonia-

traat 57, 3024 TA Rotterdam Gi-
hnr 6513551 

100 Versch. telefoonkaarten 
ƒ50 , - Giro 1537084 H Garrelds. 
Hengelo 

Gratis prijslijst Ned.-fog, scherpe 
prijzen Dirk N Sluis Philatelie-
Hoorn Tel 0229-261611 fax 
0229-264013 

Brieven, etc Duitsl 1784-1944. 
250 st waarvan 100 voorfilatelie, 
regio Breslau Vrpr ƒ3500,- E. 
Wijnja, 0525-685541 

500 Vissen, 450, 50 vogels 450, 
100 telk ƒ50,- , 75 paarden ƒ6,- , 
telk Texel ƒ 15,- Mc Donald tel 
12.50 H v d Pols, Aak 56, 2991 
DA Barendrecht 

BRD: 40 versch gest toeslag/e
gels ƒ 25,- giro 972073 t n v G 
Schonewille, Pr Beatrixl 144, 
Rijswijk-ZH Uitsluitend over
schrijvingen van girorekening op 
girorekening Tel 070-3941745 

Verz.Ned. + O.G.»,'»* en 0 tot 
1977 cat ƒ 1 5 145 nu ƒ 3000, 24 
post/ boekjes cat ƒ515 , - nu 
ƒ 125,-, 127 I e dag env Ned cat 
ƒ 1 3 3 5 nu ƒ.300, dubb 
Ned post fr cat ƒ 1865 nu ƒ 350, 
Indonesië cat Yv fr 5220 nu 
ƒ 2 0 0 E ] Schoondergang, tel 
0715410244 

DDR 
Bund 
pi + 

25%, 
Berlin 

gest 
5462894 

Nederland + 
Reich France 
J Romkens, 

Geb. 
.35% 
045-

Australië: 100 versch grt met 
nwst Idiidbouw en vlinders compl 
ƒ 1 4 200 versch i d / 1 9 , 7 ' i Man-
cohjst Austr welkom Giro 
1282149 J Dijkstra, Lindenoord 
20, 8172 AL Vaassen 

Australië, per kg ƒ70 , - met de 
laatste nieuwe 100 gest g r f Aus
tralië ƒ10 , - idem 200 grf ƒ20. -
idem SOO grf ƒ35 , - Australië 250 
gram grf alleen '98 ƒ 40,- Postgi-
ro 342S666 P Antonisse, Runmo-
len 16, 5404 KT Uden Tel 041S-
268S^S 

West-Europa, gaarne uw manco-
lijst naar P \ d Meij, Krnnkade 
37, 2251 JW Voorschoten 

Duitsland: 50 versch j a n 97 tot 
heden voor ƒ 10,- 500 versch jan 
8b heden ƒ 9 5 , - Prijsl Bank 
304810398 Giro 5312882 Verse-
veld-Boschman, De Olmen HO, 
6903 BP Zevenaar 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tse-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

Ierland, hebt u wensen vooi Ier
land, dan uw mancolijst naar 
Henry Kuipers, Bcethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo, tel 0546-
532155 

Israel, Palest i j« ge/ag en alle we
reld Nieuwe uitgiiten tegen no
minale waarde Ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 

beste voorwaarden, priishjst gra
tis. Eilat Philatelic Club, postbus 
542/32, Eilat, Israel 

100 gest aanbieding veel grf 
Frankrijk ƒ32 . - Luxemb ƒ28 , -
Oostennjk ƒ 32,-. Giro 2300785, 
RSD, Lindelaan 23. 1775 GK Mid
denmeer Ook voor uw mancolijs-
ten Europese landen 

Ned. vanaf 20% post fr gest auto-
maatbj combm maximumkrt 
FDC's I Laman Trip, 0499-
474163 

Indonesië volgens Zonnebloem 
1999 Alle uitgiften 1997 voor 
35% cataloguswaarde Nieuwtjes 
1998 ƒ0 ,35 per 1000 Rp Graus 
prijslijst B Veenhof, Postkade 53, 
9648 JT Wildervank 

Verzamelaar verkoopt uit zeer 
grote collecüe Engelse Kolonien 
voor ƒ 1 / p o n d Gibbons ot 
lOct/franc Yvert Mancolijst naar 
E M van Rooijen, postbus 731, 
2270 AS Voorburg 

Ned. Losse DAVO-luxe bladen 
jaren 1945-1995. /gan ƒ100,- + 
verz kst T Boekhout, 033-
4947359 

Nederland en Ver. Europa***, 
0 v a no 1 Stuur uw n o s, ont
vang mijn pnjs F Ghyben. Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar 
T e l / f a x 0316-529241 

Plaatfouten catalogus met 189 
nieuwe pi f op Nederl zegels 
ƒ 19,50 op giro 1414033 \ Mast 
0786169939, Balsa 165, 3315 NK 
Dordrecht Ook ink vellen Ned 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20,- in 
een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran
co thuis Correspond m English 
Lennart Runfors. Gotlandsgatan 
1. S602 17 Norkoping, Zweden 

500 Bulgarije ƒ 36 . - 100 Cook Is
lands ƒ 15,- 1000 Hongarije 
ƒ 49, - 200 vlinders ƒ 15 , - 200 
naakt ƒ 35 , - 300 vogels ƒ 22,50 
300 paarden ƒ 2 5 , - Jac van Wel
senis, Colomastraat 57, 3024 TA 
Rotterdam Gironr 6513551 

GEVRAAGD 
Zegels met poezen {ook ruilen) 
D van Mourik, Koraalrif 3, 8224 
ZP 1 elystad 

Hotel (motief )zegels, hotelpost
stempels P van Soest, Heem-
raadssingel 217a, 3023 CC Rotter
dam 

Firmaperforaties gezocht. Verza
melaar koopt of ruilt WJ Mans-
sen, l a a n dei V N 31. 3844 AD 
Haidenviik Tel 0341-417980 

Bosnie-Herzegowina, Montene
gro en Oostenrijks-Hongaarse 
Feldpost. Tandingen, typen, kleu-

ZÓ 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 mee!). Ver

melding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is verplicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of girobetaalkaart aan: 

ABN AMRO bank rek. nr. 401 30 3632 
t.n.v. Brouv^er Media, Postbus 345, 3740 AH Baarn 

ren los 0 of op brief(stLik) Coe-
nen, tel 0168-472029 

Postirisse frankeergeldige zegels 
Nederland P J Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Collectie China en of losse series 
en blokken tevens te koop ge
vraagd Siam Thailand Macau M 
Prins, tel 020-6960165 

Verzamelaar zoekt firmaperfora
ties Koop of ruil Los of op stuk 
M Silkens. Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum Tel 035-
6234423 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wienngen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman, Duyker-
dam 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222-310601 

DIVERSEN 
W.W.F, verzamelaar zoekt andere 
verzamelaars van W W F om mee 
te corresponderen H de Pender, 
Heerottostr. 21, 4205 TP Gorin-
chem. 

Zend mij 150 grf. zegels zelfde 
aantal retour J Mol, Hei Masker 
285. 3823 AX Amersfoort 

Postz.ver. Haarlemmermeer heeft 
nog tafels te huur op de jaarlijkse 
overdekte postz markt op zater
dag 24 april 1999 m Hoofddorp 
Inl 023-5613929 

Contactgroep Frankrijk verzame

laars (CFV) voor allen met inte
resse voor postzegels van Frank
rijk 8c voorm Franse Kolomen 
Eigen blad-veiling-rondzendnig-4 
bkmsten pj m Utrecht contr ƒ 4 5 
info Frits Bakker, De Ibis 32, 
7609 ES Almelo Tel 0546-
827552 

PosUegels, munten , ruilbeurs 
Fidei et Arn te Oudenbosch zon
dag 10/13 uur 28 maart . Tel 
0165-314898 

Ruilen: 100 grf kanaaleilanden 
Gibraltar, 100 z m n k retour H 
\ d Linden, Kievitstr 6. Lisse 

Fil.Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst en veiling, clubblad en 
rondzendingen } G E Petersen, 
Postbus 37, 1250 AA Laren Tel 
035-5312770 Vraag info 

Israel gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl A 
Bouwense, tel 0113-212762 

www.fiIasoft.nl De mooiste en 
meest vei rassende website van 
René van Dijk, Pb 9519, Amster
dam 

Schriftelijke veiling van uitslui
tend poststukken, brieven, post-
historie, censuur, luchtpost, the-
mansche stempels, KZ-kamppost, 
Cinderella materiaal etc van de 
gehele wereld Gratis catalogus 
bij G A van Albada, Klimopzoom 
119, 2353 RH l e i d e r d o r p (071-
5415609, na 18 00 uur) 

Zegels NL In-verkoop (v a 10%) 
of nul 100kf \ a ƒ 1,-Stockmann, 
Zevenaar Tel 0316-526265 

IVIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 

Postzegelhandel "Dutctistamp" 
Maandereind 61, 
6711 AB, Ede-Centrum 

0318-61 03 34 

f Postzegels 1 
W.vanderBijJ : ) 

Pï^" 
else. 

Zadelsiraat 35 
3511 LS Utrecht 
Netherlands 
tel 0031 30 2342040 
fax 003130 2317077 
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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 VLIET 
W i | zi|n gespecialiseerd m de verkoop van parti|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen- en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-parti|-
en etc bieden wi | 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 b i | ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vripli ivend onze 
maandeli|kse voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan 

PZH Fa. V a n VLI ET Geopend do/vr 14 00-17 00 
Ugchelseweg 50 zat 10 00-16 00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055-5416108 of fax 055 5340375 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 7 / 1 9 9 8 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + tioge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

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

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
36,00 
50,00 
28,00 

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
130,00 
170,00 
110,00 

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 

50,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 60 00 + ƒ 4,00 porto / Orders boven ƒ 60,- portovnj 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196ofSNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levering onder rembours + ƒ 8 00 porto Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Contact Schept Kracht 
Vereniging opgericht in 1926 

verzorgt landelijke rondzendingen 
voor gevorderde filatelisten 

met de volgende secties: 

NOG zegels/FDC's, 
NOG post(waarde)stukken 

en afstempelingen, 
West-Europa, Oost-Europa, 

voorm. Britse geb., Voorm. Franse geb., 
Latijns-Amerika, USA, Azië/Afrika 

CsK streeft er naar kwaliteitsbewuste ver
zamelaars en inzenders van dienst te zijn met 
gerichte zendingen. 

Contributie ƒ 20- , provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

Personen, die lid wensen te worden, als aanvul
ling op het plaatselijk of regionale ruilverkeer 
kunnen een brochure aanvragen bij de secre
taris: dhr. B. K. Okma, Zeeuws Vlaanderen 7, 
8302 PD Emmeloord; 0527-615129 

Frankee 

postz 
van Nederland 

rg geldige 

en alle West-
Europese landen 

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

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
penemarken 
gebruikt 
CalYv 
2 4 5 -
3 5 5 -

U 1 0 -
5 6 5 -
6 1 7 5 -
8 1 0 -
10 1 5 -
11 4 5 -
12 6 5 -
13 77 
14 l i o 

n s 1 0 0 -
16 2151 
17 7651) 
18 l o 

n g 7151 
20 14851 
22 1 0 -
23a 1 0 -
28 12 51 
28b 24 51) 
29 12 25 
29b 43 5 
32 82 5( 
34 3 0 -
46 41 25 
47 28 51 
62 38 51 
63 38 51 
64 49 51 
68 H O -
SI 1 0 -
84 93 51 
85 71 S 
86 76 51 
130/31 57 51 
153/64 in blokjes 

87 5( 
216 1 0 -
252a 2 5( 
267Aa 1 0 -

Dienst 
1 6 5 -
2 1 0 -
3 1 8 0 -
10 2751 

Postfris 
43/47 1 7 0 -
55/61 247 50 
62 22 50 
64 26 50 
80 48 50 
81 76 50 
82 132 50 
83 1 8 0 -
86 4 5 -
88 122 5C 
95/04 8 5 -
107 98 5C 
108 49 5C 
109 27 50 
110 1250 
111a 4950 
112 92 50 
114 3 0 -
115 24 50 
130/31 63 50 
136 27 5C 
147 7150 
148a 13 5C 
165/67 12 5C 
168/73 2 5 -
174/80 1 0 5 -
181/86 8 0 -
187/89 93 50 
190/92 49 5C 
197/06 2 3 0 -
222/26 55 -
227/28 5 -
229/34 8 0 -
235/40 56 5C 
241/45 4 5 -
249/52 3 5 -
252a 2 75 
276 3 5( 
282/90a 9 -
301/03 6 25 
304/06 13 75 
311/13 3 5C 
332/33a 2 5 -
338/39 4 75 
372/73 7 25 
398/06 1 5 -
406a/10 66 5C 
418/25 6 25 
463/70d 36 5C 
518/23 11 75 
525/28 2 50 

534/35 8 50 
559/63 9 -
567/72 3 50 
579/81 4 25 
608/11 4 25 
613/16 5 50 
619/22 3 50 
623/28 7 75 
640/41 4 50 
719/29 13 75 
758/62 6 5C 
777/80 5 5C 
781/83 7 25 
796/98 13 75 
815/18 5 50 
822/23 8 50 

BiDk 
1 4 25 
LP 
1/5 4 5 5 -
6/10 32 50 

Dienst 
10 32 5C 

Port 
1/7 1 4 5 -
9/18 197 50 
19 2150 

Farcer postfris 
1/14 19 50 
15/17 5 75 
18/21 13 25 
22/24 1 75 
25/29 2 25 
30/32 3 75 
33/34 2 -
35 125 
36 7 25 
37/38 1 75 
39/41 1 50 
42/46 3 50 
47/48 125 
49/52 175 
53/56 2 -
57/58 1 25 
59/63 7 25 
64/65 1 50 
66/68 3 25 
69/72 4 25 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

73/75 
76a 
78/79 
80/83 
84/86 
87/90 
91/92 
93/96 
97/99 
100/05 
106/09 
110/11 
112/14 
115/18 
119/23 
124/27 
128/29 
130/32 
133/35 
136/38 
139/42 
143/44 
145/47 
148/52 
153 
154/55 
156/59 
160/61 
162/65 
166/68 
169/72 
173/75 
176/77 
178/79 
180/83 
184/87 
188/91 
192/93 
197/00 
201/04 
205/08 
209/10 
211/12 
213/14 
215/16 

Bloks 
1 
2 
3 
4 

4 25 1 Boekles 
6 — 
3 -
7 25 

12 50 
4 25 
3 50 
4 25 
6 50 

32 50 
7 25 
5 50 
7 25 

10 75 
1175 
8 50 
6 5C 
6 5C 

1175 
13 25 
1175 

5 50 
10 75 
11 5( 

3 5( 
6 -

10 75 
6 -
9 -
9 5C 

1 0 -
11 5C 
4 75 
3 75 
9 -
8 5( 
7 75 
4 75 
9 5( 
7 75 

10 75 
3 5C 
4 75 
2 75 
3 5C 

13 25 
13 25 
4 25 
6 -

C76 1 8 -
clOO 33 50 
Cl19 1325 

Groenland 
postfris 
1/9 8 5 -
10/18 2 6 0 -
19/27 1 2 0 -
28/29 8 0 -
33 6 5( 
36/52 3 5 -
53/53 6 -
59 5 5( 
62/63 9 -
91 3 5( 
107 3 -
117 825 
121 4 25 
128 1851 
131/33 3 5( 
136/38 4 75 
141 3 5C 
142 7 25 
143/44 4 25 
145/46 4 75 
149 35C 
150 475 
153/54 3 75 
156 5 51 
157/59 9 -
162/63 3 -
164/65 7 5C 
166 3 5( 
167/68 3 5( 
169/72 13 25 
174/76 6 5( 
177/78 4 75 
179/82 9 — 
185/86 6 5C 
189/92 4 75 
193/95 7 25 
197/98 13 25 
199/204 1675 
206/07 4 75 
208 9 -
209/10 21 5( 

Bloks 
1 9 5( 
2 4 25 

3 2150 

Finland gebruikt 1 
2 2 7 5 -
4 6 5 -
5 1 2 0 -
6 1 6 5 -
8 6 5 -
9 6 5 - y 
10 9 3 5 - 1 
13 1075 1 
14 6 - 1 
15 165C 1 
16 175 1 
17 8 25 1 
18 4 5 - 1 
13a 4 5 - 1 
14a 10 75 1 
19 5 5 - 1 
16a 3 75 1 
17a 11 75 1 
20 32 50 1 
20a 4 4 0 - 1 
25 17 5C 1 
34 46 5C 1 
35 76 5C 1 
36 7 25 1 
37 7 50 1 
38 11 75 1 
39 14 25 1 
40 2 25 1 
41 13 75 1 
42 1925 1 
43 16 5( 1 
45 32 5( 1 
46 87 5( 1 
47 3 8 5 - 1 
48 2 7 5 - 1 
54 247 51 1 
82 115' 1 
108 5 - 1 
134/35 2651 1 
136/38 1 0 - 1 
156/58 32 50 1 
159/60 7 51 1 
166 4 5 - 1 
176/78 7 25 1 
183/85 5 51 1 
186/88 8 75 1 
200/02 32 50 1 
Ook veel postfr s 1 
van Finland 1 

Kwangodreef 195l 
3564 PD Utrech 1 

Tel./Fax 030-26187201 
Giro 2162775. Bank 9692881071 

1 



THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E B . V 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 
Tel. (020) 622 25 30 • Fax (020) 622 24 54 

VOORJ AARS-KOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 
Bestel per telefoon 'S" (020) 622 25 30 

fax M (020) 622 24 54 

Nederland 

EJ 

Q Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 
dagen 

ü Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/ contanten 
Q Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt. 

''&! ^Ä» Ä*' "'^Êi *mdii 



Hierbij nodigen wij u uit voor 

de eerste DrcikurSVCil i l lS op 14 april as 
In tegenstelling tot de reeds eerder door ons geannonceerde datum van 18 maart. 

Onder de hamer komen ruim 700 kavels met o.a. 70 kavels voor-philatelie Nederland 
1512-1831 zoals: 

Briefomslag van Batavia naar Den Haag met op voorzijde luxe stempelafdruk van het 3-gulden 
V.O.C, stempel van het 5e formaat. 

Ex. collecties "Dreikurs" en "Mr WS. Wolff de Beer'. 

Tevens proeven emissie 1852, blokken zowel ongebruikt als gebruikt, alsmede de plaats
naamstempels Alkmaar - Enschede. Het geheel wordt afgesloten met diverse zeldzame 
variëteiten Nederland. 
Cat. ƒ 20, - op giro no. 17369. Gaarne vermelding veiling 573. 

De a.s. mei-veiling staat gepland van 31 mei tot en met 4 juni a.s. Voor deze veiling ontvin
gen wij o.a. een bijzondere ongebruikte verzameling gehele wereld 1900 - 1991 in insteek-
boeken. Onder de hamer komt het eerste gedeelte w.o. belangrijk Engeland en Koloniën 
met veel "specimen", Nederland en Overzee w.o. P.P.V. no. 2 ongebruikt. Cat. ƒ 30.000,-. 
Cat. ƒ 15,— op giro no. 17369. Gaarne vermelding veiling 574. 

U kunt dagelijks inzenden voor onze volgende veilingen! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

SINDS 

1I_ 
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 




