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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

UIT ONZE EERSTKOMENDE VEILING: 
O.a. een zeer gespecialiseerde coileclie Nederiands indië mei veei variëteiten, 

w.o. één van de grootste collecties proeven 

©^LUCHTPOST.©® 
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NED-IMDiE-T- 1933 
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KIED-INDIE-V- 1933 
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Ook u kunt voor deze internationale veiling nog materiaal inleveren. 
Voor meer informatie, taxaties en/of adviezen: 
Rokin 60 - 1012 KV Amsterdam - Tel. 020-6230261 - Fax 6242380 



• « 9 ^ EiK^ J PHILAPOST l^ttSrt BERKEL ENRODENRIJS 
Natuurlijk ook voor: 

ederiana & uverzeese Kijksdelen 
I Philapost gaat door met het opruimen van een enorme voorraad Nederland en Overzeese , 

Rijksdelen, alsmede Indonesië en Suriname Onafhankelijk van een handelaar in financiële no^Hf 

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

ƒ 95,= 
ƒ 195,= 
ƒ 295,= 
ƒ 495,= 

43,10 
88,48 

133,86 
224,62 

mtmnrm 
mm 

'Super-Wonderpakket-Overzeese-Rijksdelen' ƒ 95,= 8 43,10 
'Happy-Wonderpakket-Overzeese-Rijksdelen' ƒ 195,= 8 88,48 
'Top-Wonderpakket-Overzeese-Rijksdelen' ƒ 295,= 8 133,86 
'Mega-Wonderpakket-Overzeese-Rijksdelen' ƒ 495,= 8 224,62 

■Mi" 
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'SuperWonderpakketNederland & OverzeeseRijksdelen' ƒ 95,= 8 43,10 
'Happy-Wonderpakket-Nederland & Overzeese-Rijksdelen' ƒ 195,= 8 88,48 
'Top-Wonderpakket-Nederland & Overzeese-Rijksdelen' f 295,= 8 133,86 
'Mega-Wonderpakket-Nederland & Overzeese Rijksdelen' ƒ 495,= 8 224,62 

in 

1« 
'Super-Wonderpakket-Manco's-Nederland-en/of-Overzeese-Rijksdelen' 
'Happy-Wonderpakket-Manco's-Nederland-en/of-Overzeese Rijksdelen' 
'Top-Wonderpakket-Manco's-Nederland-en/of-Overzeese-RIjksdelen' 
'Mega-Wonderpakket-Manco's-Nederiand-en/of-Overzeese-RIjksdelen' 

ƒ 95,= 
ƒ 195,= 
ƒ 295,= 
ƒ 495,= 

43,10 
88,48 

133,86 
224,62 

■■■■ I 
■ ■■■ '^ 
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Heeft u speciale wensen? 
"Laat het even weten aan één van de medewerkers van Philapost." 

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

U zegt het maar! Alles is mogelijk bij Philapost! 
De prijs is uiteraard altijd de laagste! 
Wonderpakketten bevatten afhankelijk van de gekozen samenstelling 
drie (33%), vier (25%) of vijf maal (20%) de waarde van de Officiële 
N.V.P.H. Catalogus 1999. Uiteraard heeft u een Prijs en Kwaliteits

Garantie én een OnherroepelijkeTeruggaveGarantie 
Bovendien betaalt u pas achteraf na ontvangst 
(en na volle tevredenheid) van uw bestelling. I 

 PHILAPOST 
De allerleukste en goedkoopste manier van verzamelen. 

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

BEL 

FAX 

010511 50 99 
Van 9 00 uur tot 17 00 uur ma vr 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs BEZOEK 

0 1 0  5 1 1 8 3 2 1 
24 uur prr dag 7 dagen n de week 

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 

vrijdag 7 en zaterdag 8 mei van 10 00 17 00 uur 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
BESTELLEN, BEKIJKEN EN ACHTERAF BETALEN MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE VOLLEDIGE BETALING MOET BINNEN 14 DAGEN NA ONT
VANGST ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST ALS U DE BESTELLING  VERMEERDERD MET F 5,= PER ORDER  NIET WILT BEHOUDEN MOET 
U 
DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST KENBAAR MAKEN AAN PHILAPOST TERUGZENDEN AAN PHILAPOST IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO, 
DOE HET DAAROM MET EEN VERZENDBEWIJS VAN PTT POST LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILAPOST MAG EEN OPDRACHT TOT LEVERING 
WEIGEREN EEN HERINNERING KOST F 10.=. EEN AANMANING KOST OPNIEUW F 10.= EVENTUELE INCASSOKOSTEN ZIJN TEVENS VOOR UW REKENING 
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NEDERLAND 
Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

245,— 30,— 
2 4 5 ,  2 8 , 

475,— 125,— 
125,— 
125,— 
3 7 5 , 

4 0 , 

65,— 
275,— 

18,— 
9,— 

95,— 
2,50 
3,50 

35,— 

1(x) 
2(x) 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
6(x) 
7(x) 
8(x) 
9(x) 
10(x) 
11(x) 
12(x) 
13(x) 
14(x) 
15(x) 
16(x) 
17(x) 
18(x) 
23(x) 
24(x) 
25(x) 
26(x) 
27(x) 250,— 12,50 
28(x) 210,— 40,— 
29(x) 425,— 150 , 

30/33(x) 125,— 6,— 

2 5 0 , 

4 7 5 , 

900,— 
1 0 , 

150,— 
6,— 

120,— 
3 0 , 

250,— 
125,— 
150,— 

7 5 , 

175,— 

2 7 , 

120 , 

175,— 
5 , 

8 5 , 

3 , 

7 5 , 

19,— 
7 6 , 

7,50 
7,50 

58,— 
6,— 

30b/33a 
31a X af 
34/36X 
37x 
38x 
39x 
40x 
41x 
42x 
43x 
44x 
45x 
46x 
47Ax 
47A(x) 
48x 
47Bx 
48(x) 
49x 
50/55X 
56/76X 

X 77,— 6,— 
70,— 5 5 , 

35,— 7,50 
37,50 1,25 
37,50 1,50 
75,— 6,50 
88,— 4 , 

50,— 1 5 , 

135,— 6 , 

675,— 2 0 , 

725,— 90,— 
1 2 0 ,  1 5 , 

2 4 5 ,  2 4 , 

5 2 5 ,  2 0 0 , 

250,—  , 

900,— 6 2 5 , 

5 2 5 ,  1 7 5 , 

5 5 0 ,   , 

2 9 5 ,  1 5 0 , 

25,— 2,50 
720,— 44,— 

div. tandingen los 
leverbaar têtebeche 
61 bx 
61 cx 
77x 
78x 
79x 
80x 
81x 
82/83X 
84/86X 
87/89X 
90/94X 
95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
lO lx 
lOl fx 
102/03X 
104x 
104 

90,— 1 1 0 , 

5 2 5 ,  6 5 0 , 

65,— ,75 
1 2 5 ,  6 , 

2 5 0 ,  7,50 
9 7 5 ,  8 8 0 , 

40,— ,25 
21,25 1 9 , 

95,— 6 6 , 

17,50 10,— 
12,50 7,50 
17,50 12,50 
18,75 125,50 
42,50 3 6 , 

65,— 2 0 , 

1 5 0 ,  4 8 , 

350,— 4 9 , 

975,— 8 7 5 , 

1250,—  , 

75,— 1 0 , 

195,— 
165,— 

1 9 0 , 

1 3 0 , 

2 7 5 , 

6 , 

8 5 , 

12,50 
38,— 
45 
40,— 

250 
2 5 0 , 

95,— 
110,— 
44,— 

1 7 0 , 

1 2 5 , 

14,30 
16,25 
31,25 

2 9 5 , 

12,50 
1 0 0 , 

2 2 0 , 

3 2 5 , 

12,50 
2 2 5 , 

1 7 5 , 

7,50 
3 2 5 , 

16,25 
2 1 0 , 

3 2 , 

16,25 
60,— 
9 8 , 

2 1 , 

27,50 
27,— 
3 0 , 

29,50 
4 0 , 

44,— 
145,— 

52,50 
4 1 , 

1 1 0 , 

45,— 
27,50 
12,50 
7 1 , — 
4 1 , — 
29,50 
32,50 
16,50 
4 1 , — 
5 1 , 

38,— 
36,— 
4 1 , 

9 , 

28,— 
7,50 

19,— 
1 5 , 

19,— 
6 , 

14,— 

318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 
in paar 

346/49X 

350/55X 
356/73X 
371X 
372x 
373x 
356a/dx 
356ex 
374/78X 
379/91X 
379a/dx 
392/96X 
402/03X 

1 8 , 

7,50 
1 2 , 

14,— 
27,— 
75,— 

275,— 

3 0 , 

150,— 
4 0 , 

55,— 
52,50 
85,— 

400,— 
12,— 

8 , 

9,— 
5,— 
9,50 

402B/03BX 172,50 
474/89X 
518/33X 
534/37X 
550/55X 
556/60X 
592/95X 

88,— 
1 5 0 , 

520,— 
40,— 
50,— 
56,— 

Roltanding 
1/18x 
19/31X 
33/56X 
51 ax 
51a 
57/70X 

550,— 
202,— 
2 9 8 , 

4 2 5 , 

250,— 
135,— 

ook losse waar

den uit Rolt. 
series leverbaar 
71/73X 
74/77X 
78/81X 
82/85X 
86/89X 
90/93X 
94/97X 
98/01X 

1 4 4 , 

6 8 , 

3 5 , 

3 5 , 

4 4 , 

65,— 
6 5 , 

55,— 

Oude postzegel

boekjes, auto

maatboekjes, 
prijslijst op aanvr. 

Luchtpost 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
12/13X 
Brandkas 
1/7x 
1/7x 

4 5 , 

1,50 
5 5 , 

22,— 
400,— 

800,— 
9 9 0 , 

goed gecen

treerd Dienst 
1/8x keur 
16/19X 
25/26X 

250,— 
120,— 
7 0 0 , 

keur 
Internering 
1X keur 
2x keur 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
2Bx 
13/26X 
1 '^a/?ßax 
20fax 
20fbx 
20fdx 
27lx 
27llx 
27IIIX 
28lx 
28IIX 
28IIIX 
29/30X 
29ax 
31/43X 
33a/39ax 
37ax 
44/60X 
Porto 
48afx 
Cert. 
61/64X 
65/68X 
67ax 
68ax 
67bx 
68bx 
69/79X 
80/06X 

\W^ 
TSS^Ji/ 

185,— 
150,— 

275,— 
100,— 
350 
245,— 
330 

9 9 , 

1 2 5 , 

1 3 5 , 

4 0 , 

49,50 
3 7 , 

1 8 0 , 

1 9 0 , 

175,— 
12,50 
2 0 , 

1 7 5 , 

1 9 5 , 

175,— 
120,— 

4 2 0 , 

25,— 
6 , 

1 2 , 

12,50 
98,— 

395,— 
2 2 , 

4 0 , 

M 
•; 

|P*^K 
1 

ä. 
1 ^ 

t 

Ji 
^Hl 
^ul 
" ' " ■ 

Roltanding in 
paar gebruikt 
j 

2 
4 
5 
6 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19/31 

2,50 
7,50 

55,— 
7,50 

1 0 , 

2 5 , 

4,50 
44,— 
14,— 

1 2 5 , 

37,50 
1 2 5 , 

7 0 , 

3 5 , 

2 5 5 , 

105x 
105 
105f 

106x 
107/09X 
110/13X 
114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133AX 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 

163/65BX 
166/68X 
171Afx 
171Afax 
169/76X 
177/98X 
199/02X 
199a/02ax 
203/07X 
208/11x 
212/19X 
217AX 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236x 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64x 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/96X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 

Nrs. NVPH, x = ongebruikt met plakker, (x) ongebr. ged. gom of zonder 
gom, geen teken is mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 250,- franco 
levenng, boven ƒ 500,- 2 % korting. Aanbod geldig voor zover de 
voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel, bezoek gaarne natelef. 
afspraak. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

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

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

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

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

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

Vraag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

S m i t s P h i l a t e l y Openings t i jden : 
Socratesstraat 192, 7323 PL Ape ldoorn d o n d e r d a g t / m zaterdag 
Tel.: 055-^602604 , Fax- 055-3602304 van 11.00 u u r to t 16 30 uui 
Mobiel : 06 -55710735 en volgens afspraak 
Jnteincl www üiatelie nt't t-m.nl smitphiKf'vvoikloulme.nl 

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 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 7 juni haar 97e veiling 
In deze veiling ruim 5000 l<avels met de nadruk 

op de volgende gebieden: 

- Nederland en Overzee; veel topmateriaal, w.o. 

plaatfouten, kleinrond- en puntstempels, etc! 

- West- en Oost-Eropa. 

- Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

- U.S.A. 

- Collecties en partijen. 

Uw voordelen: 

- Vaste prijzen; geen veilingkosten. 

- Pas betalen na toezending kavels. 

- 100% service: terugsturen kavels geeft nooit 

problemen! 

- Ruimte voor persoonlijke wensen 

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

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

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 

1064 WE Amsterdam 

Telefoon/Fax: 020-6146220 

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

http://t-m.nl
http://hetkarveel.nl
mailto:post@hetkarveel.nl


VLISSINGENC 
op no 2 pi IV 

159MILLINGEN 
puntstempel op no 19 

37 

FRANCO (z kästle) 
rood op no 8 

GOESgrootrond 
op no 48 

POSTZEGELVEILING 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118411878 
Fax 0118411879 

POSTZEGELVEILING 

m 

oAA^ 
Zaterdag 1 mei a.s. te ZOETERMEER 

Paviljoen "Zoetermeer"  Zilverstraat 2 
(Voldoende parkeerruimte aanwezig) 

Onder de hamer komen o.a.: 
 Een schitterende afdeling kleinrond, punt, 

francotakje en ander stempelmateriaal waarbij 
veel zeldzaam materiaal in luxe kwaliteit. 

 Mooie afdeling posthistorie met o.a. veel 
zeldzaam brievenmateriaal provincie ZEELAND. 

 Groot aantal partijen, restanten enz. waarbij 
diverse geheel intact gelaten topcollecties 
alsmede een zeer interessante winkelvoorraad. 

 Mooi gedeelte losse zegels en series N.O.R. en 
buitenland waarbij veel topmateriaal (veelal 
gekeurd), variëteiten e.d. 

BRUINISSE(HPK) 
kleinrond op no 19 

ZEVENBERGEN2 letter 
op no 39 

Charge (cursief) 
op no 10 

TERNEUZENhalfrond 
op no 11 

No 9B type I I 

Niet de grootste veiling 
Wel een must voor elke filatelist! 

DEZE VEILING MAG U BESLIST NIET MISSEN!!! 

i^^l^S * . — « " ^ • ' ^ 
■^ 

ARNH OLDENZ (takje) 
op no 19 

ALKMAAR (franco takje) 
op no 8 

HAARLEM (franco takje) 
op no 12 

Voor onze volgende veiling kunt u materiaal inbrengen, (ook tijdens de veiling en 
kijkdagen.). 
In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in mooie stempelverzamelingen en intact 
gelaten betere verzamelingen, alsmede gehele nalatenschappen. 

* Uw inzending wordt gepresenteerd in één van de meest verzorgde 
catalogi van Nederland met als resultaat; DE BESTE OPBRENGSTEN. 

* Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden 
* Discretie verzekerd. 

0118411878 
De moeite waard! 

Bij interessante 
objecten desgewenst 
kosteloos bezoek aan 
huis. 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5 , -
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 

en 

^^m 
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ENGELAND 1998 POSTFRIS 
20.01 
03.02 
24.02 
10.03 
24.03 
06.04 
23.04 
23.06 
21.07 
25.08 
29.09 
13.10 

02.11 
01.12 

Endangered species (6 wrd.) ƒ 13,65 
Diana (strook van 5 wrd.) ƒ 8,00 
Order of the Garter (strook van 5 wrd.) ƒ 8,45 
Type Wilding 20p (LB+RB), 26p & 37p (4 wrd.) ƒ 9,15 
Lighthouses (vuurtorens) (5 wrd.) ƒ 11,65 
Type Machin 2nd. & 1st. zelfklevend (2 wrd.) ƒ 3,25 
Comedians (5 wrd.) ƒ 11,65 
National Health Service (4 wrd.) ƒ 9,25 
Children's Fantasy Novels (5 wrd.) ƒ 11,35 
Europa, Festivals (4 wrd.) ƒ 9,10 
Land Speed Record (5 wrd.) ƒ 10,60 
Speed 20p tanding I41/2XI31/2 (LB of RB) (1 wrd.)... ƒ 1,75 
Machin 2nd. (LB), lOp & 43p tanding 14 (3 wrd.) .... ƒ 8,00 
Regionalen (3) 20p (RB) & 26p tanding 14 (6 wrd.) . ƒ 18,00 
Christmas Angels (5 wrd.) ƒ 10,45 
Machin 2nd. (CB) & 1st. tanding 14 (2 wrd.) ƒ 3,25 

Minimum bestelgrootte ƒ 25,-. Onder ƒ 250,- verzendkosten extra. 
Wij leveren ook ouder Engeland, alleen postfris, ook specialistisch 
materiaal. 

] Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Mark t 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
tel. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 

i 

van J oKy^Ä}!^ 
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 
doorlopend goede verzamelingen, 
alsmede betere losse zegels of series. 
Ook contante aankoop! 

■ Door overmaking van ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

r 
Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

Postzegelhandel Onenlnestiiden: 
\H.a,Meijer speciale aanbieding maandag 12.00-18.30 
N.Z.Voorburgwal 262 nededandjalkland dinsdag/woensdag 10.00-18.30 
1012 rs Amsterdam tsjechoslowakije . donderdag 10.00-20.30 
nederland V a n a f 4 0 % vrijdag 11.00-18.30 
teVfax 020-6274888 Z O n d a g S OpCIl ( 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 

nederland 
av.ph 
474/98 
518/33 
556/60 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
592/95 
602/06 
607/11 
612/16 
637/40 
641/45 
671/75 
681/82 
683/87 
707/U 
715/19 
722/26 
738/42 
rl/18 
371/73 
r78/81 
r86/89 
i94/97 
r98/101 

postfris 
184,00 
450,00 
109,00 
34,00 
39,25 
29,00 
33,00 
24,00 
97,00 
29,00 
19,00 
24,50 
44,00 
36,00 
54,00 
62,50 
17,00 
22,00 
14,75 
20,00 
19,50 

1780,00 
420,00 
90,00 
99,75 

175,00 
155,00 

falkland 
michel 
7 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
43 
44 
30 
31 
32 
35 
38 
44 
45 
92 
93 
96/97 
114 
115 
137 
161/74 
255/69 

gestempeld 
550,00 

17,00 
69,00 
96,00 
80,00 

490,00 
96,00 
64,00 

260,00 
295,00 

34,00 
40,00 
60,00 

160,00 
180,00 
695,00 

80,00 
63,00 
95,00 
56,00 
96,00 

139,00 
42,00 
52,00 
69,00 
79,00 
54,00 

tsjech-slowakije 
michel 
678/81 
blok 13 
921/24 
blok 16A 
blok 16B 
968/73 
988/93 
1301/09 
blok 18A 
blok 18B 
1668/72 
2084/85 
blok 31A 
blok 3 IB 
blok 35B 
blok39B 
lok 40B 
blok 42 
blok 47 
blok 48 
blok 49 
blok 53 
blok 58 
blok 67 a 
blok 67 b 
blok 67 c 
blok 73 

postfris 
30,00 

175,00 
75,00 
50,00 
90,00 
50,00 
54,00 
27,00 
25,00 
80,00 

108,00 
25,00 
25,00 
85,00 
60,00 
60,00 
70,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
24,00 
12,50 
27,50 
50,00 
22,50 

BesteDen per post: 
Postzegel - en munthandel 1 
H.A.Meljer 
Pr.Beatriilaan 195 
l l l l g c Diemen 
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 leuchtturm 
Alle landen west europa per serie en 1 
per jaargang leverbaar,zowel postfris 
als gestempeld.Polen.soyjetunie, 
tsjechosIowakije,hongarije postfris 
leverbaar.stuur mancolijsL 
speciale nederland aanbieding 
slechts een maal voorradls 
veUetje van 10 nr 1720 
voUedlg ongetand : fl 1995,00 
aUeen te koop in de winkell!!! 
levering zolang voorraad strekt j 
Prijswijzigingen voorbehouden 
prijs m guldens Alle aanbiedingen 
buitenland volgens michel 



* EUROPOsr 'smm groot en detailhandel in postzegels en munten 

^ if 
Nieuwstraat 8 tel. 0736132157, fax 0736147589 
5211 NL 'sHertogenbosch EMail: europost@euronet.nl 

YVERT CATALOGI  NERGENS GOEDKOPER 
Zojuist verschenen 

Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. Falklands en de 
Verenigde Staten. 
Adviesprijs 6 5 ^ ^ Europostprijs 52,50 

Speciale aanbieding: Deel 5 (Overzee compleet AG) in 3 delen. 
Adviesprijs \^^r^ Europostprijs 149,50 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW 
'jäna^ÄW^ 'iUri.'̂ 'fc"* !̂!̂ '̂« 

Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 256 blz. 
Een must voor de motief verzamelaar! 
Adviesprijs 3 ^ ; ^ Europostprijs 29,50 

Nog steeds leverbaar van Yvert en Tellier: 
■—̂ ^ Deel 1, Frankrijk in kleur (ed. '99) 

Adviesprijs i^r^tT 
•"^^^ Deel Ibis, Andorra, Monaco etc. in kleur (ed. '99) 

Adviesprijs 24;=^ 
■—̂^̂ "̂̂  Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 

Adviesprijs lSèf=^ 
^~~i^^^ Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 

Adviesprijs 67;5Gr 
^^^ Deel 3, WestEuropa in 2 delen (ed. '98) 

Adviesprijs ]2Q<— 
̂ ^̂ ^=^ Deel 4, OostEuropa (ed. '96) 

Adviesprijs 69;==^ 
^^^ Deel 5/1, Overzee ABrazilië (ed. '98) 

Adviesprijs èër^ 
^^^ Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) 

Adviesprijs tëf=^ 
 ^ ^ ^ Deel 7, Overzee 0Z in 2 delen (ed. '98) 

Adviesprijs \2fèr^ 

Europostprijs 31 ,— 

Europostprijs 20,— 

Europostprijs 55,— 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 105,— 

Europostprijs 55,— 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 95,— 
Het eerste gedeelte van deel 6 (HK) verschijnt medio september !! 

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

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.45 uur 

zaterdag 9.30-17.00 uur 

mailto:europost@euronet.nl


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. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 

28. 

29. 

NEDERLAND: leuk partijtje om uit te zoeken overw gestempeld, 
zeer geschikt voor tiandel/rondzending etc F 295-
NEDERLAND FDC's E129 t/m E375: luxe onbesctireven verzame
ling 100% compleet incl de a-nrs en vele met getelde extra's 
(catw f 2044,50) Elders meestal boven def 1000-bijons F 395,-
NEDERLAND periode ca.1899/1997 (®/xx/x) avonturenpartij, 
zeer gevarieerd en veelzijdig incl collecties, restanten, stockboeken, 
ook bv vele complete postfnsse series 50-er jaren, alsmede FDC's, 
postN stukken en vele hoge waarden "rijp en groen" Cat w 
f 12 750,- zeer geschikt voor specialist handelaar en weder
verkoper Spotkoopje' F 900,-
NEDERLAND FDC's vanaf E30 tot zeer recent incl doubletten 
en vele betere, merendeels zeer gevarieerd onbeschreven 
(cat w f 11 750,-) F 950,-
NEDERLAND periode 1975 t/m 1997 (xx) postfnsse postzegel
verzameling 100% compleet in 2 luxe Davo-Christal albums incl 
alle extras zoals de betere velletjes (verhuis en Sesamstraat etc), 
blokken en automaatboekjes De voor de zegels betaalde postkan-
toorprijs bedraagt f 1 207,30 + ruim f 250,- voor de mooie albums 
(685 postzegels en totaal 83 verschillende blokken, velletjes, 
automaatb etc , etc) F l .250,-
NEDERLAND 1945/1963 (x/xx) verzameling ongestempeld in 
Davo-Chnstal album verregaand compleet incl 534/537 (met 
zeer nette plakker) Gat w f 5 888,85, 342 postzegels) F 1.300,-
NEDERLAND, Overzee en buitenland: grote avonturenpartij "rijp 
en groen" zeer veelzijdig mol doubletten, zeer geschikt voor de 
handel (cat w ca f 23 000,-) Koopjei F 1.500,-
NEDERLAND: frankeergeldige postzegels Engrospostje nominaal 
f 2 550,- Nu F 2.000,-
NEDERLAND FDC's etc. periode ca.1953 tot recent: grote 
verzameling incl doubletten en vele specialiteiten, zeer geva-
neerd, merendeels onbeschreven incl vele cunositeiten (cat w 
ca f25 000,-) F 2.375,-
NEDERLAND ca.1924/1963 (xx/x): collectie in album bijna alles 
postfris, ouder materiaal ook met plakker, minder mooi materiaal 
met meegeteld,incl de nrs 346/349 xx met eert, 518/537 etc , 
etc (cat w f 8 500,95, 531 postzegels) F 2.800,-
NEDERLAND PORTZEGELS (strafport) op brief en kaart periode 
1907/1958 verzameling, zeer gevaneerd incl vele zeldzame 
enkelfrankeringen (ruim 100 stuks, cat w f 8 150,- plus-plus) 
Prachtkoopi F 3.500,-
NEDERLAND 1876/1944 (x/xx) uitgebreide verzameling onge
stempeld, resp postfris incl vele goede senes diverse kwaliteiten 
(cat w f 16 051,75 in luxe Davo-Chnstal album) Zeer mooie 
koopi F 4.350,-
NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES 1964-heden: collectie/ 
engrospost postfris incl doubletten, zeer gevarieerd incl goede 
en meer zeldzame teksten uit de 6 en 9 serie en vele telblokjes 
aanwezig (postkantoorprijs f 5 270,-

interessante avonturen-prachtkoop beslist prima winstmogelijk 
heden en ook veel zoekwerk voor specialist) Koopje' F 5.000,-
CURACAO en Ned. Antillen: belangrijke, omvangrijke engros 
post FDC's incl voorlopers F 1.575,-
CURACAO en Ned. Antillen periode ca.1880/1970: partij/ 
collectie brieven en kaarten, zeer veelzijdig en interessant waarin 
talloze prachtige echt gelopen stukken Fundgrube' F 3.500,-
SURINAME FDC's vanaf El: gigantische engrospost, zeer 
gevaneerd Enorm hoge cat w ' F 3.500,-
SURINAME ca.1880/1960: acvonturenpartij "rijp en groen" 
overwegend brieven en kaarten, zeer veelzijdig en interessant 
waann o a prachtig klassiek materiaal F 4.000,-
SURINAME Republiek 1975/ca.1990: engrospost series, blok
ken fdc's, carnets, automaatboekjes etc (incl o a carnet C 1 
waarvan de cat w alleen al 700 gid bedraagt) Gigantische 
catw' F 1.550,-
AFRIKAANSE landen (x/xx/ ®): voor de positieve filatelist 
met een brede interesse in geschiedenis, landen, ethnografie 
etc IS hier heel veel te genieten en uit te zoeken collectie/partij 
zeer gevaneerd incl top-materiaal en klassiek (vele duizenden 
zegels en senes, vele avonden uitzoekwerk) Gunstig! F 1.425,-
ALBANIE: gezellige partij om uit te zoeken waann ook veel 
hooggenoteerd materiaal' F 450,-
ARABISCHE WERELD: grote partij om uit te zoeken, gevaneerd 
in veel mooi klassiek en veel beter matenaal "rijp en groen" 
(vele duizenden zegels incl topnummers, veel uitzoekwerk') F 1.950,-
AUSTRALIE en gebieden: zeer interessante partij incl doublet
ten ouder materiaal 'rijp en groen" zeer veelzijdig F 2.575,-
BELGIE: grote partij, zeer veelzijdig incl talloze complete series, 
beslist prima winstmogelijkheden, div kwaliteiten Koopje' F 2.500,-
BELGISCHE KOLONIEN en gebieden: avonturenpartij incl 
veel klassiek materiaal, zeer veelzijdig Koopje' F 2.550,-
CANADA ca.1859/1990: grote partij om uit te zoeken waarin 
o a talloze complete postfnsse series, mooi klassiek, brieven, 
kaarten, postgeschiedenis etc , etc Fundgrube' F 
CEYLON ca.1861/1980: leuke collectie/partij F 
CHILI ca.1850/1980: partij/collectie "rijp en groen" waann veel 
prima materiaal F 
CHINA etc. ca.1900/1980: partij met zwaartepunt op oude 
poststukken/prentbnefkaarten (met en zonder postzegel) 
Zeldzaam mooi matenaal' F 1.300,-
COLUMBIA ca.1870/1980: grote snuffelpartij, veel matenaal 
incl bneven, kaarten etc , alsmede mooi klassiek F 1.250,-

2.600,-
600,-

850,-

30. CUBA 1899/ca.1980: mooie coli incl doubletten, interessant 
en veelzijdig F 575,-

31. DENEMARKEN Julen zegels: collectie in map (1186 zegels 
plus 50 stuks vastgeplakt) F 400,-

32. DENEMARKEN ca.1920/1980: verz ongebr/resp postfris in 
album incl Yv nrs 174/180 etc (351 zegels en 2 blokken) F 475,-

33. DENEMARKEN 1851/1992 (®): prachtverzameling gestempeld, 
verregaand compleet incl veerpost, port etc (1234 verschillende 
postzegels en 7 blokken) F 1.450,-

34. DUITSLAND ca.1870/1997 incl. gebieden: enorme partij zakjes, 
restanten brieven etc incl zeer veel postfris, veelzijdig en inter-
ressant immense cat w , veel avontuur, koopje' F 600,-

35. DUITSLAND ca.1880/1990: avonturenpartij "njp en groen" 
waann veel zoek werk, incl beter en hoog genoteerd materiaal 
Koopje' F 850,-

36. WEST-BERLIJN 1960/1990: 100% complete verzameling 
postfns (catw Michel DM 2 545,10) F 625,-

37. BOHEMEN en Moravie periode 1939/1943 (xx/x/ ®): grote 
avonturenpartij, zeer veelzijdig, waarin talloze specialiteiten, 
plaatfouten etc , etc Voor specialist opperst sorteergenot' F 600,-

38. D.D.R. periode 1975/1990: postfris in complete series, vrijwel 
compleet in album incl vele extra's blokken, velletjes etc (ruim 
1400 verschillende postzegels en 90 blokken en velletjes etc) F 850,-

39. D.D.R. 1949/1971 (® ): mooie verzameling gestempeld incl 
blocks 7, 9b etc , alsmede de zeldzame serie 327/341 etc etc 
Gat w Michel ca DM 9 000,- F 2.575,-

40. D.D.R. 1949/1964: mooie collectie postzegels vrijwel compleet 
postfris zonder plakker incl Michel nrs 286/288 en 327/341 
etc, etc (catw ruim f 10 000,-) Prachtkoop' F 2.800,-

41. ENGELAND ca.1850/1990: geweldig leuke, interessante, veel
zijdige partij in grote doos incl automaatboekjes, vele complete 
senes, postgeschiedenis etc Spotkoopje' F 600,-

42. ENGELAND ca.1964/1994: vrijwel complete postfrisverzameling 
in album achter Hawid-stroken met als leuke bijzonderheid 
inclusief vele zeldzame en exclusieve automaatboekjes incl oud 
(1250 versch postzegels, 9 blokken en ruim 300(") boekjes w i 
zeer zeldzame) Gigantische cat w ' Koopje' 

43. ENGELSE K0I.& Geb.: grote partij, zeer gevarieerd 
44. FRANKRIJK ca.1870/1960: leuke, veelzijdige avonturenpartij 

incl ongebr o a Yv nr 398, alle celebrite-senes, Lp 30/33 vele 
zeldzame oude bneven, kaarten, postgeschiedenis, heel mooi 
klassiek etc, etc 

45. FRANSE Kol. & Geb. vanaf ca.1850: grote collectie/partij incl 
veel prima matenaal om uit te zoeken z g "Fundgrube" 
(=schatkamer) 

46. GEHELE WERELD: gigantische Fundgrube "rijp en groen" incl 
veel interessant en beter materiaal, albums, stockboeken (vol 
en leeg), collecties, incl enig met filatelistisch veel massagoed, 
echte uitzoekpartij, vele vondsten gegarandeerd' 

47. INDIA: avonturenpartij, zeer veelzijdig incl veel klassiek 
(Eng) 

48. IRAK periode ca.1918/1990: leuke, veelzijdige avonturen
partij 

49. IRAN/Perzie: avonturenpartij 
50. ISRAEL/Palestina: zeer interessante partij incl doubletten ook 

veel historisch interessant materiaal en div speciaal-catalogi, 
handboeken etc , etc Zeer veelzijdig 

51. JEMEN (e.a. Arab. Republieken): partij/collectie, zeer veelzijdig 
en interessant' 

52. JOEGOSLAVIË en gebieden: avonturencollectie/partij incl 
veel interessant oud brieven materiaal Voor creatieve filatelist is 
hier beslist een hoogwaardige tentoonstellingscollectie uit te 
halen, veel erg veel hoogst interessant en waardevol filate-
listisch matenaal' Fundgrube' F 

53. JORDANIË: partij' njp en groen", zeer interessant' F 
54. LUXEMBURG 1852/ca.1980: grote partij om uit te zoeken F 
55. MONACO vanaf 1885: zeer interessante, veelzijdige partij incl 

bneven kaarten postgeschiedenis etc etc Hoge cat w' 
Spotkoopje' F 2.550,-

56. MONGOLIË: veelzijdige, zeer interessante avonturenpartij/ 
collectie waann veel prima matenaal en talloze complete 
postfnsse series, blokken etc Belangrijke prachtkoop' F 850,-

57. NIEUW ZEELAND en geb.: grote partij om uit te zoeken incl 
veel goed en beter matenaal incl klassiek F 800,-

58. NOORWEGEN: grote partij, zeer veelzijdig en interessant, 
vele avonden uit zoeken, sorteren en genieten F 895,-

59. MOTIEF OLYMPIADE ca.1900/1980: koffer vol met materiaal, 
zeer veelzijdig incl talloze complete postfnsse senes bneven, 
kaarten etc , etc Ook veel curiosa Belangrijke prachtkoop' F 3.500,-

60. OOST-EUROPA periode ca.1850/1980: collectie/partij in 5 
uitpuilende koffers incl veel prachtig klassiek F 20.000,-

61. OOSTENRIJK ca.1900/1990: geweldig leuke en interessante 
zeer veelzijdige partij in grote doos incl vele complete series, 
postgesch etc F 800,-

62. PHILIPPIJNEN: avonturenpartij incl vele andere landen en 
eilanden in de z g Pacific (Oceanie, grote oceaan) o a Tonga, 
Nwe Hebnden etc , etc F 

63. POLEN- grote avonturenpartij, zeer gevarieerd F 
64. POLEN 1860/1939 (®): verzameling verregaand compleet 

incl lokaaluitgaven (handstempelopdrukken) etc (725 stuks, 
"njp en groen" incl (mogelijk) wat vervalsingen zeer charmante 
en waardevolle old-timer incl Michel nrs 1, blocks 2/4, 5/VB, 
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2.000 

3.000 
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2.150 

800 
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1.000, 

2.500, 

875, 

5.000,-
450,-

3.000,-

1.100,-
2.750,-



6 etc , etc) F 3.550,-
65. POLEN ca.1920/1970; grate, zeer veelzijdige en hoogst 

interessante collectie/partij brieven, kaarten, postwaardestukken 
w/aann veel zeldzaam en spectaculair matenaal F 4.300,-

66. PORTUGAL periode 1853/ca.1980 en ietsje gebieden: zeer 
interessante partij oudere deel' rijp en groen" zeer veelzijdig F 2.850,-

67. ROEMENIE: gigantische avonturenpartij, zeer veelzijdig en 
hoogst interessant' Enorm hoge cat w ' Spotkoopjei F 2.500,-

68. THAILAND/Siam: avonturenpartij, zeer veelzijdig en interessant, 
echter geen echte topnummers of zeer dure zegels F 900,-

69. SINGAPORE 1948/ca.1995 en historisch: zeer interessante 
collectie/parti] waarin topmateriaal, incl brieven, kaarten, post-
geschiedenis etc Veelzijdigi F 2.150,-

70. SLOWAKIJE 1939/1945: grote avonturenpartij, smikkelen en 
smullen voor specialist' F 2.300,-

71. SPANJE periode 1850/ca.1980: zeer interessante, veelzijdige 
partij/collectie klassieke deel diverse kwaliteiten F 2.350,-

72. TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1980: zeer interessante partij 
incl doubletten, zeer veelzijdig' F 2.500,-

73. TURKIJE: collectie/partij om uit te zoeken, zeer gevaneerd en 
veelzijdig incl brieven kaarten, postgesch etc Leuke koop, 
interessant' F 395,-

74. TURKIJE periode ca.1880/1980: grote avonturenpartij incl 
vele rariteiten, brieven, kaarten etc , etc F 6.000,-

75. VER. EUROPA ca.1956/1990: collectie/partij om uit te zoeken 
waarin leuk materiaal incl veel postfris F 395,-

76. VER EUROPA incl. voor- en meelopers: grote collectie/partij 
zeer veelzijdig F 1.050,-

77. VER. STATEN VAN AMERIKA: zeer interessante partij incl dou
bletten ouder materiaal "rijp en groen", zeer veelzijdig F 5.300,-

78. VIETNAM Noord: zeer interessante, veelzijdige collectie waarin 
vele verrassingen en heel veel topmateriaal van het begin vrij
wel uitsluitend in complete series, ook foutdrukken en vananten 
etc Belangrijke prachtkoop' F 5.000,-

79. WEST-EUROPA: partij om uit te zoeken in albums, restanten, 
stockboeken etc etc Prachtkoop waarin veel prima materiaal, 
zeer geschikt voor grote verzamelaar, specialist of handelaar/ 
weden/erkoper, absoluut prima winst mogelijkheden Koopje' F 2.875,-

80. IJSLAND ca.1890/1988 (®): nette verzameling gestempeld in 
album (529 versch postzegels en 3 blokken) F 550,-

81. ZD. AFRIKA periode vanaf ca.1860: grote partij/collectie om 
uit te zoeken incl andere landen en gebieden in die buurt of 
sfeer zoals ZW Afrika, Basutoland, Bechuanaland, Kaap de 
Goede Hoop etc Zeer veelzijdig en interessant F 2.250,-

82. ZUID- en MIDDEN AMERIKA: gigantische verzameling/partij 
incl doubletten poststukken, kaarten, brieven Zeer veelzijdige 
prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij waarin zoveel inte
ressant en opwindend filatelistisch matenaal ca f 7 000,- moeten 
kosten in alle redelijkheid In de voordeelaanbieding F 2.150,-

83. ZUID-OOST AZIË incl. China: fantastische collectie/partij incl 
veel beter matenaal F 1.250,-

84. ZWEDEN: partij/collectie om uit te zoeken incl interessant oud 
stempelmateriaal F 800,-

85. ZWEDEN periode 1858/ca.1980: zeer interessante partij incl 
doubletten, oud materiaal diverse kwaliteiten, zeer veelzijdig F 2.650,-

86. ZWITSERLAND brieven en kaarten vanaf ca. 1900 incl. vele 
z.g. "Bedarfsbriefe" (ruim 4000 stuks, zeer gevarieerd en veel
zijdig incl ook vele mooie oude ansichtkaarten postgeschiede-
nis etc etc) F 1.650,-

87. ZWITSERLAND periode ca.1908/1970: gespecialiseerde ver
zameling, ten dele prachtig opgezet in albums incl veel curieus 
materiaal en vele specialiteiten overw ongestempeld resp 
postfris (in 6 albums) + vele extra's F 5.000,-

88. ZWITSERLAND: grote avonturenpartij/collectie "rijp en groen" 
waarin o a veel prachtig klassiek incl brieven kaarten, postw 
stukken cunositeiten etc etc zeer veelzijdig en interessant F 20.000,-

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH. 

89. OUDE AANDELEN vanaf ca.1880: verzameling incl doubletten, 
merendeels leuke en betere stukken, alsmede vele decoratieve 
stukken en zeldzaamheden (ruim 2000 stuks) Hoogst interes
sante prachtkoop' F 4.550,-

90. ANSICHTKAARTEN Nederland vanaf ca.1900: leuke avon
turenpartij rijp en groen zeer gevarieerd waarin vele betere en 
zeldzame prentbriefkaarten o a vele met afbeelding trams, trei
nen, stations etc (ruim 3000 kaarten, ook buitenland en 
fantasie) Koopje' F 1.250,-

91. ANSICHTKAARTEN Nederland vanaf ca.1898: zeer veelzijdige 
en interessante partij met zwaartepunt (in waarde) op oude en 
oudere kaarten topografie Nederland incl vele echt gelopen 
mooie prentbriefkaarten van het begin van deze Eeuw Ook 
buitenland en fantasie vrijwel alle provincies goed vertegen
woordigd, enorm groot uitzoekplezier, zeer geschikt voor de 
handel (ruim 8000 kaarten "rijp en groen' incl veel oud z g 
topmateriaal)! F 2.550.-

92. ANSICHTKAARTEN Duitsland vanaf ca.1900: grote avon
turenpartij waarin veel prima klassiek materiaal (ruim 10 000 
kaarten) F 3.000,-

93. CIRCUS: verzameling oude prentbriefkaarten incl mooie litho-
kaarten o a Barnum and Bailey (periode ca 1900) alsmede o a 
sigarenbandjes ena F 1.250,-

94. FISCAAL ZEGELS/STEMPELS Nederland: avonturenpartij, 
zeer veelzijdig, zowel losse zegels als op brief, nota etc (lit 
handboek van belastingmuseum Rotterdam, prof van den Poel) 
Hoogst interessante koop, mol vele romantische stukken van 
ca 100 jaar geleden' F 635,-

95. FILMSTERREN alsmede muziek en showbizz in de ruimste 
zin des woords afgebeeld op o a prentbriefkaarten, incl mooi 
klassiek o a Garbo, Dietrich, luciersmerken, kauwgomplaatjes 
etc , etc (ruim 1000 stuks zeer gevaneerd) F 395,-

96. OUDE GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: leuke collectie incl 
doubletten van dit geweldig interessante en fraaie verzamel-
gebied incl oude prentbriefkaarten van gasfabrieken, ruim 
1000 penningen incl ook veel massa goed, cat w ruim 
f 10 000,-(Kooy) Koopje' F 875,-

97. LUCIFERSMERKEN periode ca.1900/1970: grote avonturen
partij waarin vele zeldzaamheden F 575,-

98. MUNTEN Nederland en buitenland, ten dele in albums, gehele 
wereld Enorme collectie, zeer gevarieerd incl veel geldig 
materiaal Koopje' F 2.500,-

99. MUNTEN Nederland en iets buitenland vanaf ca.1850: grote 
avonturenpartij waarin naast veel massagoed ook vele betere 
stukken Koopje' F 4.000,-

100. MUNTEN Duitsland en Duitse Staten en gebieden: partij/ 
collectie vanaf ca 1850 waarin vele mooie oude zeldzame stuk
ken incl veel zilver, veel avontuur en sorteergenot o a erg ge
schikt voor handel, ruil, geldbeleg ging, opzet/ aanvulling 
collectie etc "rijp en groen" incl topmatenaal F 5.850,-

101. MUZIEK: themaverzameling op prentbriefkaarten, lucifers
merken, sig bandjes etc zeer veelzijdig en hoogst interessant 
incl ook veel klassiek topmateriaal van beroemdheden met 
ong handtekening, handschriften, vele avonden snuffelen, uit
zoeken, sorteren en avonturen etc , etc (4 grote dozen met 
prachtig materiaal) F 5.500,-

102. PAPIERGELD gehele wereld: gigantisch grote verzameling in 
6 grote dozen incl doubletten waann talloze zeer zeldzame 
stukken o a Ned Indie, Frankrijk, Duitsland etc , etc Geschikt 
voor vele doeleinden o a handel ruil, geldbelegging, opzet-
en/of aanvulling eigen collectie etc , etc F 25.000,-

103. PAPIERGELD (bankbiljetten) Nederland: leuke collectie "rijp 
en groen" vanaf 1 gid tot en met 100 gulden biljetten, zeer 
gevarieerd waarin vele betere en schaarse biljetten mol unc-
kwaliteiten, echter zonder echte grote topnummers, 'n hoogst 
interessant verzamelgebied met m i een grote toekomst' 
Hoge cat w ' Voordeelaanbieding F 2.800,-

104. PENNINGEN, tokens etc. periode vanaf ca.1870: waanzinnige 
collectie, zeer gevarieerd waarin o a vele grote bronzen en 
zilveren legpenningen, Nederlandse betaal- en reclamepen
ningen, kortom alles in die sfeer (ruim 1000 penningen, zeer 
veelzijdig en hoogst en hoogst interressant') F 3.500,-

105. PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e.a. albums uitge
geven door Nederlandse bedrijven: collectie incl vele betere 
albums, sommige ook incompleet en ook veel losse plaatjes, 
bijna uitsluitend interessante motieven penode ca 1900/1960 
(ruim 100 albums waann vele zeldzaamheden) F 1.550,-

106. POËZIE albums en plaatjes: collectie ovenwegend oud mate
riaal, zeer charmant en romantisch' F 850,-

107.RIJWIELBELASTINGPLAATJES periode 1924-1941: gigan
tische engrospost, zeer gevarieerd, o a geschikt als geldbeleg
ging of handel op beurzen etc , o a vele met ponsgat (voor 
werklozen) en een met ster voor diplomaten (ruim 5000 '" 
stuks, enorm hoge cat w' F 20.000,-

108. SCHEPEN, scheepsvaart, scheepspost etc: grote collectie 
oude prentbriefkaarten en foto's zeer veelzijdig en interessant, 
incl veel absoluut z g topmateriaal' F 1.850,-

109. SIGARENBANDJES periode ca.1900/1960: enorm grote 
collectie/partij met zwaartepunt op reclamebandjes en o a zeer 
fraai klassiek waarin talloze zeldzaamheden Vele avonden sor
teren, uitzoeken en genieten voor F 725,-

110. SUIKERZAKJES overw. 50-er jaren Nederland: geweldig 
leuke veelzijdige partij/collectie om uit te zoeken, zeer 
interessant F 350,-

111. SUIKERZAKJES Nederland en ietsje buitenland: gigantische 
partij/collectie zeer gevarieerd, veelzijdig en interessant (vele 
duizenden en duizenden stuks) F 1.500,-

112. VERZEKERINGEN/banken: grote collectie/avonturenpartij 
met collectors-Items zoals oude ansichtkaarten, lucifersmerken, 
sluitzegels sigarenbandjes etc zeer veelzijdig en interessant, 
overwegend Nederlands F 850,-

113. VLIEGTUIGEN, luchtvaart, Zeppelin, luchtpost etc, etc: 
grote collectie oude ansichtkaarten waarin vele mooie oude 
histonsche stukken, incl bneven,curiosa etc, etc Hoogst 
interessante, veelzijdige prachtkoop' F 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 -1012 RT Amsterdam Telefoon 020-6263243 - Fax 020-6273801 

Postbanknummer: 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 54.01.81.307 
Een zaak van vertrouwen 



ANGUILLA 
EEN PARADIJS VOOR POSTZEGELVERZAMELAARS 
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ANGUILLA $1.25 ^ 

80th Anntvcnraiy of the RA.F 1918 1998 ^ 

BR 

A N G U I L L A 
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Eindelijk komt het 
dappere revolutionaire 
verleden van Anguilla tot 
leven in de postzegels 
van het land. 
De uitgifte getiteld: 
"Heroes and Heroines of 
the Anguilla Revolution", 
zal half mei uitkomen 
met een set van 
4 postzegels. 
Deze posthume uitgifte 
is ontworpen om de 
belangrijke bijdrage van 
4 van de architecten van 
Anguilla's nieuwe 
grondwet van het eiland 
te eren. 
De schandelijke inlijving 
van het land als deel van 
een federatie in 1967 
veroorzaakte een opstand 
tegen St. Kitts/Nevis. 
Dit leidde tot de 
onderdrukking van de 
onontwikkelde kolonie 
onder St. Kitt's regering. 
Anguilla wilde 
uiteindelijk een vrij en 
afhankelijk gebied 
worden onder de directe 
supervisie van Brittannie. 
De Anguilla Philatelic 
Bureau heeft het 

oT^fT I voornemen om van 
' "Heroes and Heroines of 

wmmm^mfwm 
the Anguilla Revolution" 

een omnibus uitgifte te maken ter ere 
van het werk van die staatslieden 
(mannen en vrouwen) die zich 
ingezet hebben in de strijd van het 
land om zelfbeschikking. 
Internationaal worden de Anguilla 
postzegels gezien als van hoge 
kwaliteit. Vier tot zes uitgiften 
worden jaarlijks geproduceerd met 
zowel internationale als nationale 
motieven. 
Om de 5 jaar worden onze 
opmerkelijke Definitives 
gepresenteerd meestal met motieven, 
die verbonden zijn met het eiland, 
inclusief vogels, vruchten, vissen, 
politiek en andere boeiende 
onderwerpen. 
"Anguilla's International Arts Festival 
1998" is een van onze latere uitgiften 
die betrekking hebben op zes van de 
belangrijkste onderwerpen tijdens dit 
zeer beroemde festival. Inclusief 
George Summer's "Moon-Landing" en 
Verna Hart's "Fresh Catch". 
Andere uitgiften die verkrijgbaar zijn 
bij het Anguilla Philatelic Bureau 
zijn: 
- Princess Diana - 1961-1997 
- 80th Anniversary of the Royal Air 

Force 
- en vele andere fascinerende 

onderwerpen 
Sla een inhaalslag met deze en 
andere interessante motieven en 
schrijf naar onderstaand adres. 
Onze strenge naleving van de UPU's 
Philatelie Code of Ethics is uw 
garantie voor kwaliteit en 
buitengewone service. 

START EEN ANGUILA POSTZEGaVERZAKffiLNC 
VANDAAG. 

Anguilla Philatelic Bureau 
General Post Ofice 
The Volley 
Anguilla 
Tel. 001-264497-2528 
Fax 001-264497-5455 

Rotterdam, april 1999, 

Geachte lezer. 

SAFE NEDERLAND, importeur van de 
in Duitsland vervaardigde ijzersterke, 
kwalitatief hoogwaardige verzamelaars-
benodigdheden heeft u een belangrijke 
PORTVRIJE mededeling te doen. 

U kent de SAFE verzamelsystemen, 
de goede opbergsystemen met maxi
male ruimte in gemak en gebruiks
vriendelijkheid, de uitzonderlijke 
postzegel testapparatuur, de dubbel
zijdig te bekijken voorbedrukte bla
den voor postzegels, de perfect 
scherpe pincetten, ultra droog 
drogende droogpersen, benamings
etiketten voor op albums, munten-
schuifiaden & albums en alle andere 
OPBERGSYSTEI\/IEN, welke hier niet 
allemaal in dit artikel op te sommen 
zijn, het artikel zou te lang worden. 
Een gratis brochure hierover kan u 
uiteraard te allen tijde zonder kosten 
opgestuurd worden. 

SAFE NEDERLAND maakt bekend, dat 
met ingang van heden elke particulie
re order van minimaal f 25,- netto 
advies verkoop bedrag incl. BTW 
PORTVRIJ geleverd wordt. 
Voorwaarde is wel dat er GEEN post
zegel- of muntenhandel bij u in de 
buurt zit, waar u SAFE uiteraard ook 
gewoon kunt halen of bestellen, ook 
deze mensen staan met SAFE voor u 
klaar. 

Voor bij Kamer van Koophandel, 
onder de branche Postzegels en mun
ten, ingeschreven handel geldt, dat 
elke order PORTVRIJ geleverd wordt 
vanaf f 100,- netto inkoopbedrag 
exclusief BTW, met aantrekkelijke 
kortingen. 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Boters loot 20, 3011 HG ROTTERDAM, if, 
te i . 010-4143077 fax 010-4149499 \v 
E-mail m.mastr igt@wxs.nl 

mailto:m.mastrigt@wxs.nl


BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGEUMPORT 
BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGEUMPORT 
Bovenstraot286-a, 3077BLRolleiStvÜsselmonde • "yeifbon (010)482.6725 • Tèlefdx(010)479.7065 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zoteidag van 9.00 lot 17.00 uur geopend. U \ 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling op giro/bankovefsdirijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. N ^ 

VERVOLG V E R K O O P HANDELSVOORRAAD 
ZIE ADVERTENTIE FEBRUARI 

WERELD AFGEWEEKT ZEER LEUK 1 KG 
ENGELAND 5 KG MISSIE MET NIEUW 
SCANDINAVIË 1 KG GROOTFORMAAT 
NIEUW ZEELAND 1 KG MISSIE 
DUITSLAND 9 KG MISSIE 

225,00 
95,00 
110,00 
60,00 

385,00 

ZOJUIST B I N N E N G E K O M E N 
DUITSLAND MISSIE 5 KG 
NOORWEGEN MISSIE MET '99 1 KG 

250,00 
82,50 

NA J A R E N W E E R LEVERBAAR!! 
I N S T E E K B O E K E N M E T O P D R U K 

B R I E F M A R K E N 
DUBBELE SCHUTBLADEN - DUITS FABRIKAAT 

60 WITTE BLADZIJDEN 22,00 PER STUK 

5 VOOR 99,00 
60 ZWARTE BLADZIJDEN 27,00 PER STUK 

5 VOOR 115,00 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

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

normaal 

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

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

1x 

11,25 
16,75 

26,50 
29,00 

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

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

3 x 

10,50 
15,75 

24,50 
27 50 

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

5 x 

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

12,00 
19,25 
27,00 
34,00 

10 X 

9 50 
14,00 
22,00 
24,50 

11,25 
18 00 
26,00 
32,50 

mm^^^^MmmmmmmM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BI ANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 
NU 

NU 
NU 

32,50 

115,00 

37,50 

135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 180,00 * NU 150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 300,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORMAAL 400,00 NU 300,00 

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

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

OMSCHRIJVING 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met '98 
groot assortiment veel nieuw 
enkel papier mei '98 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw met '98 
grote sortering met tnoge waarden en toeslag 
altijd met de nieuwste geen kerst 
greetings veel |aren met '97 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortering 
leuk met boek|eszegels met '98 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en hoge waarden 
grote oss met toeslag 
kort geknipt met iets '98 
veel nieuw met iets '98 
leuk met kleine landen 
laatste loren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortering met '97 
veel gevraagd met '98 
grote sortering met nieuw en toeslag 
alleen toeslag iels nieuw 

100 gr 
19,50 
13,50 
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 

2 5 0 gr 

32,50 
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 

5 0 0 gr 

62 50 

67,50 
95,00 
45,00 

65 00 

55,00 

105,00 

75,00 
90,00 

310 00 

65,00 
75,00 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053434.10.94 

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

al 

Veilingindeling van deze veiling met ruim 7000 kavels, inclusief belangrijk Ned. Indië met veel 
stempelmateriaal in collecties, Duitsland, (incl. Staten), Frankrijk, Scandinavië en Zwitserland. 

1e zitting: Betere zegels, series en poststukken EUROPA, incl. oude POSTZEGELBOEKßLS. 
Betere zegels, series enpoststukken OVERZEE. 
Motief VER. EUROHA, VER. NATIES, Cholerapost, Zeppelin en ruimtevaart. 
NED. INDIE met betere zegels (w.o. nr. 1 geplaat), blokken van 4 series en 
poststukken. Overig O.G. zegels (w.o. stempelmateriaal), series en poststukken. 

2 e zitting: NEDERLAND emissies 1852 (veel geplaat en stempelmateriaal) t/m 
autom. boekjes. 
Rolzegels w.o. strippen van 21. 
Postgeschiedenis met EO, gefrankeerde brieven, port en rolt. op brief. 
Expresse post 
Postw. stukken met en zonder bijfrankering, firmaperforaties 
Scheepspost en luchtpost. 
Stempelmateriaal w.o. PUNTSTEMPELS (veel emissie 1864). 

3 e zitting: Partijtjes zegels en poststukken in enveloppen buitenland en O. G. 
Partijtjes zegels enpoststukken in enveloppen Nederland. 
POS 1 STUKKEN in albums en dozen (belangrijk aanbod!) 
DEELCOLLECTIES buitenland in mappen w.o. belangrijk Frankrijk met 
stempelcollecties SAGE. 
Oude ansichtkaarten. Fiscaal, munten. 

4 e zitting: COLLECTIES in albums (ca. 500 kavels met Nederland, O.G., Europa en 
Overzee incl. uitgebreid ZUID-AMERIKA in Yvert albums). 
Deelcollecties Nederland in watte mappen. 
Insteekboeken gehele wereld. 
Dozen en literatuur. 

Onze verkaveling is gericht op de verzamelaar èn handel zodat een ieder kavels in de gezochte 
prijsklasse kan vinden vanaf enkele tientjes tot vele duizenden guldens. 
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 incl. KIJKDAGEN IN ENSCHEDE EN APELDOORN en 
tijden is begin april verzonden. 

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



Giro : 33530 
ABN-AMRO: 42.12.86.830 
VSB ; 88.74,74.039 

MANUSKOWSKI 
FILATELIE 

sinds 1925 

BIJNA 75 JAAR 
UW VERTROUWEN 
Inkoop - Verkoop - Taxaties 

Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 

Tel. / Fax : 070-3605147 

Zowel Oost- als West-Europa van 1840 tot heden 
praktisch compleet op voorraad. 

Zeer uitgebreide voorraad Engelse Koloniën van begin Victoria-t/m 
eind Elisabeth-periode, zowel gestempeld als ongestempeld. 

Alle Franse Kolonien voor 75% compleet in stock van oud tot heden. 

Eén van de grootste voorraden Portugese Koloniën. 
Oud zowel gestempeld ais ongestempeid. 

Ook Macau en Timor. 
(Leuke begincollecties leverbaar vanaf ƒ 450-.) 

Schitterende stock van de Spaanse Koloniën die internationaal zeer in 
opkomst zijn ais verzamelgebied. 

(Leuke begincollecties in voorraad vanaf ƒ 450-.) 

Verder alle overige landen van A t/m Z goed vertegenwoordigd met 
zeer goed China, Japon, Oud Mongolië en natuurlijk alle Zuid- en 

Midden-Amerikaanse landen en de landen van het Midden-Oosten. 

En vanzelfsprekend een praktisch complete stock van Nederland en 
Overzeese Gebieden gespecialiseerd zowel gebruikt als ongebruikt. 

Uw mancolijsten van N.V.P.H.-, Michel-, Yvert- of Stanley Gibbons-
nummers worden door ons binnen 14 dagen behandeld. 

NU OOK GEÏNTERESSEERD IN MOOIE EN 
GROTE COLLECTIES VAN ALLE 

BOVENSTAANDE LANDEN 
Vroog 5 S l ^ n s noo. onze supe.co,lect,es zools Ne.er lon . co .p .ee t 
postfris vanaf 1900 of Groenland postfris inclusief Dan mark-Bef riet en 

dezelfde serie met verwisselde kieuropdrukken met certificaat. 

EEN^EZOEK A A N ONZE ZAAK IS ZEKER DE MOEITE WAARD 



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, Zon en Maanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-776759 

Europost Goes 
Schuttershof I I A 
4461 DZ Goes 
Tel. Gl 13-214721. Fax. Gl 13-222324 
Nederland Fdc's compi. J 
1378 Fl. 11,50 
1979 Fl. 9.50 
1980 Fl. 10.00 
1981 Fl. 9.00 
1982 Fl. 10.50 
1983 Fl. 17.50 
1984 Fl. 25.00 
1985 Fl. 22.00 
1986 Fl. 23.50 

/ ^ ^ 
[s.(Z:"iji\ 

TËST 

aargangen incl. a nr's. | 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
78/94 Compl. 

Fl. 33.50 
Fl. 30.00 
Fl. 23.00 
Fl. 30.00 
Fl. 37.50 
Fl. 60.00 
Fl. 65.00 
Fl. 75.00 

Fl. 445.00 
Levering uitsluitend na vooruitbetaling op een van onderstaande rek. nr. 

Geen porto Bankrek. 6 6 . 6 2 . 0 5 . 1 0 8 Girorek. 4 3 . 5 3 . 7 6 8 

DAVO Albums om goed te verzamelen 

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

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

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

Postzegelhandel Wasseur 
Coevordensingel 10 

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

FILATELIC PHRIENDS IN SOUTH AFRICA 
The largest mail auction in Africa with 3 sales per annum. 7()0()-r lots fron 
A to Z. Strength in Southern Africa. Br. Commonwealth & Western Europe 

Easy payment, credit cards welcome. Visit our website or send for free 
cataloiiue. Please advise your collcctina/specialist interests. 

Ï.G. Ba'rnes. P.O. Box 26456, Hout Bay 7872, South Africa. 
Phone ++2721 790-5943. Fax ++2721 790-5745 

h^niail tgbarnes@m\veb.co.za .t^barnes.co.za 

5ELEEF F0STZEGEL5 ! 
WWW.EUROCOLLECT.NET 

A i ^ 

Onze 175ste veiling zal worden gehouden op 4 en 5 juni o.s. 
in hotel IBIS te TILBURG, alwaar voldoende gratis parkeergelegenheid. 
De nalatenschappen welke ons ditmaal werden toevertrouwd bevatten wederom veel mooi materiaal. 

Onder de hamer komen o.a. 
1. Prachtige, gespecialiseerde, vele malen bekroonde tentoonstellingscollectie Nederland Emissie 1891 

"Hangend Haar" met o.a. zeer zeldzame proeven en een mooie afdeling afstempelingen. 
2. Een mooi en deels gespecialiseerd aanbod van de Emissies 1852,1864 en 1867. 
3. Diverse betere nummers en series van Nederland w.o. 24J-I-24H in combinatie op brief, 25 gulden 

Luchtpost 13 in gebruikt blok van 4 (met centraal stempel). 
4. Mooie afdeling met "lastige" firmaperforaties Nederland. 
5. Vele betere klassieke nrs., in een luxe kwaliteit, van o.a. België, Braunschweig, Luxemburg, Noorwegen 

e.a. landen. 
6. Interessante doublettenpartijen van o.a. Nederland, gebruikt en postfris. 
7. Mooie afdelingen landenverzamelingen in albums, stockboeken, dozen, kistjes en partijen w.o. brieven 

e.d. 
8. Oude zilveren munten, ruim 100 kavels Provinciaal, Koninkrijk, België, Frankrijk, Duitsland e.a. landen 

alsmede gouden tientjes in een prachtkwaliteit, diverse jaren. 

Kortom het is wederom de moeite waard om Tilburg te bezoeken. 

Onze goed en duidelijk uitgevoerde veilingcatalogus zenden wij u op aanvraag gaarne toe 

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

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

zie voor een selectie uit ons aanbod onze internetpagina: www.hoes.demon.nl 

http://WWW.EUROCOLLECT.NET
mailto:info@hoes.demon.nl
http://www.hoes.demon.nl
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PTT 264 
De heer J F Roden
burg beschri|ft in 
deze editie van 
'Philatelie' de on
eindig lange weg 
naar een 'nationaal 
postbedrijf', of
anders gezegd  hoe 
een ingewikkelde 
lappendeken werd 
omgevormd tot een 
centrale organisatie 

IBRA 276/282 
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Het heeft meer dan 
een kwart eeuw 
geduurd, maar nu is 
het don toch zover 
Duitsland kri|gtweer 
een internationale 
postzegeltentoonstel
ling binnen zi|n gren
zen Mr A van der 
Flier uit Den Haag 
blikt terug op vorige 
internationale 
evenementen m 
Duitsland, terwi|l Otto 
Hornung uit Londen 
vooral aandacht 
heeft voor wat ons 
straks m Neurenberg 
te wachten staat 

^ " " ' ^ ■ ' ^tW ^ ^SÊÊÊ

Eindeli|keen busten 
voeten uit en wel 
dankzi| de onlangs 
verschenen zegel 
'200 |aar nationaal 
postbedri|f' In deze 
edite van 'Philatelie' 
twee pagina's over 
brievenbussen 
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U I T DE lAIERELD 
VAIU DE FILATELIE 

Het Pare des Expositions aan de uitvalsweg naar Versailles van 2 tot 
en met 11 |uli van dit |aar barstensvol filatelie 

PHILEXFRANCE 99 
KOMT ER AAN! 

Ze zitten dit jaar dicht op 
elkaar, de internationale 
postzeqeltentoonstellin-
gen. Als begin mei 
IBRA 99 in Neurenberg 
zijn poorten sluit is het 
nog maar acht weken tot 
de opening van Philex-
france 99'm Parijs. 
Demeerdanvijft igdui-
zend vierkante meter 
grote hal 1 van het ten

toonstellingscomplex aan 
de Porte de Versailles zal 
tien dagen lang in het te
ken van de filatelie 
staan. Van 2 tot en met 
11 iuli zullen er 3.600 
kaders te zien zijn Post-
administraties en handel 
zijn vertegenv/oordiqd 
met ca. driehondercT 
stands. 
De organisatie hoopt op 
evenveel bezoek als in 
1989, toen driehonderd
duizend verzamelaars 
Parijs wisten te vinden. 

POSTAL & PHILATELIC MUSEUM ISRAEL 
OPENT RESEARCHCENTRUM 

Op 17 april opent het 
Josef Jaglom Center van 
het Postal & Philatelic 
Museum in Tel-Aviv 
(Israël) zijn deuren Dit 
speciale paviljoen - een 
filatelistisch researchcen
trum annex bibliotheek -
werd mogelijk door een 
bijzonder schenking. 
Een deel van de biblio
theekcollectie komt uit 
Nederland. De vereni
ging Nederland-lsraël 
Philatelie (NIP) - die veel 
contacten heeft met het 
museum - schonk in de 
afgelopen jaren onge
veer honderd filatensti-

sche werken, afkomstig 
van sympathiserende 
verzamelaars. 
Het Israëlische post- en 
filateliemuseum heeft 
overigens ook een be
langrijke verzameling in 
zijn bezit gekregen. Het 
gaat om de zogoemde 
Fluri-collectie, die betrek
king heeft op de Minhelet 
Haam-periode, de korte 
tijdsspanne tussen het 
vertrek van de Britse 
mandataris (ca. 1 mei 
1948) tot aan de stich
ting van de staat Israël 
(15 mei 1948). 

G COHEN AMSTERDAM 

: COLLECTCARD 
^ NUMMER 3 IS UIT 
-et 

^ Het is even stil geweest 
^ rond het nieuwste pro-
2 duet van PTT Post De 
X Verzamelservice. de Col-

lectCard. In oktober ver-
OCC schenen twee van deze 
^ v " postzegelmapjes op cre

dit cord-formaat Lezers 
van het PTT-blad Collect 
weten inmiddels dat 
nummer drie nu ook uit 

is. Het mapje, dat een 
zegel van 25 cent (type 
kortingzegel) bevat, is 
gewijd aan het emissie
programma 1999 van 
PTT Post. Het mapje is 
voor vijf gulden bij De 
Verzamelservice in Gro
ningen verkrijgbaar. 

DAG VAN DE POSTZEGEL GAAT VERDER 
ALS POSTZEGELSHOW 
Op 15, 16 en 17 okto
ber organiseert de NVPV 
in Apeldoorn een natio
naal filatelistisch evene
ment onder de titel Post-
zegelshow. Hoewel het 
gaat om een voortzetting 
van wat vroeger de Dag 
van de Postzegel heette, 
is er toch geen sprake 
van 'nieuwe wijn in oude 
zakken'- het evenement 
krijgt een andere vorm 
dan voorheen. Belang
rijkste verandering is dat 
er op de Postzegelshow 
niet alleen veel te zien is, 
maar ook veel te doen 
valt. 
Behalve de gebruikelijke 
onderdelen - handela-
renstands, een propa-

gandaten toonstelling, 
filatelistische informatie
stands, jeugdactiviteiten 
('Kuifje en filatelie'), de 
presentatie van het Ne
derlandse emissiepro
gramma voor 2000 -
zijn er ook nieuwe ele
menten Daartoe beho
ren onder meer de filate-
listische leeshoek, de uit
gebreide aandacht die 
zal worden besteed aan 
het jubileum '200 jaar 
Nationaal Postbedrijf in 
Nederland' (de nieuwe 
zegel van vijf gulden zal 
in Apeldoorn ten doop 
worden gehouden) en de 
duidelijk 'andere' opstel
ling van de tentoonstel
ling. Tijdens de Postze

gelshow is er gelegen-
neid om verzamelingen 
te laten taxeren, er wordt 
uitleg gegeven bij de ten
toongestelde kaders, er 
is aandacht voor compu
ters, filatelistische soft
ware en Internet en er 
staat een 'rondreis door 
Gelderland' met het PTT 
Museum op het pro
gramma. 
Het evenement wordt ge
organiseerd in de Ameri-
cahal in Apeldoorn, een-
trad gelegen en goed 
bereikbaar met het open
baar vervoer en de auto. 
De show is op vrijdag 15 
en zaterdag 16 oktober 
van 10 tot 17 uur ge
opend; op zondag 17 
oktober sluiten de deuren 
een uur eerder De toe
gangsprijs is tien gulden 
per persoon. 

BAUHAUSLAMP OP DUITSE ZEGEL HAD 
MEER DAN EEN VADER 

De prachtige Bauhaus-
tafellamp die is afge
beeld op een vorig jaar 
uitgegeven velletje van 
vier Duitse zegels met als 
thema Design in Deutsch
land heeft voor enige op
schudding gezorgd Als 
'geestelijke vader' van 
oe armatuur vermeldt de 
zeqel 'Wilhelm Waqen-
feld'. 
Dat is correct voor zover 
het de paddestoelvormi-
ge kap van de lamp be-
treft. De minstens zo ka
rakteristieke voet van het 
ßau/7ous-object werd 
echter niet door Wagen
feld, maar door Carf 

Jakob Jucker ontworpen. 
Het schijnt nu dat het mi
nisterie van Financiën in 
Duitsland - de instantie 
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die uiteindelijk verant
woordelijk is voor het 
uiterlijk van de Duitse ze
gels - een claim van de 
erven Jucker tegemoet 
kan zien vanwege het 
schenden van hun gees
telijk eigendom 

110 
O) 

MMMMIMMM 
Wilhe lm Wagen fe ld 

MnUM 
Niet alleen Wilhelm Wagenfeid, maar ook Carl Jakob Jucker was 
verantwoordeli|k voor deze prachtige Bauhaus tafellamp 

ANDORRA HEEFT 
EEN POSTMUSEUM 

Het mini-staatje Andorra 
beschikt sinds november 
vorig jaar over een eigen 
postmuseum. Het in de 
Pyreneeën gelegen co-
prinsdom heeft het muse
um ondergebracht in 

Ordino, waar het gast
vrijheid geniet van het 
Areny-Pfandolit-museum 
aldaar. 
Filatelistische aandacht 
voor de opening van het 
museum bleef uiteraard 
niet uit: zowel de Spaan
se als de Franse admini
stratie van Andorra ga
ven een zegel uit 

3,00 j 
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Een van de zegels, gewijd aan 
de opening van het nieuwe 
Andorracnse postmuseum 

ROYAL MAIL WIL GEEN SLUIKRECLAME 
MEEROPZEGELVELRANDEN 

Op de vel- en blokran-
den van de Engelse ze
gels zullen voortaan 
geen reclame-uitingen 
meer worden gedrukt. 
Royo/A^a;7, de Britse PTT, 

heeft dat begin van dit 
jaar meegedeeld. 
Tot dusver was het mo
gelijk bepaalde filatelisti
sche producten een 
'commerciële bood

schap' mee te geven 
Als er in de toekomst al 
wendende teksten zullen 
worden gebruikt dan 
moeten die betrekking 
hebben op de posterijen 
zelf, met als voornaam
ste doel het bevorderen 
van het gebruik van de 
postcode 



MFN OP 17 APRIL 
IN HARMELEN 

De leden van de Motor 
Filatelisten Nederland 
afgekort MFN  snorren 
op 17 april op hun twee
of driewielers naar Har
melen. Daar wordt de 
voorjaarsbijeenkomst 
van de club gehouden. 
Na de Algemene Leden
vergadering wordt een 
interessante clubveiling 
gehouden met mooi mo
tormateriaal. Op de 
voorjaarsbijeenkomst is 
er verder gelegenheid tot 
het ruilen en het uitwisse
len van ervaringen. 
De bijeenkomst wordt 
gehouden in het hijge
bouw te hiarmelen, Wil
lemAlexanderlaon 1. De 
zaal gaat om 1 uur 's 
middags open; om half 
twee begint het pro
gramma. 
Iedereen is van harte 
welkom in Harmeien. Als 
u belangstelling hebt 
voor het lidmaatschap 
van de MFN kunt u bel
len met Jan Termaaten 
(0332863153) of Nico 
Helling (0297264060). 
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Motorzegels centraal ti|dens 
bI|eenkomst in Harmeien 

DUITSLAND: VERSE 
AUTOMAATSTROOK 

Schmuck, schmuck, die 
neue ATM schampert de 
redactie van de Deutsche 
BriefmarkenZeitung 
(DBZ). Aanleiding is de 
onthulling van het ont
werp van de nieuwe 
automaatstroken, die in 
de loop van dit najaar in 
de verkoop zullen komen. 
De nieuwe  inderdaad 
niet erg revolutionair 
vormgegeven  auto
maatstroken laten voor 
het eerst de landsnaam 
Deutschland z\en. De 
huidige versie stamt uit 
1993, toen de inscriptie 
nog Deutsche Bundes
posf luidde. 
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Postgelb is de overheersende 
kleur van de nieuwe Duitse auto
maatstroken 

LINN'S STAMP NEWS VOORTAAN 
VOLLEDIG OP HET INTERNET? 

Veel postzegelbladen 
beschikken al over een 
web site op het Internet, 
maar er zijn tot dusver 
nog geen bladen die hun 
genele redactionele in

houd in deze elektroni
sche vorm aanbieden. 
Naar verluidt overweegt 
het bekende Amerikaan
se postzegelblad Linn's 
Stamp News serieus om 

Linn's Stamp News straks volledig op het Internet^ 

deze stap te zetten. 
Abonnees zouden per 
jaar tussen de zestig en 
zeventig dollar moeten 
betalen, aanzienlijk meer 
dan de 'papieren' versie 
van het blad kost. 
Tot de voordelen die een 
elektronisch uitgegeven 
Linn's te bieden heeft be
hoort de bijzonder grote 
actualiteit. Nadelen zijn 
de hoge prijs, de onze
kerheid of de adverteer
ders zullen willen mee
doen en het feit dat het 
'op papier krijgen' van 
de gegevens nogal veel 
rompslomp met zich mee 
kan brengen. 

NOORSE EERSTEDAGENVELOP VAN NOG 
GEEN TWEE JAAR OUD BRENGT FLINK OP 

Om een mooi bedrag op 
te brengen behoeft een 

poststuk niet oud te zijn. 
In Noorwegen heeft een 

b(N(('flHi>sbr(n 

Dot ook een modern poststuk een behoorli|ke prijs kon opbrengen 
bewi|st deze Noorse eerstedagenvelop uit 1997 

eerstedagenvelop uit 
1997 op een veiling van 
de Oslo Filatelistklub het 
lieve sommetje van 
1.650 kronen (ca. vijf
honderd gulden) opge
bracht. Een en ander 
wordt gemeld in het 
bondsblad Norsk Filate
listisk Tidsskrift. 
Het gaat om de eerste
dagenvelop met de aller
eerste Noorse 'zelfkle
vers'. De gewone fdc is 
voor een paar gulden te 
koop, maar er zijn ook 
exemplaren waarvan de 
zegels op fosforescerend 
papier zijn gedrukt. 
Naar schatting bestaan 
er honderddertig van 
deze schaarse poststuk
ken. De Michelcatalogus 
waagde zich tot dusver 
niet aan een notering. 

VOETBALZEGEL VAN BHUTAN MET 
'WORLD CUPKAMPIOENEN' MIST DOEL 

in de serie postzegels die 
Bhutan in 1998 op het 
thema World Cup 1998 
uitgaf is een foutje geslo
pen. Het gaat om een 
van de negen zegels van 
10 n. uit een blokje dat 
voormalige winnaars 
van het wereldkam
pioenschap voetbal in 

beeld brengt. 
De bewuste Bhutaanse 
zegel vermeldt de tekst 
Uruguay 1958, terwijl 
de begeerde cup in dat 
jaar naar Brazilië ging. 
Vermoedelijk gaat net 
om een zetfout en moest 
het jaartal geen 1958, 
maar 1950 zijn: toen 
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Op deze zegel deed Bhutan het 
wel goed Uruguay was de win
naar van het toernooi van 
1950, met van 1958 

won Uruguay namelijk 
met 21 van Brazilië. 

VERENIGD EUROPA: POSTEUROP KIEST 
EINDELIJK WEER VOOR EEN ONTWERP 

Goed nieuws voor 
'ouderwetse' verzame
laars van een van de 
populairste verzamelthe
ma's: in 2000 wordt 
voor de Europazegels 
weer één algemeen ont
werp gebruikt. Posteurop, 
de Europese organisatie 
die 42 nationale postbe
zorgers onder zijn para
plu heeft, heeft daartoe 

besloten op een eind vo
rig jaar gehouden verga
dering. 
De laaste keer dat voor 
de Europazegels een ge
meenschappelijk ont
werp werd gebruikt was 
in 1984. Het ontwerp 
voor de zegel van 2000 
werd gemaakt door de 
Fransman JeanPaul 
Cousin. 

Europa 2000 , centraal ont
werp voor 42 Idnden 

VEILINGCD/ROM 
VERKRIJGBAAR 

Hij werd in dit blad al 
eerder gunstig bespro
ken: de CD/ROMversie 
van de veilingcatalogus 
van de Nederlandscne 
Postzegelveiling in Am
sterdam. 
Inmiddels is de tweede 
editie (die van de maart
veiling 1999) versche
nen, die net als de eerste 
geschikt is voor installatie 
op een Mac of een Win
dowssysteem. 
De prijs van de 
CD/ROM is vastgesteld 
op vijfentwintig gulden. 
Inlichtingen: NPV, Post
bus 3950, 1001 AT Am
sterdam, telefoon 020
6230261. 

'JUNIOR' NU OOK 
OP CD/ROM 

Van de populaire 'pa
pieren' Jun/orcatalogus 
1999 van de NVPH is nu 
ook een CD/ROMversie 
verschenen. Het zilveren 
schijfje richt zich  net als 
de gewone Junior  op 
de rechttoe rechtaanver
zamelaars. Uitgebreide 
gegevens over tandin
gen, perforaties, variëtei
ten en afwijkingen ont
breken dan ook. 
Dat er behoefte bestaat Ŝ  
aan een 'uitgeklede' ver ^ 
sie van de Speciale Ca _. 
talogus van de NVPH is Z 
de wel bewezen; de ver 5 
koop van de Junior ver ; ; 
liep uitstekend. De lage ^ 
prijs van zowel de pa 5 
pieren versie (nog geen ï 
tientje) en de CD/ROM 
(f 29.95) zal daarbij on M l 
getwijfeld een rol spelen. W l 
De Jun/orCD/ROM van 
de NVPH is onder ande
re bij de Vakhandel Fila
telie verkrijgbaar. 
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OUDERENZEGELS: 
NU OOK'BEELD' 

De technische gegevens 
van de Ouderenzegels 
1999 (verschijningsda
tum. 13 april 1999) wer
den in de vorige afleve
ring van deze rubriek al 
verstrekt. Wat toen nog 
ontbrak  'beeld'  is nu 
aanwezig. Afgebeeld 
zijn de zes hoekblokken 
van de zegels en het 
blokje met twee zegels 
van elke waarde. 

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BIJ 
WALSALL GEPRODUCEERDE BOEKJES 

Jan, Jans en de kinderen 
Het materiaal dat het PTT 
Museum uit Walsall heeft 
gekregen blinkt niet uit 
door duidelijkheid. Bij 
een van de presentatie
mapjes waarin proeven 
bevestigd waren zat ook 
een dubbelgevouwen on
geperforeerd minidruk
vel met 10 boekjesinhou
den boven elkaar met op 
de bovenvelrand een 
Brunnerbalk. Het vel 
werd op 13 juli 1998 
geaccordeerd. Van de 
kaftjes bleek geen druk
materiaal aanwezig. Er 
zijn kanttekening aan
gaande de kleuren, 
maar commentaar op de 
door Walsall rafelig uit
gevoerde zwarte lijjnen 
ontbreekt (op het aan de 
drukker geleverde foto
materiaal zijn de lijnen 
geheel strak). 

WOjaarKNLTB 
Het archiefmateriaal van 
de tennisboekjes is heel 
uitvoerig. De (tweezijdig 
bedrukte) drukvellen van 
de kaften zijn 6x3 kaften 
groot; als de uitgeklapte 
kaft leesbaar wordt ge
houden staat links een 

Brunnerbalk. Op de 
drukvelrand staan aan
duidingen betreffende de 
kleuren en de tijd van 
drukken: PTT Tennis Co
ver Backs 9/12/98 
11:36 om Page 1 Row 1 
Column 1 (zwarte kleur). 
Voor andere kleuren 
(Magenta, Cyan, Blue, 
Yellow en Pantone 369 
CVCi zijn soortgelijke 
aanduidingen aange
bracht. Soms zit er een 
flink tijdverschil tussen: 
zwart en groen (Pantone 
3ó9CVCTop9 /12en 
magenta op 15/12. 
Van de tenniszegel is 
een apart ongeperfo
reerd proefvel aanwezig 
met bovenaan een Brun
nerbalk en daaronder 
de aanduidingen 2033 
Krajicek Output 2/11/ 
98 9:02 pm (process 
black plate), resp. Final 
Output 4/11/98 2:24 
pm (process cyan plate). 
Daaronder drie horizon
tale banen van 20x2 ze
gels in blauw en zwart 
en geheel onderaan een 
baan van 20x2 zegels 
(full colour) Halverwege 
de tweede en derde 
baan staan aan weers

zijden paskruizen en cir
kels, links van baan 1 
een aantal gekleurde 
blokjes. Het vel werd op 
4 november 1998 geac
cordeerd. 
Een geperforeerd drukvel 
met een heel andere lay
out is vermoedelijk ge
bruikt voor de uiteindelij
ke druk van de tennisze
gels. Dit vel bevat 8x4 
boekjesinhouden. Zowel 
aan de bovenkant van 
het drukvel als aan de 
onderkant van het druk
vel bevinden zich geper
foreerde 'lege zegelvel
den' (zowel van enkele 
zegelgrootte alsook dub
bele). Boven de eerste rij 
boekjesinhouden  hal
verwege inhoud 4 en 5 
staan een poskruis en 
een cirkel. 
Voor de in offset gedruk
te zegels is gebruik is ge
maakt van een stochas
tisch raster  wellicht een 

te gedeelte links: dat is 
voorzien is van een geel
fosforescente druk. 

Vier jaargetijden 
Ook deze boekjes zijn 
bij Walsall gedrukt. Het 
kaftmateriaal is vergelijk
baar met dat van de ten
niszegels. Het drukvel is 
6x3 kaften groot met aan 
de linkerkant een Brun
nerbalk. Geen datum
of kleuraanduidingen. 
Het proefvel (accoord op 
13 april 1998) heeft de 

De zegels zijn gedrukt 
■ ' . T u i l 

ximeur voor Walsall? 
ïdrukt 

op papier van i uilis Rus
sell met de kleurloze 
PVAgom die ik al eer
der aanduidde als C2. 
De papierrichting is I 
(staand). Het papier licht 
onder ae UVlamp niet 
op en vertoont aan de 
voorkant een wat paarse 
glans, behalve in hetwit

volgende opmaak. 
Links een Brunnerbalk 
en dan vier verticale ba
nen van 10 boekjesin
houden boven elkaar. De 
papierrichting is I. 
De stadiavellen (beho
rend bij de uiteindelijk 
gebruikte platen) hebben 
een Brunnerbalk aan de 
bovenkant van het druk
vel, met daaronder vijf 
verticale banen van acht 
boekjesinhouden onder 
elkaar. Op de boven en 
rechtervelrand staan snij
lijntjes. Uiterst links naast 
rij 6 zien we een hori
zontale blauwe lijn en ui
terst rechts een blauwe P 
De papierrichting is <> 
(liggend). 
De zegels zijn gedrukt in 
offset en hebben raster 
120 met per kleur ver
schillende rasterhoeken' 
zwart 45 graden, cyaan 
75, magenta 15 en geel 
O graden. 
De zegels zijn gedrukt 
op papier van Tullis Rus
sell en hebben kleurloze 
PVAgom (C2). Het pa
pier licht onder ultravio
let licht niet op; aan de 
voorzijde is een wat 
paarsige glans te zien, 
met uitzondering van de 
witte baan links, die is 
voorzien van een geel 
fosforescente balk. 



NIEUW: BEATRIX IN 
BLOKJES VAN 25 

Al eerder werd bericht 
over hangzakjes met 30 
of 60 zegels van 80. 
100 en 160 cent in het 
type Beatrix-inversie. 
De veldelen van 30, re
spectievelijk 60 zegels in 
deze zakjes zijn duidelijk 
uit gewone loketvellen 
gesneden en daarna ge
vouwen. De extra bewer
kingen die hiervoor no
dig zijn worden de con
sument - althans op dit 
moment - niet in reke
ning gebracht. De hang
zakjes zijn in deze vorm 
nog steeds op bepaalde 
kantoren te krijgen, bij
voorbeeld Leiden Schip
holweg en Den Haag 
Grote Markt 
Het zal echter niet meer 
zo lang duren of de ge
schetste, wat omslachtige 
aanmaakwiize en ver
koopmethode worden 
gewijzigd. Van de drie 
genoemde waarden zijn 
namelijk al blokken ge

drukt 25 zegels {5x5) 
met een opmaak die 
overeen komt met die 
van de hoge waarden uit 
de Beatrix-inversiereeks. 
Op de drukvelranden 
staat links naast zegelrij 
1 van blok 7 een vertica
le balk met zeven van 
boven naar beneden 
lichter worden segmen
ten in de donkere kleur. 
Naast de zegelrijen 3-4 
zien we hetzelfde blok in 
de lichtere kleur Een 
identiek beeld, maar dan 
op de rechtervelrand, 
treffen we aan bij blok 9 
Er staan horizontale re-
gisterbalken zowel links 
van blok 10 als rechts 
van blok 12 in de donke
re kleur naast zegelrij 1 
en in de lichtere kleur 
naast zegelrij 2. Een 
schuine balk in de lichte 
kleur vinden we naast 
zegelrij 3. Onderde 
schuine balk naast zegel
rij zijn vijf paskruizen 
aangebracht. Op de op-
laqevellen zijn de kleur-
balken en paskruizen 
weggesneden. 

Beatrix-inversie (blokken van 25) 

Bijzondertieden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren 

Rastertype 
Punten hor/ver en hoek 
raster met horizon 

80,100 en160 cent 
in blokken t.b.v. hangzakken 

JESP/rasterdiepdruk 
Goebel rasterdiepdrukpers 
B(oven) 

1 lichte kleur 
2 donkere kleur 
'Wybertjes' 
1 12 15 -45/45 
2 7 10 -30/30 

Velrandbiizonderheden: 
Blokken per drukvel 
Zegels per loketvel 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummers 

Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs onder 

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

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

Accordering: 
Staat van de modelveller 
Akkoord modelvellen 

Interne PTT-ordernrs 

12(3x4) 
25 (5x5) 
1-5 (lichte kleur) 
5-1 (lichte kleur) 
993101 (accent) 
993103 (100 cent) 
993102 (160 cent) 
21-23 
met vermeld 
met van toepassing 
L i l M i l R i l 
25 

Harrison/De La Rue 
HS3 1630/7% 
fosforescent rasterdiepdrukpapier 
T (staand) 
lllq 
-45/45 
ia 
ia 
nee 
nee 
D2c 
Harrison/De La Rue 

20 8 X 25 3 mm. 
scheerperforaat 
13V4 12% 
14/16 
d/7/d/7 

ongeperforeerd 
22 december 1998 (80 en 160 cent) 
11 januari 1999 (100 cent) 
onbekend 
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NEDERLAND WATERLAND IN TEKEN 
JUBILEA KNRM EN SCHUTTEVAER 

Op 6 mei verschijnen 
twee zegels van 80 cent 
die respectievelijk het 
175-jariq bestaan van 
de Koninklijke Neder
landse Redding Maat
schappij en het 150-ja-
rig bestaan van de Ko
ninklijke Schippersver-
eniginq 'Schuttevaer' 
herdenken. Meer infor
matie over dit duo vindt 
u in de rubriek Nieuw op 
hef postkantoor. 
In aanvulling op onder
staande tabel staan kan 
nog het volgende wor
den medegedeeld. 
Paskruizen staan op het 
drukvel ter hoogte van 
de 1/2 5 /6 en 9 /10 , 
en wel links op het linker-
vel en rechts op het rech
tervel. Ver links tussen de 
rijen 2 en 3 van het lin-
kervel zien we een klein, 
in zwart gedrukt trapvor-
mig figuurtje en JOS. 
Een horizontale zwarte 
streep is aangebracht ver 

rechts op dezelfde hoog
te bij het rechtervel. 
Een geheel nieuw aspect 
bij de velopmaak is dat 
er nu een dubbele staan
de balk voorkomt. De lin-
kerbalk is opgebouwd uit 
twintig gekleurde blokjes 
die van Doven naar be
neden steeds intenser 
van kleur worden. De 
rechterbalk is egaal van 
kleur. Deze balken staan 
tussen de paskruizen op 
de zijranden. geel en 
zwart op de linkervel-
rand van het linkervel, 
magenta en cyaanblauw 
op de rechtervelrand van 
het rechtervel. 
Gelet op deze nieuwe 
randbedrukking ligt het 
gebruik van de Mitsubi-
s/i;-drukpersen eerder 
voor de nand dan dat 
van een traditionele Ro
land Favor;>drukpers. 
Op de ondervelrand is 
een zogenoemde Brun-
nerbalk aangebracht. 

Deze balk zal - net als de 
eerder gemelde dubbele 
staande balken - op de 
schoongesneden loket-
vellen niet meer te zien 
zijn. 
Ik wijs nog even op het 
inzetten van een nieuw 
plaat voor de drukkleur 
cyaanblauw bij de 
KNRM-zegel (zie tabel). 

NIEUWS OVER DE 
NUL-CENTSZEGEL 

Voor f 12.50 levert de 
bekende Haagse postze-
gelhandel in de Passage 
een Davo-albumblad met 
daarop een uit het boek 
verv/ijderd blokje met de 
nul-centszegel. Betekent 
dit nu dot het zegeltje als 
'echte' postzegeris geac
cepteerd? En rioudt het 
misschien ook in dat ver
zamelaars die - zoals bij 
de blokken van 10 - aan
vankelijk was wijsge
maakt dat dit geen fila
telie is' nu toch nog in de 
beurs mogen tasten? 

KNRM/Schuttevaer 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren, raster 

Rastermaat en -hoek 

Velrandbiizonderheden: 
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 
Papierichtmg 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 
Gomfabnkant 

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

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

©1999Ptiilatelie/RC Bakhuizen van 

80 cent 
KNRIVI 

JESP/offset 
onbekend 
O(nder) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/75° 
3 R120/30° 
4 R120/15° 

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
10-1 (zwart) 
990611 
91-92 
6 mei 1999 
94-95 
L1111 R i l 11 
L1112 R1121 
100 

Harrison/De La Rue 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson/De la Rue 

25 0 X 36 0 mm 
kamperforaat 
123/4 13V4 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
14januan1999 
onbekend 

den Bnnk 

06.05.1999 

80 cent 
Schuttevaer 

JESP/offset 
onbekend 
O(nder) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 geen raster 
2 R120/75° 
3 geen raster 
4 R120/15° 

2 
100(10x10) 
1-10 (zwart) 
10-1 (zwart) 
990612 
91-92 
6 mei 1999 
94-95 
L1111 R i l 11 

100 

Harnson/De La Rue 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson/De la Rue 

25 0 X 36 0 mm. 
kamperforaat 
12^/4 13V4 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
14januan1999 
onbekend 

253 
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^ M E I 1999: 
VERRASSINGSZEGELS 

De verrassingszegels van 
1999 doen hun naam eer 
aan. Het gaat om een van 
de emissies waarover Ko
ninklijke PTT Post geen 
mededelingen doet tot 
aan het moment waarop 
ze verschijnen. Als redac
tie betreuren we dat 
uiteraard, maar we kun
nen de uitgevende instan
tie nu eenmaal niet kwa
lijk nemen dat hij inhoud 
wil geven aan het begrip 
'verrassing'. 
We moeten daarom vol
staan met het verstrekken 
van enkele kerngegevens. 
Het gaat om twee ver
schillende velletjes met 
elk tien verrassingszegels 
van 80 cent. Over de gel
digheid van de zegels is 
niets bekend; aangeno
men mag worden dat die 
op 30 juni 2002 eindigt. 

6AAEI 1999: 
NEDERIAND WATERLAND 

In het kader van de jaar
lijkse 'Nederland-Water
land'-zegels komt het bij
zonder goed uit dat dit 
jaar twee toepasselijke or
ganisaties een jubileum 
vieren. 

Om te beginnen is daar 
de Koninklijke Neder
landse Redding Maat
schappij (KNRM), die in 
1999 175 jaar bestaat. Het 
gaat om een particuliere 
en ongesubsidieerde in
stelling die over vijftig 
reddingboten beschikt. 
Deze schepen zijn ver
spreid over zevenendertig 
reddingstations die te vin
den zijn langs de Noord
zeekust, het IJsselmeer en 
de Zeeuwse wateren. Het 
doel van de organisatie is 
deze reddingstations te 
voorzien van de modern
ste reddingmiddelen. De 
boten worden bemand 
door zevenhonderd vrij
willigers en zeventien be
roepsredders. Jaarlijks va
ren de reddingboten ge
middeld 1.300 keer uit, 
waarbij ongeveer twee
duizend mensen die in 
gevaar verkeren worden 
gered. 

De andere jubilaris is de 
Koninklijke Schippersver-
eniging 'Schuttevaer'; 
deze vereniging bestaat 
anderhalve eeuw. Willem 

Jan Schuttevaer is de 
grondlegger van de ge
lijknamige vereniging; hij 
voer met zijn schip door 
de tolketting in het Zwol-
sche Diep om tolheffing 
tegen te gaan. De daad 
leidde tot de oprichting 
van de vereniging 'Schut
tevaer'. 
De KSV 'Schuttevaer' is 
een overkoepelende be
langenvereniging. Ze 
geeft gevraagd en onge
vraagd adviezen aan vaar
weg- en havenbeheerders 
over de aanleg, inrich
ting, verlichting en be-
bakening. 

Zegelafbeeldingen: 
De ontwerpers hebben 
geprobeerd de praktijk 
van beide beroepsgroe
pen - de redders en de 
schippers - of grafische 
wijze in beeld te brengen. 
In het geval van de KSV 
'Schuttevaer' varen er 
door grafische kanalen 

silhouetten van vracht 
schepen. Omdat het om 
een doorloper gaat levert 
een compleet vel van de 
'Schuttevaer'-zegels een 
optocht van schepen op. 

Bij de zegel van de KNRM 
trotseert een bootje de 
woeste golven en het 
dreigende noodweer. Ook 
hier zorgt het doorloper-
efi'ect weer voor een extra 
dimensie, dat wil zeggen: 
in die gevallen waarin 
meer dan één zegel op 
een brief wordt geplakt. 

Ontwerpers: 
De beide zegels zijn ont
worpen door D« Deügnpo-
litie. Deze ontwerpgroep 
werd in 1995 opgericht 
en bestaat uit Richard van 
der Laken en Pepijn Zur-
burg. Beiden studeerden 
aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht en 
aan het Sandberg Insti
tuut te Amsterdam. Be

halve voor opdrachtge
vers zoals uitgeverij Meu-
lenhoff, het Nai en het 
tijdschrift Blvd werken 
Van der Laken en Zur-
burg aan eigen projecten. 
Ze maken deel uit van het 
kunstenaarsinitiatief met 
de - in dit geval toepasse
lijke titel - Ik Red!. 

Overige gegevens: 
De Nederland Waterland
zegels zijn geldig tot en 
met 30 juni 2002. De op
lage is 5.5 miljoen series. 

POSTZEGELMAPJES 

Voor de komende tijd 
staan de volgende post
zegelmapjes op de rol: 

6 mei: 
Verrassingszegek 
Mapje met een blokje van 
vier met tvvee verschillen
de zegels van 80 cent. 
Prijs f 4.20. Nummer van 
het mapje: 208. 

6 mei: 
hWInland Waterland 
Mapje met tweemaal twee 
zegels van 80 cent. Prijs 
f4.20. Nummer van het 
mapje; 209. 

Voor (bestel) informatie 
over postzegelmapjes 
kunt u bellen met De Ver-
zamelser\'ice, telefoon 
050-5861234 (tijdens kan
tooruren). 

niEDERLAIUDSE 

Gelegenheids-
stempels 

1 9 - 2 4 m a a r t : 
Melbourne. Bijzonder 
stempel ter gelegenheid 
van de internationale 
postzeqeltentoonstelling 
Australia 99 in Mel
bourne (Australië). Zie 
afbeelding 1. 
Te stempelen stukken 
kunnen nog tot uiterlijk 
30 april a.s. worden ge
zonden aan PTT Post 
Verzamelservice, Postbus 
30051 , 9700 RN Gro-
ninqen. Vermeld op de 
omslag 'Australia 99' . 
2 8 m a a r t : 
Amsterdam. Eerstevlucht-
stempel Amsterdam/ 
Kristiansand (Noorv/e-
genj. Zie de rubriek 
Luchtpostnieuws'. 

2 8 m a a r t : 
Amsterdam. Eerstevlucht-
stempel Amsterdam/ 

Torp (Noorwegen). Zie 
de rubriek 'Lucntpost-
nieuws'. 
2 9 m a a r t : 
Amsterdam. Eerstevlucht-
stempel Amsterdam/ 
Shanghai (Volksrepu
bliek China). Zie de ru
briek 'Luchtpostnieuws'. 
2 7 apr i l -4 me i : 
Neurenberg. Van 27 
april tot en met 4 mei 
wordt in de Duitse stad 
Neurenberg de interna
tionale postzegeltentoon
stelling ;BRA 99 gehou-

AUSTRALIA '99 
MELBOURNE 

den. PTT Post zal in zijn 
stand in Neurenberg een 
speciaal stempel gebrui
ken (afbeelding 2). U 
kunt stukken die u van dit 
stempel wilt laten voor
zien tot uiterlijk 30 mei 
a.s. opzenden aan PTT 
Post Verzamelservice, 
Postbus 30051, 9700 
RN Groningen, Vermeld 
op de envelop'IBRA 99'. 
6 me i : 
Den Haag. Eerstedag-
stempel verrassingspost
zegels (alleen op NVPH-

IBRA Nürnbeig 
DUITSLAND 

^Nederland:?-
Afbeelding 1 

^ N e d e 

enveloppen). Zie afbeel
ding 3. 
6 m e i : 
Den Haag. Eerstedag-
stempels 175 jaar Ko
ninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij 
KNRM en 150 jaar Ko
ninklijke Schippersver-
eniging Schuttevaer (al
leen op NVPH-couverts). 
2 tot en met 11 juli: 
Parijs. Van 2 tot en met 
11 juli wordt in de Fran
se hoofdstad Parijs de in
ternationale postzegel-

I k 

tentoonstelling Philex-
france 99 geriouden. 
Op deze expositie is PTT 
Post aanwezig met een 
stand. Er wordt ter plaat
se een speciaal stempel 
gebruikt (afbeelding 4). 
Stukken die van dat 
stempel voorzien moeten 
worden kunt u tot uiterlijk 
30 juli a.s. zenden aan 
PTT Post Verzamelser
vice, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. 
Vermeld op de envelop 
'Philexfrance 99'. 

PHILEXFRANCE '99 
P A R I J S 

Afbeelding 2 Afbeelding 3 

t i N e d e r t a n d ' . A 
Afbeelding 4 



1919 ^ i e t d i i k 1999 
ONZE GROTE VOORJAARSVEIL,ÏNO 

WORDT GEHOUDEN OP 
26 , 27 EN 28 APRIL 
IN HET EUROPAHOTEL TE SCHEVENINGEN 

U komt todi ook? 
Een groot en gevarieerd aanbod van vele duizenden kavels 

zal onder de hamer komen. 
■k Een keur aan losse zegels en series van Nederland en O.G., alsmede 

buitenland, w.o. veel WestEuropa. 
k Een schitterende afdeling halfrond, punt> en kleinrondstempels, 

alsmede zeldzame poststukken. 
k Ruim 1500 collecties, partijen en restanten, o.a. schitterende 

landencollecties die als object worden geveild. 
k Ruim 500 kavels in dozen. 

WIJ DURVEN BIJNA TE GARANDEREN DAT U IETS VAN UW GADING ZULT VINDEN. 
DE VEILINGCATALOGUS IS TIJDENS DE KIJKDAGEN GRATIS TE VERKRIJGEN OP ONS KANTOOR, 

NOORDEINDE 41, DEN HAAG. 
U KUNT DEZE OOK TELEFONISCH BESTELLEN 0703647957. 

U ONTVANGT DAN EEN CATALOGUS EN EEN ACCEPTGIRO VAN ƒ 5,- I.V.M. PORTOKOSTEN. 
BIJ GEBLEKEN BELANGSTELLING WORDT TOEZENDING GRATIS VOORTGEZET. 

Attentie: Extra kijkdagen i.v.m. enorme omvang veiling! 

Tot ziens op de kijk- en veilingdagen. 
* De grote najaarsveiling is thans volop in 

bewerking. 
* U kunt hiervoor dagelijks materiaal 

inbrengen, ook tijdens de kijkdagen. 
* Een hoog renteloos voorschot behoort 

tot de mogelijkheden. 
* Gratis taxatie van de te verwachten 

veilingopbrengst. 

Bel vrijblijvend voor informatie en advies 0 / U * « S o 4 / j 7 Ö 7 
Vanaf heden kunt u tevens materiaal inbrengen voor de volgende veiling, ook tijdens 

de kijk- en veilingdagen. Bel ons gerust voor een gratis taxatie! 

V T . i © t C l i j k POSTZEGELVEILINGEN 

SCHEMA KIJKDAGEN: 
W O . 

do. 
vr. 
ma. 
di. 
W O . 

do. 

7 april 
8 april 
9 april 

12 april 
13 april 
14 april 
15 april 

10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 

vr. 
ma. 
di. 
W O . 

do. 
vr. 
za. 
zo. 

16 april 
19 april 
20 april 
21 april 
22 april 
23 april 
24 april 
25 april 

10-17 u 
10-17 u 
10-17 u 
10-17 u 
10-17 u 
10-17 u 
10-16 u 
10-16 u 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

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

Londen 
fcöl 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
http://www.tip.nl/users/rietdij%22k.auctions
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Het klinkt wat tegenstrijdig: juist 
rolzegels  en dat zijn toch meestal 
'gewone' frankeerzegels die in een 
hoge oplage worden vervaardigd 
kunnen als verzamelgebled heel 
interessant zijn. Ook de redactie 
van de Michelcatalogi maakt 
daarvan gewag en wijst er op dat 
er voor de doorzetters onder de f i 
latelisten veel plezier aan rolzegels 
valt te beleven. In Duitsland is het 
verzamelen van deze zegels in ie
der geval behoorlijk populair, 
in de nieuwste editie van de 
HandbuchKatalog Rollen
marken Deutschland is het een 
en ander veranderd, waaronder 
een aantal prijzen. Opmerkelijk is 
dat  nu nieuwe waarden van de 
serie 'Bezienswaardigheden' geen 
eindstroken met Leerfelder meer 
blijken te hebben  ook de belang
stelling voor eerdere zegels met 
zulke lege zegelvelden is terugge
lopen. Er zijn echter ook enkele 
forse prijsstijgingen te melden, on
der andere bij de zegel van 5 cent 
in het typeHeuss met gladde 
gom, de waarden 5 en 40 pfennig 
uit de reeks 'Belangrijke Duitsers' 
op gewoon papier en een aantal 
zegels uit de serie 'Voorkoming 
van ongevallen'. 

Michel HandbuchKatalog Rot
ienmarken Deutschland; 
288 pp., géi1l. ( z /w ] , formaat 
15x20 cm. Uitgegeven door 
Schwaneberger Verlag, AAün
chen. 

Yvert & Tellier komt met een 
nieuwtje: een catologusdeel dat de 
titel Nouveautés de l'année 
1998 meekreeg. En die titel dekt 
de lading volledig: de nieuwe uit
giften van het jaar 1998  van alle 
landen, dus inclusief Frankrijk 
worden in dit opmerkelijke boekje 

ÏH^ 

NOUVEAUTÉS DE L'ANNÉE 

li il 

opgesomd. Met de catalogus wordt 
op twee doelgroepen gemikt: 
mensen die een Jondenverzame
ling bijhouden (en willen weten 
wat er in het afgelopen jaar ver
schenen is) en verzamelaars van 
thema's (die dezelfde wens heb
ben). 
Hoewel dot bij splinternieuwe ze
gels meestal niet zo relevant is 
worden er ook prijzen vermeld, zij 
het uitsluitend voor postfrisse ze
gels. Bij series worden geen prij
zen genoemd voor losse zegels uit 
de reeks, alleen de serieprijs. 
Natuurlijk moet worden afgewacht 
of dit idee aanslaat, maar we kun
nen constateren dot de uitgever er 
in ieder geval alles aan heeft ge
daan om van de catalogus een 
succes te maken: de afbeeldingen 
zijn alle in kleur en van een uitste
kende kwaliteit. 

Nouveautés de t'année 1998; 
256 pp., geïll. (kleur), formaat 
15.5x23 cm. Uitgegeven door 
Yvert & Tellier, Amiens Prijs: 
f 3 5 .  ' . 

Filatelistische publicaties kunnen 
doorgaans in twee globale catego
rieën worden onderverdeeld: boe
ken die ons 'iets over alles' vertel
len (wereld en landencatalogi) en 
publicaties die proberen 'alles 
over iets' te brengen (gespeciali
seerde catalogi, handboeken). De 
verschijning van het boek Le pa
trimoine du timbreposte 
francais maakt ons attent op het 
mogelijke bestaan van nog een 
derde categorie: boeken die een 
poging doen om 'alles over alles' 
te vertellen. Dit nieuwe, bijna dui
zend(l) pagina's tellende boek 
gaat over de zegels von Frankrijk. 
Ingeklemd tussen twee in artikel
vorm geconcipieerde gedeelten 
worden alle zegels die in het land 
van Marianne aan het loket ver
schenen behandeld en getoond. 
De complete emissieperiode  die 
begint in 1848 en honderdvijftig 
jaar later, in 1998 eindigtis op
gedeeld in hoofdstukken die kor
tere tijdsspannen behandelen. De 
hoofdstuktitels spreken voor zich: 
La période classique, Du timbre 
d'usage courant aux timbres com
mémoratifs, Le temps des commé
moratifs, Desorganisation, pénurie 
et speculation, Le temps des Ma
rianne, LeMusée Imaginaire, Le 
courrier a deux vitesses en La mo

dernité. Alle zegels worden ge
toond en beschreven; wie bang is 
dat dot saaie blodzijden oplevert 
moet het boek maar eens doorbla
deren. Want tussen deze  groten
deels chronologisch geordende 
zegelbesprekingen treffen we ook 
volop interessante 'terzijdes' op: 
pracntige poststukken, informatie
ve foto's, Kleurrijke maximum
koarten, spectaculaire drukafwij
kingen en ga zo maar door. Het 
boeK opent met een aantal onder
werpen die betrekking hebben op 
het prepostzegeltijdperk, even
eens uitvoerig en schitterend geïl
lustreerd. Achterin vindt de ge
bruiker een groot aontolinteres
sante, c.q. nuttige bijlagen en arti
kelen. Om er een te noemen: een 
rijkelijk geïllustreerde bijdrage die 
duidelijk maakt hoe er in de Fran
se postzegeldrukkerij in Périgueux 
wordt gewerkt. 

Het is op zich al ongelooflijk dot 
men voor een publicatie van deze 
omvang en met zoveel kleuren
materiaal een uitgever heeft we
ten te strikken. Dat het prijskaart
je dat aan het boek hangt pittig is 
zal geen verwondering welcken. 
Die prijs is het boek ecnter ten vol
le waard. Zeker verzamelaars van 
Frankrijk moet het water in de 
mond lopen bij zoveel moois. 
te patrimoine du timbreposte 
Francais door Apaire, Brun, 
Cfiauvet, Rabier en Sinais; 
928 pp., geïll. (kleur), formaat 
18x25 cm., gebonden Uitgege
ven door Editions Flohic, Cna
rentonlepont. Prijs: f 165.*. 

De tijd dot slechts een enkeling het 
fenomeen frankeerstempels (hier 
en daar ook wel  enigszins kruk
kig  'roodstempels' genoemd) se
rieus nam ligt gelukkig achter ons. 
De stempels hebben uiteraard het 
nadeel van hun eenvoudige uiter
lijk, maar daar staan voordelen 
tegenover. Frankeerstempels be
steden aandacht aan onderwerpen 
waarvoor postzegels soms 'te 
goed' worden gevonden. Boven
dien zijn de stempels heel geschikt 
om op octuele zaken in te haken. 
Een aardige illustratie van het 
eerstgenoemde voordeel is de pu
blicatie Humor uit het hoge 
noorden. De auteur, die eerder 
een versie samenstelde met Gro
ningse 'humorstempels', neemt in 

deze brochure ruim dertig fran
keerstempels 'met een geintje' on
der de loep. Het goot natuurlijk 
niet om een uitputtende opsom
ming, maar om een selectie. Wie 
er oog voor heeft zol er inspirotie 
uit kunnen putten om zijn of haar 
verzomeling iets extra's te geven. 
Door de lage prijs én het feit dat in 
elke brochure ten minste één 
'echt' frankeerstempel is aange
bracht is er vrijwel geen beletsel 
om de publicatie aan te schaffen. 
Humor uit hel hoge noorden 
door D. Veenstra; 12 pp., geitl. 
(z /w plus minimaal 1 echt stem
pel), formaat A5. Verkrijgbaar 
door overmaking van f J.OO 
(Groningen) of r 3 . 50 (Fries
land) op girorekening 1151512 
t.n.v. D. Veenstra, De Acfitkant 
6, 9285 VG Buitenpost. 
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EMPIRE STAMP CATALOGUE 
18401936 

Voinnc 1 Eurofw, fitiko 
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Ooit gold het British Empire als 
een rijk 'waar de zon nooit onder 
ging'. Dat is inmiddels al weer 
vele jaren geleden, maar de post
zegeluitgiften van destijds blijven 
die glorietijd natuurlijk gewoon 
weerspiegelen. Het merendeel van 
de verzamelaars van de zegels 
van 'Engeland en gebieden' vindt 
de fmp/reperiode dan ook in 
hoge mate fascinerend. 
Stanley Gibbons wil deze groep 
beter bedienen en geeft twee spe
ciale catalogi uit, waarvan de eer
ste onlangs is verschenen: Empire 
Stamp Catalogue 1840
1936. Dit deel beslaat de zegels 
van de gebieden in Europa, Afrika 
en Amerika. In het later te ver
schijnen tweede deel komen Azië, 
Australazië en het gebied van de 
Stille Zuidzee aan bod. 
De informatie die deze twee cata
logi bieden is afkomstig uit deel 1 
van de eerder verschenen British 
Commonwealth Catalogue. Ook 
Stanley Gibbons plukt dus nu de 
vruchten van zijn in de afgelopen 
tijd opgebouwde elektronische da
tabase, die de uitgever in stoot 
stelt naar believen op maat gesne
den 'uittreksels' te maken met be
hulp van een algemeen bestand 
met filatelistische informatie. 

Empire Stamp Catalogue 1640
1936; 352 pp., gei1I.Tz/w), for
maat 15x21 cm. Uitgegeven 
door Stanley Gibbons Publica
tions, Londen/Ringwood. Prijs: 
£ 1 6 . 9 5 . 
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TOME 5 

Bij Yvert & Tellier verscheen de 
derde aflevering van deel vijf van 
de wereldcatalogus: Timbres 
d'Outremer (van Dominica tot 
en met Guatemala). Behalve de 
twee tussen hoakjes genoemde 
landen vinden we in dit deel onder 
andere Ecuador, Egypte, Eritreo, 
Ethiopië, de Folklanaeilanden, Fiji, 
Gambia, Ghana, Guatemala, Nep
al, de Verenigde Arabische Emira
ten en de Verenigde Staten. 
Timbres d'outremer, tome 5, 3e 
Partie; 81 8 pp., geïll. (z /w) , 
formaat 15.5x23 cm. Uitgege
ven door Yvert & Tellier, 
Amiens. Prijs: f 67 .50 * . 

Of in Amerika werkelijk alles aan
zienlijk groter is dan bij ons be
twijfelen we, maar voor de 
US/BNA Postage Stamp Ca
talogue goot het in ieder geval 
wel op. De op een kloek formaat 
en met een handige spiraalbinding 
uitgegeven catalogus bestrijkt de 
verzamelgebieden Verenigae Sta
ten, Verenigde Naties en Canada 
plus gebieden. Het grote formaat 
stelde de uitgever in staat ook de 
zegels ruim af te beelden. De no
teringen in de catalogus hebben 
betrekking op hondelsprijzen; je 
zou dus kunnen spreken van een 
'nettocatalogus'. Voor wie niets 
om opsmuk, moor des te meer om 
duidelijkheid en overzichtelijkheid 
geeft is de US/BNAcatalogus een 
uitkomst, al is het geen boekje dat 
je gemakkelijk in je achterzak 
steekt. 

US/BNA Postage Stamp Catalo
9 " « ' 2 7 p p p . geïll. (z/w) for
moat 23x28 (incl. nngbmdmg). 
Uitgegeven door fH.E. rlarris & 
Co.,norence(VS). Pri js : f35.* 



Vorig jaor verscheen een opmer
kelijke publicatie met de ondertitel 
'een plaatjesboek over de levens
loop van onze blauwe planeet.' 
Wie het boek doorbladerde kwam 
er achter dot de hoofdtitel de la
ding beter dekte: Weltchronik in 
Briefmarken. De kroniek liep 
vanaf het ontstaan van de aarde 
tot aan het hoogtepunt van de 
Middeleeuwen. 
Nu is het tweede deel verschenen, 
in dezelfde opzet en uitvoering, 
even interessant en al even goed
koop (in Duitsland kost het boek
werK vijfentwintig mark). 
Het boek richt zien niet uitsluitend 
op filatelisten. Iedereen die be
langstelling heeft voor geschiede
nis zal er  mits hij niet opziet te
aen de voertaal Duits  zijn hort in 
kunnen ophalen. Wie weinig tijd 
heeft zou zelfs kunnen volstaan 
met het bekijken van de zegelaf
beeldingen en het lezen van de 
bijschriften  maar dat zou jammer 
zijn, want de tekst staat boordevol 
feiten, feitjes en wetenswaardig
heden. 
Weltchronik in Briefmarlfen 
(Band Itj door Joachim Gabka. 
Ca. 700 pp., geitl. (kleur), for
maat 17x24 cm. Uitgegeven 
door Edition q, Berli|n. In Ne
derland verkrijgbaar bij de be
tere boekhandel. Priis in Neder
land' waarschijnlijk f 35.. 
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Tot de 'kroonjuwelen' van het Brit
se uitgevershuis Stanley Gibbons 
behoort de vijfdelige reeks gespe
cialiseerde catalogi die aan Groot
Brittonnië zijn gewijd. Twee van de 
vijf delen zijn nu als losbladige 
ringband te koop. Deel 4 (perma
nente zegels in het decimaal sys
teem) verscheen ol eerder en nu is 
ook deel 5 (gelegenheidszegels 
met decimale woorden) van de 
Specialised Stamp Catalogue 
Great Britain in die vorm uitge
komen. 
Of de overstap op een losbladig 
systeem als een verbetering moet 
worden beschouwd is nog maar de 

vraag. Een deel van de verzame
laars is van mening dot het 'handi
ger' is, of tot een lagere verkoop
prijs zou moeten lelden. Beide ar
gumenten gaan in ieder geval niet 
op voor deze catalogus. De nogal 
volumineuze ringband post niet 
(zoals zijn voorganger) in colbert
of jaszak en van een lagere ver
koopprijs is ook niets merkbaar. 
En over hoe het moet als er op
eens heel veel wijziginaen in de 
prijsnoteringen zijn (alle bladen 
vervangen?) willen we niet eens 
nadenken. 
Los van deze kwesties kunnen we 
 zoals voorheen  constateren dat 
de inhoud van de catalogus in ie
der geval 'ouderwets goed' is. Dat 
kon ook niet anders: de gegevens 
zijn het resultaat van vele jaren 
werk, aanvullingen en veroeterin
gen. 
Specialised Stamp Catalogue 
Queen Elizabeth II {decimal spe
cial issues); 512 pp., géitl 
(z/v/), formaat 20x23 (gekar
tonneerde band) / l 5x21 (bin
nenwerk). Uitgegeven door 
Stanley Gibbons Publications 
Londen/Ringwood. Prijs" 
£ 24.95. 

Wat hebben koning Willem II, de 
componist Willem Pijper en de so
cialist Willem Drees gemeen? Nee, 
niet dat ze dezelfde voornaam 
hadden. De overeenkomst waar 
we hier op doelen is dat ze allen 
op enig moment vrijmetseloor wa
ren. Wie het thema vrijmetselarij 
filatelistisch wil invullen, doet er 
goed aan te beginnen met de aan
schaf van de Catalogus Neder
land en Overzee van de Macon
nieke Filatellstlsche Studiegroep 
De Getande Rand. Het leeuwen
deel van de catalogus is ingeruimd 
voor moconnieke gelegenheidsen
veloppen, converts die in soms 
heel kleine oplagen te koop wa
ren. De catalogus is fraai vormge
geven. Er worden geen prijsnote
ringen vermeld. 

Catalogus Magonnieke Gele
genheidsenveloppen en Postze
gels van Nederland en Overzee 
door G. en M.Th. de Groot; 
56 pp., géill. (kleur), formaat 
15x21 cm., gelumbeckt. Uitge
geven door de Moconnieke r i la 
telistische Studiegroep 'De Ge
tande Rand'. Inlichtingen: Fr. 
A.P. van Triebt, Bachstroat 3, 
5283 KK Boxtel telefoon 0411 
684250. Prijs. f20 .  . 

De postadministratie van de Ver
enigde Staten heeft voor de vijfen
twintigste mooi zijn Guide to 
U.S. Stamps uitgebracht. Deze 

catalogus is in de kwart eeuw van 
zijn bestaan uitgegroeid tot een 
smaakvolle paperback die de prij
zen uit de bekende Scottcotalogus 
paart aan zorgvuldig gerangschik
te fotopagina's met weliswaar 
kleine, maar duidelijke zegelaf
beeldingen. Misschien Is de catalo
gus wat aan de prijzige kont, 
maar dot hij veel overzichtelijk ge
rangschikte informatie biedt stoot 
buiten kijf. 
The Postal Service Guide to U S. 
Stamps; 502 pp., geitl. (kleur), 
formaat 12.5x23 cm. Uitgege
ven door United States Postal 
Service, Washington. Prijs 
f 48.50* (incl. verzendkosten). 

De Duitse uitgever PhtCreativis 
bijzonder actief. In de afgelopen 
tijd verscheen een aantalpublica
ties over uiteenlopende onderwer
pen. Zo werd de reeks Faszination 
Geschichte uitoebreid met een 
vierde en vijfde deel, beide ge
schreven door Karl Heinz Krüger. 

Seuteclifintï« 

in XfitfiMin 
«•einer 
Vricftnarfien 

In Deutschlands Geschichte im 
Spiegelbild seiner Briefmar
ken wordt met behulp van postze
gels en foto's de gescniedenis van 
Duitsland uitvoerig geschetst, van 
de Traum des Nationalstaates'm 
de negentiende eeuw via het kei
zerrijk tot aan de republiek. 
Hoofdstukken zijn gewijd aan de 
perioden van dictatuur, onder
aana en wederopbouw, die uitein
delijk uitmondden in de 'wedloop' 
tussen West en OostDuitsland. 
Wie het Duits goed beheerst zal 
aan dit 'filatelistisch geïllustreerde 
aeschiedenisboek' veel plezier 
kunnen beleven. 
Krüger schreef ook Entdecker 
Krieger Abenteurer ('Ontdek
kingsreizigers, krijgers en avontu

U''' <^>riO*» l̂chVplUUMi4tiHhih 

(*iitbccher 
Krieger 
9i6ettteuret 

riers'), een boek dat de periode 
bestrijkt vanaf de vikinatochten 
tot oon de eerste maanlanding. 
Het concept van dit vijfde deel is 
gelijk oon dat van het vierde: 
postzegels en andere illustraties 
ondersteunen een boeiend ge
schreven, informatief en leerzaam 
verhaal. 
Deutschstands Geschichte im 
Spiegelbild seiner Briefmarken 
en Entdecker Krieger Abenteu
rer; beide titeis door Kor! Heinz 
Krüger. Resp. 314 en 196 pp , 
geitr (z/w), formaat 
14.5x20.5 cm. Uitgegeven door 
en verkrijgbaar bii_Phil*Creativ 
Verlag Postfach 57, D41364 
Schwalmtol (Duitsland). Prijs 
resp. DM 49.en DM 33.50 
(incl verzending). 
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NEW ZEALAND 
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New Zealand Stamps is een 
eenvoudige checiclist yan de ze
gels van NieuwZeeland. In feite 
goot het om de hondelslijst van 
Aucidand City Stamps. Het is een 
tot het uiterste terugaebrachte ca
talogus, waarin behalve de om
schrijving van de emissies (jaar en 
soort) niet veel meer informatie te 
vinden valt dan de diverse zegel
woorden en de prijzen die moeten 
worden betaald voor onge
bruikt/postfris en gestempeld. 
Wel zijn alle zegels afgebeeld, ook 
als het gaat om verschillende 
woorden in hetzelfde ontwerp. 
ACS Colour Catalogue of New 
Zealand Stamps; 80 pp., geill. 
(kleur), formaat 14.5x21 cm. 
Uitgegeven door Auckland City 
Stamps. Prijs f 23.50* (inclusief 
verzending). 

De catalogus die Filatelistisk For
lag uit Bergen (Noorwegen) uit
geeft, de Handlerkatalog Norge, is 
niet bijzonder uitgebreid maar wel 
helder van opzet. De zegels van 
Noorwegen worden beknopt be
schreven en de foto's zijn duide
lijk. Je zou de catalogus als de 
Noorse 'Junior' kunnen beschou
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wen: toereikend voor diegenen die 
Noorwegen 'als land' willen bij
houden, maar niet uitgebreid ge
noeg voor gespecialiseerd verza
melende fifatelisten. 
Handlerkalalog Norge; 98 pp., 

8ei1l. (kleur), formaat 15x21 cm. 
itgegeven door Filatelistisk For

log, Bergen Prijs. Nkr 60.. 

MICHEL 
Mittel und Ostasien 1999 

Langzaam maar zeker nadert de 
Michelcatalogus von 'landen 
overzee' zijn voltooiing. Enige ia
ren terug werd in München beslo
ten de indeling van dit betrouwba
re, meerdelige werk te verande
ren en we kunnen de resultaten 
daarvan nu bijna volledig over
zien. Een recent verschenen afle
vering Is deel 9, Mittel und 
Ostasien. De redactie schrijft in 
haar ten geleide dat ze aanneemt 
dot de verzamelaars verlangend 
hebben uitaekeken naar de komst 
van dit deel  de zegels van de 
landen van Oostelijk Azië maak
ten in de afgelopen jaren immers 
een positieve ontwikkeling door. 
Ook nu kunnen weer prijsstijgin
aen worden gemeld, met name bij 
de Volksrepuoliek China, Hong
kong en Macao. In enkele geval
len bedragen de nieuwe noterin
gen het vijf of zelfs tienvoudige 
van de vermelding in de vorige 
editiel Een neveneffect hiervan is 
dat van sommige van die 'nieuwe 
zeldzaamheden' inmiddels ver
valsingen zijn opgedoken, in het 
bijzonder van bepaalde Chinese 
zegels. Oppassen dus. 

Michel Mittel und Ostasien 
ï 999; 1290 pp., géitl. (z /w) , 
formaat 15x20 cm. Uitgegeven 
door Schwaneberger Verlag, 
München. Prijs: f f04 .  . 

' . titeis waarvan de prijs van 
een asterisk is voorzien zijn ver
krijgbaar bij P.W. Meinhardt In
ternational Booksellers, Bleyen
burg 5, 2511 VC Den Haag 
[per I mei: Piet Heinstraot 36, 
2518 CH Den Haag), telefoon 
0703652227. 



DE ONEINDIG U\NGE WEG NAAR 
EEN 'NATIONAAL POSIBEDRUF' 
Van kppmdekm tot mtrak organisatie J.F RODENBURG, DELFT 

Op 15 januari van dit jaar is door liet Nederlands postbedrijf 

een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 

tweehonderd jaar geleden in ons land de posterijen 'nationaal' 

werden verklaard. Het volgende verhaal gaat over de lange 

weg die moest worden afgelegd om dit te bewerkstelligen. 
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BODEN, SCHIPPERS EN 
POSTMEESTERS 
Tot ver in de Middeleeuwen 
concentreerde het berichten
verkeer zich rond de centra 
van kerkelijke, burgerlijke en 
militaire macht. Brieven wer
den slechts incidenteel ver
zonden, van een vaste dienst 
was geen sprake. De voetbo
den, die in deze tijd het brie
venvervoer verzorgden, wor
den dan ook aangeduid als 
'gelegenheidsboden'. Deze 
waren in dienst van de staat, 
steden, universiteiten of kloos
ters. Ze namen ook wel eens 
brieven voor particulieren 
mee. In de meeste gevallen 
waren particulieren echter 
aangewezen op voorbijtrek
kende reizigers, zoals monni
ken, kermisgasten en trouba
dours. 
De kooplieden hadden in 
deze tijd nog weinig behoefte 
aan correspondentie. De han
del beperkte zich doorgaans 
tot de naaste omgeving en de 
zaken werden meestal per
soonlijk afgehandeld. Rond 
1500 breidde de handel in de 
lage landen zich steeds verder 
uit en kwam er ook voor de 
handel een behoefte aan 
meer geregelde bodedien
sten. Hiertoe werden zoge
noemde 'koopmansboden' 
aangesteld. Deze misten de of
ficiële status van de 'stadsbo
den'. Het onderscheid tussen 
de beide soorten boden bleef 
echter vaag, omdat in veel ste
den de belangrijkste kooplie
den ook het stadsbestuur 
vormden. 
Het binnenlands postvervoer 
beperkte zich hoofdzakelijk 
tot de belangrijkste koop
manssteden, die allemaal het 
recht hadden om hun eigen 
boden te benoemen. Hoewel 

het postrecht, evenals het 
recht om munten te slaan en 
tol te heffen van oudsher toe
behoorde aan de vorst, tot de 
zogenoemde regalia, is met 
het vervoeren van brieven wei

nig van dit recht door de na
tionale overheid gebruik ge
maakt. Wel werd in 1520 
Graaf van Taxis door Rarel V 
benoemd tot Chief et maistre 
general de noz postes par tous noz 
royaumes, pays et seigneunes. 
Maar door de opstand die 
kort daarna uitbrak bleef het 
postmeestergeneraahchap van de 
familie Taxis beperkt tot de 
Zuidelijke Nederlanden. 
De Vrede van Munster maakte 
in 1648 een einde aan de 
Tachtigjarige Oorlog, het
geen het berichtenverkeer 
sterk stimuleerde. Deze groei 
van het berichtenverkeer be
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Î ^H 
j^P 
P 
L ^ 
W 

\ 

\ 
1 
1 
1 
1 ■ 
W M 

»J l l l l 

» , 1 

13 
"ï. 1, 

1 i 
1 Briefbesteller rond 1800 (collectie PTT Museum Den Hoog) 

tekende een forse stijging van 
de inkomsten. Veel pachters 
van bodediensten lieten voort
aan anderen het werk doen 
en gingen zich postmeester noe
men. De toenemende op
brengsten stelden deze post
meesters in staat steeds meer 
verbindingen per paard te ver
wezenlijken, waardoor een be
langrijke tijdwinst werd ver
kregen. 
Naast de bodelopen en post
ritten bleven, in het waterrijke 
westen en noorden van het 
land, de beurtveren actief bij 
het postvervoer. Waar de 
schippers teveel concurrentie 
ondervonden van de post
meesters, gingen zij ook over 
op het postvervoer per paard. 
Zo ontstond rond 1660 de ri]
dende schipperspost tussen Am
sterdam en 'sGravenhage 
(met Delft) en Rotterdam, 
waarbij de schippers overdag 
zelf de hun aangeboden brie
ven vervoerden en na het ver
trek van de laatste schuiten 
deze aan de postmeester ter 
hand stelden om ze per pos
tiljon te laten vervoeren. 

DE STATENPOST, EEN EERSTE 
AANZET TOT CENTRALISATIE 
Al in 1639 werd een voorstel 
gedaan, niet om de posterijen 
te nationaliseren, maar al
thans in de baten te laten de
len door de invoering van een 
postbelasting. De opbrengst 
hiervan werd geschat op circa 
130.000 gulden per jaar. Dit 
voorstel stuitte op heftig ver
zet van de stad Amsterdam. In 
de provincie Gelderland be
stond gedurende een korte 
periode een centralisatie van 
de posterij. In 1675 werd door 
de stadhouder de benoeming 
van de postmeesters naar zich 
toegetrokken en werd Nico
laas Fagel benoemd tot post
meestergeneraal van de pro
vincie, het land van Kuik en 
de stad Nijmegen, maar na 
1733 werden de postmeesters 
weer door de stedelijke autori
teiten benoemd. In 1678 werd 
in Overijssel de aanstelling 
van een provinciaal postmees
ter overwogen en sinds 1680 
trad de Zwolse postmeester 
ook voor de steden Kampen 
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2 Brief vervoerd per schuit van Den Haag naar Alphen aan den Ri|n op 4 oktober 1797, op adreszijde couvert geschreven per tei ; 
sc/ie schuyt uyt Den Hoag van Zeven uren 4 Octob 1797 / te besorgen op den Atphense DorpSchuyt te Leifden net vrachtloon tot 
Leiden was door de afzender betaald [Franco Leifden) Het tra|ect Leiden Alphen moest door de ontvanger worden betaald (collectie 
auteur) 

en Deventer op, vanwaar alle 
brieven op Zwolle moesten 
worden verzonden. In 1737, 
na het overlijden van de Zwol
se postmeester Hendrik Voet, 
wisten Kampen en Deventer 
zich aan deze voogdij van 
Zwolle te onttrekken. 
Op 21 juni 1747 bood 'sGra
venhage aan Stadhouder Wil
lem V het recht aan om van de 
posteryen, die m toekomende tijden 
sullen komen vacant te vallen, te 
dtsponeeren soodanig Sijne Hoog
heid soude oordeelen te behooren. 
De Prins wist niet beter dan: 
als de dispositie van de voorschree
ve posterye, die de Magistraat van 
'sGravenhage de generositeit ge
had hadde, van aan Sijne Hoog
heid te offreeren, op te drangen en 
over te geeven aan Haar Edele 
Groot Mog. Ten behoeve van het 
Getneeneland van Holland en 
Westvnesland, gelijk Sijne Hoog
heid sulks kwam te doen mits dee
sen, om ter sijner tijd te kunnen 
dienen tot versterking van 's 
Lands Finanaen en tot des beeter 
verval van de swaare lasten. 
Het voorbeeld van 'sGraven
hage werd door alle stemge
rechtigde steden gevolgd, be
halve door de stad Amster
dam, die verklaarde de postenj 
ten eeuwige dage te houden aan de 
stad. Deze eeuwige dagen duur
den slechts kort; mede door 
het Doelistenoproer van 1748 
tegen de regenten van de stad 
Amsterdam, dwongen de Sta
ten de stad Amsterdam toch 
hun posterijen af te staan. 
Van een plan om de posterij
en in het algemeen belang te 
reorganiseren blijkt bij de 
overdracht aan de Staten 
niets. De bedoeling was al
leen, op termijn, de benarde 
financiële positie van de Sta
ten te verbeteren. Dat de cen
tralisatie ook de postdienst 
zelf ten goede zou komen was 
slechts van secundair belang. 

Na een inventarisatie werd be
sloten niet af te wachten tot de 
opengevallen plaatsen aan het 
gewest getrokken konden 
worden, maar de zittende be
langhebbenden uit te kopen. 
De schadeloosstelling werd 
vastgesteld op de gemiddelde 
opbrengst van de kantoren 
over de jaren 17381747 en 
wel gedurende het gehele le
ven. 
Zo kon de Statenpost voor 
Holland en Westfriesland van 
start gaan. Het bestuur be
stond uit vijf commissarissen, 
van wie er twee m Amsterdam, 
twee in Den Haag en één in 
Rotterdam zetelden. Ze wer
den bijgestaan door een secre
taris en een ontvanger. De 
commissarissen, afkomstig uit 
de riddderschap en de regen
tenfamilies, bleven in functie 
tot 8 maart 1795. Ten gevolge 
van de veranderde politieke 
omstandigheden werd dit col
lege afgezet en werden de le
den vervangen door de patri

otten Hahn, Claus, Dekker, 
Van Been en Kemenaer, waar
van de drie laatstgenoemden 
werkzaam waren als hoofd
commies op de kantoren Dor
drecht, Amsterdam en Rotter
dam. Van Been en Kemenaer 
bedankten, in hun plaats wer
den Eekhout en Gevers be
noemd. 

DE STATENPOST TIJDENS DE 
BATAAFSE REPUBLIEK 
Na de omwenteling gingen de 
nieuwe burgercommissaris
sen van de Statenpost met veel 
elan aan het werk. Aan het 
einde van een beschouwing 
over de postverdragen met 
Frankrijk, op 12 juni 1795, 
merkt Hahn op dat de instruc
tie van de commissarissen hun 
bevoegdheid verlenen om 
voorstellen aan de 'Vergade
ring van Holland' te doen; 
maar het scheen hem beter 
nog wat geduld uit te oefenen. 
Vooral omdat eerst een staats
regeling tot stand behoorde te 
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komen, waarin de eenheid en 
ondeelbaarheid der Bataafse 
Republiek zou zijn vastgesteld. 
Hierdoor zouden ook zaken 
der posterijen een nationale 
wending krijgen. Hier stelde 
Hahn zijn medewerkers het 
grote doel voor ogen: de een
heid van het Nederlandse 
postwezen! 
Kort daarop ondernamen 
Hahn en Dekker een inspec
tiereis langs de al oude Socie
teitsnt van Alphen via Gouda, 
Gorinchem, Breda, Eindho
ven naar Hamont. Ook onder
zochten ze de mogelijkheid 
om de posterijen van Woudri
chem, Geertruidenberg en 
Heusden bij de Statenpost te 
voegen. Op 14 oktober 1795 
sloten de commissarissen een 
overeenkomst met de munici
paliteit van Woudrichem, 
waarbij de posterij van dit 
stadje voor de somma van 
f2500. aan Holland kwam. 
Met Heusden ging het minder 
vlot, de posterij was vrijwel de 
enige bron van inkomsten 
voor dit stadje. Ook de poste
rijen van Geertruidenberg en 
Eindhoven werden kort hier
na bij de Statenpost ingelijfd. 
Inmiddels werden er verkie
zingen gehouden voor de Na
tionale Vergadering. Hahn 
deelde in de bijeenkomst van 
15 februari 1796 aan het colle
ge mede dat hij tot lid van die 
Vergadering was gekozen en 
dat hij overtuigd was, daar 
zulk belangrijk werk te kun
nen doen, dat het commissari
aat der posterijen daarmee 
niet te verenigen was. Zo trad 
Hahn per 1 maart 1796 tijde
lijk af, waarbij hij de leiding 
aan Dekker overliet. 
De commissarissen van de Sta
tenpost bleven zich beijveren 
om een Nationale Postenj tot 
stand te brengen. Pas op 8 
maart 1797 kwamen de Poste
rijen bij de beraadslagingen in 
de Wetgevende Vergadering 
aan de orde. Bij het bespre
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797 Op adreszijde couvert het bekende 3stuiverstempel, dat bij 3 Aangetekende brief van Delft naar Amsterdam van 1 2 apn , ^ ._ _ _ ,__.,_.,..._. 

aankomst in Amsterdam werd geplaatst Dit stempel was oorspronkeli|k van de 'Ri|dende Schipperspost' maar werd. nadat de scl,,^ 
pers zelf geen brieven meer vervoerden, nog vele jaren doorgebruikt O p de achterzi|de vertrekstempel Delft De rode 'ruitvorm' op 
net couvert is een teken dat de brief 'aangetekend moest worden verzonden Het aantekenrecht (dubbel port) werd met op het cou
vert vermeld, dit behoorde tot de emolumenten van het verzendende kantoor (collectie auteur) 



4 Kaart van de Bataafse Republiek' uit 1798 ingedeeld in (met postale) departementen Deze indeling, waarbi | de oude provinciale 
grenzen geheel vervielen, werd kort na het ontstaan van de Republiek ingevoerd en slechts enkele |aren nadien weer los gelaten 

e PT {collectie PTT Museum Den Haag) 

ken van de wenselijkheid van 
het aanstellen van een Ont
vanger-Generaal der Munten 
vraagt één der leden of hier 
ook een artikel over de poste
rijen moet worden toege
voegd, aangezien bij deze or
ganisatie ook een Ontvanger-
Generaal bestaat, en of de 
Vergadering in de staatsrege
ling enige algemene beschik
kingen over de posterijen op 
wil nemen. De commissie die 
met de uitwerking van het 
voorstel belast werd, adviseer
de om de bepalingen over de 
posterijen in de staatsregeling 
in algemene termen in het 
hoofdstuk over de 'Nationale 
Financie-Kamer' op te ne
men. Voordat met dit voorstel 
iets kon worden gedaan orga
niseerden de unitarissen, ge
steund door de Fransen, op 
22 januari 1798 een staats
greep. Met verschillende an
deren werd ook Hahn, als lid 
van de commissie voor Buiten
landse Zaken, gearresteerd en 
gevangen gezet. 
Er werd een nieuwe, op Fran
se leest geschoeide, staatsre
geling ontworpen, waarin een 
vaststelling van een algemene 
organisatie voor de posterijen 
in de republiek. De uitvoe
rende macht zou toezicht op 
het bestuur en de financién 
houden. Het Wetgevend Li
chaam kwam echter niet 
meer toe aan de uitvoering 
van dit plan. Door de staats
greep van 12 juni 1798 werd 
het vervangen door een 

nieuw landsbestuur, dat op 8 
augustus van dat jaar de com
missie Verbeek benoemde 
om een algemeen organisa
tieplan voor de posterijen te 
ontwerpen. De commissie, 
die wat de posterijen betrof 
weinig terzake kundig was, 
zocht hiervoor contact met 
de commissarissen van de Sta-
tenpost, waar de uit gevan
genschap ontslagen Hahn 
weer zitting in had genomen. 
Zo kwam op 15 januari 1799 
een decreet tot stand, dat 
door de Eerste Kamer slechts 
met 23 tegen 22 stemmen 
werd goedgekeurd: 
De Eerste Kamer van het Vertegen
woordigend Lichaam, gehoord 
hebbende... 
Verklaart: Dat alle posteryen m de 
geheele Bataafsche Republiek ex-
steerende zyn nationaal, en dat de
zelve uit hoofde met 1 January 
1799 moeten worden geadminis
treerd ten behoeve van, en de pen
ningen verantwoord aan de Na
tionale Schatkist, wordende echter 
aan allen, welke zouden meenen 
eenige aanspraak op schaêvergoe-
dmg te kunnen maaken, onverlet 
gelaten om zich ten dien einde aan 
het Vertegenwoordigend Lichaam 
te adresseeren, het geen daarop 
zoodanige uitspraak zal doen, als 
hetzelve overeenkomstig de Staats
regeling zal bevinden te behooren. 
En wyders overweegende, dat voor 
het genef der ingezetenen, het be
lang der commerae en het welzyn 
van den lande zelve ten hoogsten 
belangryk is, dat de corresponden
tie zoo binnen- als buitenlands, 

geen oogenbhk vertraagd worde. 
Besluit: 
Dat de directie der posteryen door 
de geheele Republiek provisioneel 
op denzelfden voet zal blyven con
tinueeren; dat ten opzichte der 
maneantie, zoo als dezelve thans 
plaats heeft, geene verandering 
zal worden gemaakt, dat de ntten 
op de tegenwoordigen voet zullen 
blyven subsisteeren, dat de 
thands gereguleerde uuren en ty-
den van het afgaan der posten 
zullen moeten blyven geobserveert, 
dat m de bneven-porten geen ver
andering zal worden gemaakt; in 
een woord, dat alles zal worden 
behandeld op dezelfde wyze, als 
tot heden is geschied, en diensvol-
gens, dat alle, welke thans m 
dienst der posteryen voor zich zelf 
often behoeve der voormaahge ge
westen, steden of byzondere per-

soonen adminitreeren, zyn gehou
den en des noods op hunne ver-
antwoordelykheid gelast om hun
ne functien te blyven waamee-
men tot tyd en wyle, dat eene alge-
meene voorziening omtrent het 
postwezen zal plaats hebben'. 

EINDELIJK ZIJN DE POSTERIJEN 
'NATIONAAL' 
Vier jaar nadat de eerste ge
dachten over één postdienst 
voor de gehele Republiek wer
den geuit, was het zover. Maar 
het belangrijkste werk, de lap
pendeken van de verschillen
de particuliere, stedelijke en 
gewestelijke postdiensten om 
te vormen tot één goed func
tionerende postorganisatie, 
moest nog beginnen. Eerst 
moesten de kantoren worden 
bezocht, schadeloosstellingen 
worden vastgesteld, postritten 
beter op elkaar worden afge
stemd en onbekwame post-
functionarissen worden ver
vangen. En weer was het de 
nationale politiek die hierbij 
vaak roet in het eten gooide, 
waarbij men de beraadslagin
gen over het postwezen her
haaldelijk aangreep om poli
tieke tegenstellingen uit te 
vechten. Dit kwam het belang 
van de nationaal georgani
seerde posterij niet ten goede; 
de definitieve regeling ervan 
werd ernstig vertraagd. Een 
derde staatsgreep, op 14 sep
tember 1801, maakte een eind 
aan de invloed die het postbe-
stuur - zij het indirect - op het 
totstandkomen van de beslui
ten kon uitoefenen. En toen 
uiteindelijk eind 1802 het 
Staatsbewind met uitgewerkte 
voorstellen kwam, waren deze 
- in ongunstige zin - aange
past aan de politieke en finan
ciële toestand van de Repu
bliek. 

Op 13 augustus 1802 kon ein
delijk de schadeloosstelling 
geregeld worden. De steden 
mochten de opbrengst van 
hun posterijen over de jaren 
1797 tot 1802 - die nog steeds 
op de postkantoren geblok
keerd lagen - behouden. Bo
vendien werd hun een vergoe-

5 De grote of St Jacobskerk in Den Haa^ 
de ' ' ' 

Je grote ot 5t Jacobskerk in Den naaq met rechts het postkantoor 
1 de leden van het postbestuur (prent Gemeentearchief Den Haag] 

met rechts het postkantoor Hier vergader 



ding toe gezegd gedurende 25 
jaar, zijnde voor het eerste 
jaar het gemiddelde van de 
laatste tien jaar. Ieder jaar 
werd dit bedrag met één vijf
entwintigste deel verminderd. 
De particuliere postmeesters, 
die de posterijen als 'kostwin
ning' bezaten, zouden hun le
ven lang hun inkomsten blij
ven genieten. 
Op 6 december 1802 werd 
tenslotte met ingang van 1 ja
nuari 1803 het eerste nationa
le postbestuur benoemd. Dit 
bestuur bestond uit zeven 
commissarissen met elk hun 
eigen departement (zie het 
overzicht 'Postdepartemen
ten') . 
Na langdurige beraadslagin
gen doet het nieuwe postbe
stuur op 1 december 1804 een 
voordracht aan het StaaLsbe
wind. Het is een belangrijk 
stuk geworden dit resultaat on
zer werkzaamheden en overpein
zingen dat de Commissarissen 
aanbieden. Het omvangrijke 
rapport is verdeeld in zeven 
hoofdstukken, waarin onder 
andere worden behandeld: de 
tijden van aankomst en ver
trek der post, uitbreiding van 
het aantal postdagen en ver
betering van bepaalde verbin
dingen, de plaats van de kan
toren, het aantal functionaris
sen met hun tractementen en 
emolumenten, borgtochten, 
porten, portvrijdommen en 
tot slot de postritten. 
Op 3 januari 1805 bereikt dit 
rapport het Staatsbewind, 
waar het ter hand wordt ge
steld aan de Commissie van 
Binnenlandse Zaken. Het 
duurde tot 2 april voordat 
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6. Brief van Zierikzee naar Rotterdam van 25 februari 1801 . Op acfiterzi|de couvert gescfireven ïz.ee, porto 4 stuivers (geturfd) in 
rood krijt op adreszijde couvert (collectie auteur) 

deze Commissie haar advies 
bij het Staatsbewind indiende, 
waar men het  voorlopig  in 
beraad hield. Een tijdstip, wei
nig bevorderlijk voor een 
spoedige afhandeling! Op
nieuw was aan het Bataafse 
volk een nieuwe 'staatsrege
ling' voorgelegd, waarbij de 
Franse keizer Napoleon de 
wens had geuit dat het Staats
bewind plaats zou maken voor 
een éénhoofdig bestuur in de 
persoon van een raadspensio
naris. De keus van de keizer 
was hierbij gevallen op de Ba
taafse gezant te Parijs, Rutger 
Jan Schimmelpenninck. Op 
29 april van dat jaar aanvaard
de Schimmelpenninck zijn 
nieuwe ambt. Hij werd hierbij 
bijgestaan door een Staads
raad van vijf tot negen perso
nen en vijf Secretarissen van 
Staat. 

Het nieuwe centrale gezag 
deed zich ook binnen de post
organisatie gelden. Bij staats
besluit van 17 mei ontvingen 
de Commissarissen opdracht 
om, totdat hieromtrent defini
tieve bepalingen werden vast
gesteld, zich te onthouden 
van veranderingen zonder 
toestemming van de raads
pensionaris. Enkele dagen 
eerder was het organisatie
plan van 1 december 1804 
voor advies ter hand gesteld 
van de Staatsraad, die dit raf> 
port voor de zoveelste keer 
onder de loep nam. 
Op 2 september 1805 was het 
rapport van de Staatsraad over 
het organisatieplan eindelijk 
gereed. Er bleken nog enige 
punten te zijn die nader on
derzoek vereisten. Zo wilde de 
Staadsraad het aantal postde
partementen terugbrengen 
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NOTIFICATIE." 
êt Adminiftratif Beftuur van het 
voormalig Gewelt Utrecht Tjetft 
ontbangm ttxvt »iffme linii 
tren 25ucgei La Pierre, Jügciit 
fiji Set (©eynmniciit tiaii ^ i ^ 

iucntilBe f olltic en gToEsicDt ap oen flmit 
ban Dyken, Wegen t\\ Wateren öec Bataaf
fche Republiek, 0Efc0jcEllEll fn tiEll Haag 
Öen II February 1799. het vyfde Jaar der 
Bataaffche Vryheid; sJjutic Uau ben 'MmX' 
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Burgers Adminlftrateurs! 
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ä®i|nbeban bEn 25 January, i. \.i ïnriEiibc 
be mxmSt Ell ÄailEanciE bEC Posteryen 
baiiiEn bE3E ÖEjJulinEfi/ mn til. nabec aa». 
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mil Mr. '.baojmalfö'^ÉinEll: bEftcnb:tE'iiia
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ÖEt3EfbE DbEEEElifiaraftifi bE Staatsregeling 
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Heil en Broederfchapi : ., , 
Uw. M E D E B U R  G E R . 

(JVas geparapheeri^. 
A. J. LA P I E R R E. 

Ter Ordonnantie van denzelve 
Q. O N D A A T.J E. 1 

7. Notificatie aan de Burgers Admistrateurs'van de Posterijen van 11 februari 1799 waarin wordt aangekondigd dat de posterijen 
Nationaal' zijn verklaard (collectie PTT Museum). 

van zeven naar vijf, waarbij 
een zesde commissaris de ver
binding zou vormen tussen 
het postbestuur en de rege
ring. Tevens zou deze de 
agenda voor de vergaderin
gen voorbereiden en deze 
presideren. Ook de functie 
van CommiesGeneraal zou 
moeten vervallen, waarbij zijn 
taken door de commissarissen 
zouden worden overgeno
men. Alle voorstellen van de 
Staatsraad beoogden slechts 
één doel... bezuinigingen! 
Voor het overige werd de ge
hele voordracht goedgekeurd 
en het College werd opgedra
gen de aanbevelingen van de 
Staatsraad te verwerken in 
een aan de Raadspensionaris 
voor te leggen conceptbe
sluit. Er volgden hierna nog 
enige maanden van nauwkeu
rig onderzoek en het schrij
ven van vele rapporten... en 
ten slotte, op 19 april 1806 
(ruim zeven jaar na de natio
naalverklaring van de poste
rijen), kon het definitieve or
ganisatieplan voor de posterij
en aan de Raadspensionaris 
worden aangeboden. vM op 1 
mei van dat jaar  veel eerder 
dan de commissarissen had
den durven dromen  werd 
hun werk van vele jaren be
kroond. De Raadspensionaris 
schrijft in de Bataafsche Staats
courant van 30 mei 1806 
...heeft daarbij geregeld en afge
daan de Organisatie van het Bin
nenlandsche Postwezen; een 
Werktuig, zoo gerijfelijk als van 
belang, eene Administratie, zoo ei
gensoortig als teder. 

TOT SLOT 
Het zat het postbestuur weer 
niet mee; er waren redenen 
genoeg om te veronderstellen 
dat het staatsbesluit van 1 mei 
1806 het begin zou worden 
van een verdere uitbouw van 
de Posterijen. Maar op 4 juni 
werd Schimmelpenninck 
door de Fransen gedwongen 
om af te treden en een week 
later, op 11 juni, hield Lode
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artementen 
Eerste departement 
s tandplaats Den Haag 

Tweede departement 
standplaats Amste rdam 

Derde departement 
s tandplaats Rot te rdam 

Vierde departement 
s tandplaats Dordrech t 

Vijfde departement 
s tandplaats Ut recht 

Zesde departement 
s tandplaats Middelburg 

m e t d e kan to r en Den Haag , Delft, Le iden , 
Haar lem, Voorburg , Voorschoten en d e 
kleinere kan to ren in he t d e p a r t e m e n t d ie 
al aanwezig zijn of nog opger ich t worden . 

m e t d e kan to ren Amsterdam, in gehee l 
Noord-Hol land m e t Texel , Vlieland en de 
kleinere kan to ren als boven. 

m e t d e kan to ren Rot te rdam, Delfshaven, 
Schiedam, Vlaardmgen , Maassluis, Brielle, 
Hellevoetsluis, Schoonhoven , G o u d a en 
d e kle inere kan to ren als boven. 

me t de kan to ren Dordrech t , G o r i n c h e m , 
Woudr i chem, Heusden , Zal tbommel , 
' s -Hertogenbosch, D r u n e n , Ti lburg, Eind
hoven, H a m o n d , Breda, Gee r t ru idenbe rg , 
Zevenbergen, Moerdijk en de kle inere 
kan to ren als boven. 

alle kan to ren in he t d e p a r t e m e n t Utrecht , 
Alphen , Woerden , Wagen ingen , Tiel, 
Nijmegen, A r n h e m , Doesburg , Z u t p h e n 
en d e kleinere kan to ren als boven. 

alle kan to ren in he t d e p a r t e m e n t Zeeland 
benevens die te Bergen o p Zoom, Steen
be rgen , Roosendaal , O u d e n b o s c h en d e 
kleinere kan to ren als boven. 

Zevende departement 
s tandplaats Zwolle 

alle kan to ren in he t d e p a r t e m e n t Over
ijssel, Stad en landen van G r o n i n g e n en 
Friesland en de kleinere kan to r en als 
boven. 

De kantoren Maastricht, Roermond en Venlo ontbreken terecht in dit overzicht, het 
grootste d£el van de provincie Limburg werd al m 1795 bij Frankrijk gevoegd en heefi 
dus nooit deel uitgemaakt van de Bataafse Republiek Hetzelfde gebeurde met Zeeuws-
V laanderen, maar daar waren geen postkantoren gevestigd. 

wijk Napoleon als koning zijn 
intocht in Amsterdam. Op 7 
juli vaardigde de koning een 
decreet uit, waarin te lezen 
staat dat de administratie der 
posterijen deel zal gaan uit
maken van het ministerie van 
Financiën onder een Direc
teur-Generaal die direct on
der de minister zal ressorte
ren en van hem zijn orders zal 
ontvangen. De jarenlange ar
beid van het postbestuur was 
echter niet vergeefs geweest. 
Het organisatieplan van 1804 
werd - behoudens bovenge
schetste éénhoofdige leiding 
- in de postwet van 1807 be
krachtigd. Ook deze postwet 
was geen lang leven bescho
ren, maar dat is een verhaal 
apart. 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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Î IEUWE UITGIFTEN 
Aland/Finland 
Sleutelbloem 
In de serie provinciebloe-
men geeft Finland jaar
lijks een velletje met zelf
klevende zegels uit. Dit 
jaar is de voor de pro
vincie Aland zo kenmer
kende Primula veris, de 
echte sleutelbloem, aan 
de beurt. Deze bloem 
bloeit al zeer vroeg en 
komt ook voor in de 
zuid-v/estelijke Finse 
kuststreek. 
Aangezien Aland een 
min of meer autonome 
positie inneemt en zelf 
ook postzegels uitgeeft, 
is besloten tot een geza
menlijke uitgifte: op 28 
april verschijnt,er zowel 
een velletje in Aland 
(tienmaal 2.40 m.) als in 
Finland (tienmaal Ie klas 
= 3.00m.). 

Australië 
Bloemen langs de kust 
De Australische kustlijn 
is de langste ter wereld. 
De plantengroei is er 
eveneens uitzonderlijk. 
In het kader van het the
ma 'De natuur van Au
stralië' werd op 8 april 
de permanente serie 
'moerasvogels' vervan
gen door de serie 'Bloe
men langs de kust'. Ge
start werd met vier ze
gels van 45 c : de Gui-
nea-bloem [Hibberfia 
scandens), de fuchsia 
[Correa reflexa], de Au
stralische hyacint [Wah-
lenbergia stricta) en de 
dagbloem, winde {Ipo-
moea pes-caprae). In juli 
volgen er meer. 
De zegels worden uitge
geven in rollen van 100, 
van 200 en in boekjes 
met tien zelfklevende ze
gels. 

12 STAMPS X 46« 
$5 52 

12 TIMBRES X 0,46 $ 
5 52 S 
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BIRDS OF C A N A D A 
OISEAUX DU C A N A D A 

Het kaft|e en een deel van de inhoud van het nieuwe Canadese postzegelboek|e 

Canada 
Voqels in Canada 
OOK in Canada maken 
de vogeltjes met hun 
zoetgevooisd gezang en 
fladderende vleugels dui
delijk dat het lente is. De 
nieuwe vogelserie, ver
schenen op 24 februari, 
kwam dus mooi op tijd. 
Vier verschillende vogels 
zijn op de zegels te vin
den: de roodvleugelige 
merel, de duinkraanvo
gel, de noordelijke havik 
en de Amerikaanse put
ter. 
Voor het eerst verschij
nen deze zegels in twee 
uitvoeringen: in een vel
letje van twintig en in 
een postzegelboekje met 
twaalf zelfklevende ze-

De vier verschillende zegels in het Australische bloemenboek|e 

Forarsbebudere iOx4,ookr. 

Het kaft|e laat een uitgeknipt 'kievitensilhouet' van de ontwerpster 
van de zegels, Soma Brandes, zien 

§els. Het boekje kost 
.52 d. 

Denemarken 
Voorboden van de lente 
Op 24 februari vond de 
Deense postdienst het tijd 
worden door middel van 
postzegels de bevolking 
te laten weten dat de len
te in aantocht was. Daar 
hoorde ook een boekje 
bij. Het bevat tien post
zegels van 4.00 k. met 
een afbeelding van een 
kievit. De terugkeer van 
de kievit beschouvirf men 
in Denemarken altijd als 
de definitieve aankondi
ging van de lente. 
Nieuwsmedia maken er 
jaarlijks zelfs melding 
van. 

Finland 
Sleutelbloem 
Dit jaar valt in de serie 

provinciebloemen de 
echte sleutelbloem' van 

Aland in de prijzen. Op 
28 april geert Finland, 
tegelijk met de postdienst 
van Aland, een velletje 
met tien zelfklevende 
postzegels uit. De zegels 
zijn zonder waarde-aan
duiding ( Ie klas, 
3.00 m.). 

Frankrijk 
Zv/iepende Eiffeltoren 
Op 25 januari verscheen 
de nieuwe kaftbedruk-
king op het Franse auto
maatboekje van tien
maal 3.00 f. Het gaat 
om het boekje met de 
twee strips van vijf ze
gels. 
Een vliegende postbode 
in een brief en een zwie
pende Eiffeltoren, alsme
de de tekst Le Timbre, un 
plaisir qui se communi

que zijn de opvallendste 
elementen. 

Man 
Autobussen 
Op 18 juni verschijnen 
op het eiland Man zes 
postzegels met afbeel
dingen van de oudste 
autobussen die er dienst 
deden. De eerste bus 
reed in 1902. De serie 
gaat vergezeld van een 
grootformaat boekje met 
tekst, illustraties en 
£ 4.70 aan postzegels. 

Namibië 
Slangenboekje 
Op 1 febuari is in Nami
bië een boekje met tien 
slangenzegels van elk 
1.60 d. verschenen. Af
gebeeld is de Yoka-
slang. 

Norfolkeiland 
50 jaar luchtpost 
Ier gelegenheid van de 
viering van vijftig jaar 
geregelde luchtpost naar 
Norfolkeiland verscheen 
op 28 januari een boekje 
met veertig postzegels 
van 5 c. Het gaat om 
twee verschillende ze
gels. De ene beeldt een 
watervliegtuig af, de S23 
Sandringnam, dat post 
en kranten afwierp voor 
het bestuur van de eilan
den gedurende 
1941/42 en de Norfo//c 
Trader, een DC4 van 
Qantas, die jarenlang 
post vervoerde. 

Rusland 
Nicolaas II in postzegel-
boekje 
Nicolaas II kennen we al 
uit enkele - overigens 
erg zeldzame boekjes -
uit 1913 en 1914. Het 
oude Rusland gaf in to
taal slechts vijrboekjes 
uit. Het betrof lokale uit
giften uit Moskou, Sint 
Petersburg en Kiev. Er 
zijn bovendien enkele 
varianten naar tekst, 
kaftkleur en opdruk. Van 
sommige is slechts een 
exempTaar bekend! 
De latere Sovjetunie gaf 
in 1926 en in 1928 een 
boekje uit. Beide zijn van 
vandaag de dag volsla-
gen onvindbaar. 
In het nieuwe Rusland 
blijkt vorig jaar ook een 
boekje verschenen te 
zijn. Niet een boekje met 
permanente zegels dat 
op de postkantoren te 
koop was, maar een fila-
telistisch product dat in 
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EMPEROR NICHOLAS n 

Voorzi|de van het eerste Russische postzegelboek|e 

hotels en op beurzen 
aan hoofdzakelijk bui
tenlandse gasten canqe-
boden werd. Het boekje 
bevat slechts een zegel 
van 3 r. met een portret 
van tsaar Nicolacs II, 
alsmede een vignet met 
de hele familie. Zegel en 
boekje verschenen op 30 
juni 1998. 
Het boekje heeft aan de 
binnenzijde een tweetal 
bijzondere stempels: een 
eerstedagstempel van 
Moskou en een stempel 
van Sint Petersburg op 
17 juli 1998 de dag van 
de herbegrafenis van de 
tsaar en zijn familie. 
Ofschoon het boekje niet 
op de normale wijze ver
spreid werd, blijkt het 
toch een uitgifte van de 
Russische postdienst te 
zijn. Op de achterzijde 
staan embleem en naam 
van de Russische staats
drukkerij Marka en de 
vermelding van de opla
ge: 20.000 boekjes. Een 
vrij groot deel van de op
lage blijkt te bestaan met 
het normale Moskouse 
dagtekenstempel 
30.06.98. 

Verenigde Naties 
Australië 
Op 19 maart gaf de 
postdienst van de Ver

enigde Naties zes post
zegels uit in de serie 'Erf
deel van de wereld'. Dit 
jaar is Australië aan de 
beurt, het enige continent 
dat tegelijk ook een notie 
is. Eens maakte Australië 
deel uit van het prehisto
rische continent Gond-
wanaland, maar sinds 
vijftig miljoen jaar is het 
een eiland, dat door de 
vele ijstijden gemodel
leerd is tot wat het nu is: 
een geologisch uniek 
landschap met een bij
zondere fauna en flora. 
De afbeeldingen op de 
zegels hebben betrek
king op het V/illandro 
merengebied, het natte 
tropische deel van 
Queensland, het natio
naal park Kakadu, het 
Great Barrier Reef, het 
nationaal park Uluru-
Kata Tjuta en de wilder
nis van Tasmanië. 
Er kwamen ook drie 
boekjes uit, voor de vier
de maal sinds 1995. De 
zegels in de boekjes heb
ben afbeeldingen die ge
baseerd zijn op die van 
de serie. De boekjes be
vatten elk 24 zegels: 
twaalfmaal 5 c. en 15 c , 
boekjesprijs 2.40 d. 
(Verenigde Naties, New 
York), twaalfmaal 10 c. 
en 20 c , prijs 3.60 f. 

(Geneve) en twaalfmaal 
1 en 2 d., prijs 36 s. 
(V^enen). Het zijn hele 
boekwerken geworden: 
zes zegelvelletjes plus 
twaalf blaadjes met tekst 
en illustraties. De boek
jes zijn in een oplage 
van circa 100.000 stuks 
vervaardigd door druk
kerij The House of 
Questa in het Verenigd 
Koninkrijk. 

Zuid-Afrika 
Walvissen 
Op 18 augustus ver
schijnt een zogenaamd 
souvenirboekje met af
beeldingen van walvis
sen uit de zuidelijke oce
anen. Over de precieze 
inhoud werden nog geen 
mededelinhgen gedaan. 
Op 4 oktober volgt zo'n 
zelfde boekje met zegels 
waarop trekvogels staan 
afgebeeld. 

Toeristenboekjes 
De Westelijke Kaappro-
vincie en KwaZulu Natal 
waren vorig jaar als eer
ste aan de beurt bij de 
boekjes die reclame 
moesten maken voor een 
bepaalde provincie. Dit 
jaar volgen er weer twee 
boekjes. Een datum werd 
nog niet verstrekt, maar 
het qaat om Mpumalan-
ga/Noordelijke Provin
cie en Vrijstaat/Noorde
lijke Kaap. 

Zweden 
Hef maritiem erfgoed 
Naar aanleiding van de 
tentoonstelling 
Australia 99 in maart 
gaf de Zweedse post op 
T1 maart vier postzegels 
uit met het thema 'Het 
maritiem erfgoed'. De 
zegels geven afbeeldin
gen van bekende vaar
tuigen: een Oost-lndië-

: .SVERIGE 
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Nogal wat landen besteedden met zeevaartzegels aandacht aan de 
tentoonstelling m Australië Dit zi|n de zegels uit het postzegelboekje 
van Zweden 

vaarder op de rede van 
Gotenburg (het schip 
wordt toegerust voor de 
lange tocht naar Can
ton), de schoener Mary 
Ann (voer in de negen
tiende eeuw als eerste 
schip op de bestemming 
Australië), de viermasts-
bark Beatrice (werd deze 
eeuw ingezet in de 
graanhandel op de 
scheepvaartroute naar 
Australië) en het SS Au
stralia (deed als eerste 
stoomschip in 1907 Au
stralië aan). 
De vier zegels ziin ver
krijgbaar in een boekje 
van vier zegels van 8 k. 

De twintigste eeuw, deel II 
De Zweedse posterijen 
vervolgden hun vorig 
jaar gestarte reeks over 
de twintigste eeuw op 11 
maart met de periode 
1939-1969. Op de ze
gels zien we afbeeldin
gen van uitvindingen, 
maatschappelijke ver
schijnselen, sport en 
mode. 
Maar liefst tien zegels 
zonder waarde-aandui
ding (bedoeld voor bin
nenlandse brieftarief. 

prijs 5 k.) zitten er in het 
boekje. Afgebeeld wor
den; een scène uit de film 
'Glimlach uit een zomer
nacht', het centrum van 
Völlingby, de mobilisa
tie, diverse uitvindingen, 
een vliegtuig van de 
SAS, de doorbraak van 
de televisie, Zweedse 
rockmuziek, vakantie, 
enige sporthelden en 
twee zangers. 
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Kaft|e van het tweede Millenni-
umboek|e van Zweden Volgend 
|aar komt nummer drie 

Mist u nou ook steeds de postzegelboekjes?? 

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

of voor elk motief. 

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

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

LET^ flTE^^ÄTDOC [ I M n POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL 0416-331451 
FAX 0416-342856 
booklets@telebyte.nl 

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

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

PZH Fa. Van VLIET Geopend do/vr. 14.00-17.00 
Ugchelseweg 50 zat. 10.00-16 00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

mailto:booklets@telebyte.nl


POSTIAfAARDE-STUKKEII I SAMENSTELLING: A. BOSMAN, E-MAILADRES BOSMANl 9@W0RLD0NLINE.NL 
EN DRS. 1. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

A E R O G R A M M E 

NIEUWE UITGIFTEN 
Botswana 
In 1998 verscheen in 
Botswana een serie van 
zeven luchtpostbladen 
met diermotieven. De ze-
gelbeelden loten de vol
gende dieren zien: 
gemsbok (30 t.), kerkuil 
[40 t. en 1.40 p.), 
leeuwin (70 t.), buffel 
(80 t.), olifant (90 t. en 
2.25p.) . Elkpostbladis 
voorzien het logo van 
het ministerie van Toeris
me, een aanprijzing van 
de ongerepte natuur in 
het land en een foto van 
dieren in het wild. Van 
de twee olifanten-post-
bladen is dat met de 
hoogste waarde voor
zien van een fosforstreep 
links naast het zegel
beeld. Met welke be
stemmingen de zeven 
verschillende tarieven 
corresponderen, ver
meldt men niet. 

Duitsland 
De eerste geïllustreerde 
briefkaart van het jaar 
verscheen in januari: een 
kaart met in het zegel
beeld (100 p.) het Goet-
he-Schiller-monument in 
Weimar. Illustratie (nijl
paard en giraf) en tekst 
verwijzen naar het 125-
jarig bestaan van de die
rentuin in Bazel. Wit pa
pier, nummer 
0 1 / 9 9 109.000. 

Van de Plusbrief'\n het 
formaat met zegelindruk 
'1000 jaar BacTFranken-
hausen', die tot nu toe al
leen bekend was als ven
sterenvelop, is ook een 
(particuliere) uitgifte ver
schenen zonder venster. 
De envelop werd door 
radiozender RS2 ge
bruikt voor een reclame
actie en is voorzien van 
een portret van presenta
tor Jochen Trus boven het 

taxa paga postage paid 

logo van de radiozen
der. 

De drie pakketzegels 
met kerstmotief (Duits
land, Europa, wereld) 
zijn per 31 december 
1998 uit de verkoop ge
nomen. 

Finland 
Bij de Finse emissie 'De 
weg' van 15 februari 
verschenen behalve vier 
zegels ook vier bijbeho
rende maximumkaarten, 
ontworpen door Kaisu 
Klemetti. Door het inge
drukte zegelbeeld (Port 

van tekenaar Uderzo ge
bruikt, maar de zegels 
Bonne fête en Joyeux an-
niversaire uit 1997. De 
enveloppen kosten 14 f. 
per stuK. 

Van de twee hartjes
postzegels die uitkwa-

aaoDD 

betaald) kunnen deze 
kaarten gerekend wor
den tot de postwaarde-
stukken. Een setje kost 
28 m. 

Frankrijk 
Twee prêf-ó-poster-enve-
loppen met bijbehorende 
correspondentiekaart zijn 
voor stripverzamelaars 
interessant: ze zijn geïllu
streerd met de afbeeldin
gen van de Gallische hel
den Astérix en Obélix en 
hun dorpsgenoten. 

Voor de zegelbeelden 
werd helaas geen werk 

men op 6 februari (ter 
gelegenheid van Valen
tijnsdag) zijn op dezelfde 
datum ook twee maxi
mumkaarten uitgebracht. 
Op de adreszijde vindt 
men een ingecfrukte ze
gel (respectievelijk Roses 
en Je t'aime] en op de 
beeldzijde een gestem
peld exemplaar van de 
echte postzegel. De twee 
kaarten kosten samen 
10 f. 

Portugal 
In Portugal verschenen 
twee postbladen (Port 
betaald) met afbeeldin-
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qen van tropische vissen, 
net ene voor bestemmin
gen binnen Europa, het 
andere voor bestemmin
gen daarbuiten. Buiten
zijde lichtblauw, binnen
zijde v/it papier. In het 
zegel beeld staat rechts
onder een heel klein logo 
van de v/ereldtentoon-
stelling Expo 98, die als 
thema 'De oceanen' had. 

Rusland 
Op 20 januari 1999 ver
scheen een envelop 
(klein formaat) met in het 

zegelbeeld een portret 
van de piloot kolonel 
M.M. Gromov( 1899-
1985), aan wie in 1937 
de Henry de Lavalaulx-
prijs werd toegekend 
vanwege een record
vlucht van 10.143 kilo
meter. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vervulde 
Gromov een vooraan
staande positie in de 
Russische luchtmacht. 

Zes verschillende klein-
formaat-enveloppen met 
waardestempel 'A' , met 

roccHiij 

C AHEM 
SAIUHTHHKOB OTEHECTBAI 

KoMti 

tussen haakjes de bestel
datum zoals die op de 
achterzijde gedrukt staat: 
- natuurgebied Bargoe-
sin(30juni 1998) 
- verzetsstrijdster S.A. 
Kosmodemjanskaja (17 
juli 1998) 
-dag van de verdedigers 

van het vadeHand (25 
september 1998) 
- vrouwendag 8 maart 
(29 september 1998) 
- standaardenvelop (30 
oktober 1998) 
- 1000 jaar scholen in 
Rusland (4 november 
1998). 

Na verschillende experi
menten met de lay-out 
van de adreszijde van 
deze enveloppen, is uit
eindelijk de keuze geval
len op de lay-out van de 
laatstgenoemde envelop. 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPAROr 

VEILING 101 
8 mei 1999. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 7 mei van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 102, te houden op 3 juli 1999. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



Kies voor lmpol4a als uw 
Eerstedagbladen verzameling u lief isl 

Sinds 1981 worden in Nederland door Importa de Eerstedagbladen uitgegeven. Hiermee 
kan voor een relatief klein bedrag een unieke verzameling opgebouwd worden. Speciaal 

voor deze Eerstedagbladen heeft Importa een album, waarin uw verzameling prachtig tot 
ziin recht zal komen. 

Eerstedagblad album 
•formaat 240 x 275 mm 
•verkrijgbaar in blauw, rood, 

groen, bruin en zwart 
•gewatteerde kunststof band 
•ringband (4-rings) 
•formaat bladen 198 x 252 mm 
•geleverd met 15 transparante 

weekmakervrije polypropyleen bladen 

Eerstedagblad album 
Set van 10 stuks extra bladen 
Bijpassende opbergcassette 

f31,00 
no,5o 
n3,oo 

Of(ze oms: / 

t i 
DE KROON OP UW VERZAMELING 

•Importa B V - Postbus 301 - 5400 AH Uden »Tel (0413) 26 59 73 »Fax (0413) 26 67 20 »E-mail importa@worldonline nl 
(pri|swi|zigmgen voorbehouden) 
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In 1979 uitgegeven Europaze-
qel (NVPH-nummer 118Ó) met 
net berichtenverkeer op zee als 
thema naar ontwerp van Joop 
Drupsteen. Collectie Het Neder
landse PTT Museum, Den Haag 

[4] TELECOMMUNICATIE 
Tijdens de Dag voor de 
Jeugdfilatelie annex Na
tionale Jeugdtentoonstel-
ling in Weert op 9 en 10 
april is communicatie het 
centrale thema. Naast 
Post en Filatelie is Tele
communicatie de derde 
pijler waarop het PTT 
Museum rust. Het muse
um is in Weert aanwezig 
met een kleine expositie 
rond het thema Commu
nicatie, waarin aandacht 
wordt besteed aan schrij
ven, ontwerpen voor 
postzegels met betrek
king tot communicatie en 
telecommunicatie. Het 
laatste onderdeel breng 
ik in vogelvlucht nader 
voor het voetlicht. 
Telecommunicatie - het 
op snelle wijze over gro
te afstand overbrengen 
van informatie - is niet 
meer weg te denken uit 
het dagelijks leven. Door 
middelvan kabels en ra
diogolven houden we 
contact met elkaar, ter
wijl om de aarde een 
steeds dichter netwerk 
van communicatie-satel
lieten opgebouwd wordt. 
Telecommunicatie vormt 
dan ook het zenuwstelsel 
van onze maatschappij. 
Onze ogen en oren wor
den als het ware op 
'steeltjes' gezet. 

NIET MEER TE PAARD 
Seinen met rook en vuur, 
spiegels, vlaggen en 
seinpalen zijn eeuwen
lang de enige middelen 
om berichten over te 
brengen. Het telegrafe
ren met zichtbare (opti
sche) signalen is tot de 
uitvinding van de verre
kijker niet erg betrouw
baar en wordt slechts op 
kleine schaal toegepast. 

De optische telegraaf 
komt tot bloei tijdens de 
Franse Revolutie. De 
Fransman Claude Chap-
pe verbindt in 1794 Pa
rijs en Lille met optische 
telegrafen. Om de vijf-
tienltilometer staan sein-
toestellen die met verre
kijkers worden waarge
nomen. De afstand van 
220 kilometer tussen Pa
rijs en Lille kan in dertien 
minuten overbrugd wor
den. Een koerier te 
paard doet daar min
stens twintig uur over. De 
telegraaf van Chappe 
verspreidt zich over een 
groot deel van Europa 
en bereikt tijdens de Na
poleontische tijd zelfs 
Amsterdam. 

DE ELEKTRISCHE 
TELEGRAAF 
In 1799 vervaardigt de 
Italiaan Volta de eerste 
elektrische batterij. Twin
tig jaar later ontdekt de 
Deense natuurkundige 
Oersted dat een elektri
sche stroom door een 
metalen draad een mag
netisch veld veroorzaakt. 
Deze twee uitvindingen 
vormen de basis van de 
elektrische telecommuni
catie. Tussen 1830 en 
1840 lukt het diverse uit
vinders in Europa vrijwel 
gelijktijdig om naald- en 
wijzertelegrafen te bou
wen. Het Beste toestel 
komt echter uit Amerika. 
In 1840 bouwt Samuel 
Morse een schrijftoestel 
dat een punt-streep code 
op een papierstrook 
krast. Morsetoestellen 
worden niet meer ge
bruikt, maar de morseco
de is nog lang toegepast 
in de radiocommunica
tie. 

In 1852 wordt in Neder
land de Rijkstelegraof 
opgericht. Voor net eerst 
kan het publiek een 'tele
grafisch berigt', later te
legram genoemd, verstu
ren. In het eerste jaar 
zijn er alleen in de vijf 
grote steden telegraof-
kantoren. Drie jaar later 
is het al mogelijk een te
legram te versturen naar 
alle grote plaatsen in 
Nederland en zijn er ook 
verbindingen met het 
buitenland. 

DE TELEX, TELEGRAFIE OP 
KANTOOR 
In 1919 wordt in Ameri
ka een nieuw telegraaf
toestel uitgevonden, dat 

bijna net zo eenvoudig te 
bedienen is als een 
schrijfmachine. Aanvan
kelijk wordt het toestel in 
Nederland verreschrijver 
genoemd, maar het 
raakt bekend als de te
lex. Die naam komt van 
twee Engelse woorden, 
fe/etype (verresch ri jver) 
en exchange (centrale). 
Er breekt een nieuw tijd
perk aan in de telegrafie. 
In 1933 komt er abon-
neetelegrafie. Bedrijven 
die dagelijks veel tele
grammen versturen kun
nen dit nu zelf met de te
lex. De omweg via het te-
legraafkantoor is niet 
meer nodig. 

DE TELEFAX, 
TELEGRAFEREN VAN 
AFBEELDINGEN 
Al snel na de uitvinding 
van de telegraaf worden 
allerlei manieren be
dacht om afbeeldingen 
over te brengen. Dat lukt 
ook wel. maar voor 
praktisch gebruik zijn 
deze beeldtelegrafen niet 
geschikt. Pas in de jaren 
twintig ontstaat er in Eu
ropa een netwerk waar
over foto's worden ver
zonden. Tot in de jaren 
zestig gebruiken hoofd
zakelijk kranten, persbu
reaus en meteorologi
sche instituten een fox 
om foto's of weerkaarten 
over te seinen. Pas in de 
jaren zeventig wordt de 
telefax (fax) zoals wij 
hem nu kennen populair. 
Nu is het apparaat ei
genlijk niet meer uit een 
kantoor weg te denken. 

TELEFOON 
Een minstens zo belang
rijk (tele)communicatie-
middel is de telefoon, in 
1876 uitgevonden door 
Alexander Graham Bell. 

Door middel van de tele
foon kun je in luttele se
conden met iemand 
spreken, waar ook ter 
wereld. Tot voor enkele 
jaren geleden waren de 
meeste telefoontoestellen 
nog door middel van 
twee draadjes verbon
den met de telefooncen
trale. Tegenwoordig zijn 
draagbare telefoontoe
stellen heel gewoon: je 
kunt overal bellen of ge
beld worden. In een 
draagbaar toestel is een 
kleine radiozender en 
ontvanger ingebouwd, 
waarmee contact ge
maakt wordt met de tele
fooncentrale. 
In 1881 werd in Amster
dam de eerste telefoon
centrale in Nederland in 
gebruik genomen met 49 
abonnees. De telefoon
abonnees werden op 
hun verzoek door een te
lefoniste doorverbonden 
met andere abonnees. 
Zij maakte door middel 
van snoeren de tijdelijke 
verbinding van de ene 
abonnee naar de ande
re. Door de snelle toena
me van het aantal tele
foonabonnees en de stij
ging van het telefoonver
keer wordt in de jaren 
twintig van deze eeuw 
begonnen met de auto
matisering van het tele
foonnet. De telefoniste is 
don niet meer nodig. De 
automatisering is in Ne
derland in 1962 vol
tooid. Iedereen in Ne
derland kan nu automa
tisch bellen. 

DRAAGBARE TELEFOONS 
De eerste proeven met te
lefoons ingebouwd in 
een auto beginnen in de 
jaren dertig. Het zal ech
ter tot 1978 duren voor
dat de toestellen een 

In Weert worden de ontwerpen door Jolijn van der Wouw van deze 
postzegel (NVPH-nummer 1221) uit de serie ter herdenking van 100 
laar PTT-diensten tentoongesteld; de emissie stamt uit 1981 . Collectie 
Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag 

i ^ ^ w w w ^ ^ m v 

Ter gelegenheid van de voltooi
ing van de automatisering van 
het Nederlandse telefoonnet 
werd in 1962 een serie postze
gels naar ontwerp van Otto 
Treumann uitgegeven. Deze ze
gel uit de reeks (NVPH-nummer 
772) toont een overzicht van het 
gehele telefoonnet. Collectie Het 
Nederlandse PTT Museum, Den 
Haag) 

beetje handzaam en ge
makkelijker in de bedie
ning worden. Pas in 
1990 verschijnen er toe
stellen die je in je tas of 
in je broekzak mee kunt 
nemen. Vier jaar later 
wordt in Nederland een 
nieuw mobiel netwerk in 
dienst gesteld, GSM ge
naamd. Over een aantal 
jaren zal iedere GSM-
abonnee met zijn draag
bare- of autotelefoon 
overal in Europa kunnen 
bellen of gebeld worden. 
In het GSM-net wordt ge
bruik gemaakt van cryp
tografie (geheimschrift); 
het is daardoor niet of 
slechts heel moeilijk om 
de gesprekken af te luis
teren. 

COMMUNICATIE
SATELLIETEN 
Dankzij satellieten zijn 
vrijwel alle plekken op 
aarde telefonisch bereik
baar. Een satelliet is ei
genlijk een soort spiegel 
in de ruimte. Hij doet 
niets anders dan het op
vangen, versterken en te
rugsturen van radio-, te
levisie- of telefoonsigna
len. 
Door hun hoge positie 
ten opzichte van het 
aardopper/lak hebben 
satellieten een enorm be
reik. Zij kunnen elke an
tenne voor telefonie, ra
dio en televisie bedienen 
die zich binnen hun ge
bied bevindt. Satellieten 
vormen bovendien een 
ideale uitkijkpost voor 
meteorologische toepas
singen, onderzoek van 
de aarde, spionage en 
positiebepaling van 
schepen of voertuigen. 
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Jaap Drupsteen ontwierp de 
postzegel met de Europese 
Communicatie Satelliet ECS 
(NVPHnummer 1286), die in 
1983 werd uitgegeven CoWec 
lie Hef Nederhnase PTT Muse
um, Den Haag} 

In 1945 berekent de 
sciencefiction schrijver 
Arthur C Clarke dat je 
met drie satellieten op 
een hoogte van 36 000 
kilometer vrijwel de ge

hele wereld kunt bestrij
ken. Vanaf de tweede 
helft van de jaren zestig 
wordt dit werkelijkheid. 
Tegenwoordig is de aar
de omgeven door een 
netwerk van communica
tiesatellieten 
De eerste communicatie
satelliet, IntelsatI oi Early 
Bird, wordt in 1965 ge
lanceerd. Deze satelliet 
heeft een capaciteit van 
240 gelijktijdig gevoerde 
telefoongesprekken of 
één zwartwit televisie
programma. De interna
tionale organisatie Intel
sat ontwerpt momenteel 
een communicatieplat
form in de ruimte dat in 
het jaar 2010 een capa
citeit moet krijgen van 
vijf miljoen telefoonge
sprekken en honderden 
Tvkanalen 

NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN 
Inmiddels zijn internatio
nale telecommunicatie
bedrijven bezig om ei
gen satellieten in de 
ruimte te brengen. De 

belangrijkste daarvan 
zijn Iridium en Global
star De eerstgenoemde 
is een consortium van de 
Amerikaanse bedrijven 
Motorola en Lockheed 
Martin. Dit consortium 

WELKOM IN DE STUDIEZALEN VAN HET PTT 
MUSEUM! 
Het PTT Museum in Den Haag bezit allerlei docu
mentatie op het gebied van de filatelie, de posta
le en telecommunicatie. Elke donderdag kunt u 
voor het inzien van literatuur, foto's, films, loop
baanstaten van PTTmedewerkers en dergelijke na 
telefonische aanmelding (0703307570 of 
3307572) kostenloos terecht in de algemene stu
diezaal 
Voor het bekijken of bestuderen van originele 
postwaarden (inclusief ontwerpen en proeven) en 
poststukken kunt u op één donderdag per twee 
weken na telefonische aanmelding (070
3307560) kostenloos terecht in de studiezaal van 
de afdeling Post. De komende data zijn 15 en 29 
april, 20 mei, 3 en 17 juni. 

heeft inmiddels een vloot 
van zesenzestig satellie
ten in een baan om de 
aarde. Deze satellieten 
vliegen in banen op een 
hoogte van ongeveer 
700l<ilometer. De 48 sa
tellieten van Globalstar 
zullen zich straks op een 
hoogte van 1 400 kilo
meter bevinden. Aange
zien al deze satellieten 
relatief dicht bij de aarde 
staan, zijn minder sterke 
zenders en ontvangers 
nodig. De bijbehorende 
draagbare telefoons zijn 
nauwelijks te onderschei
den van de gewone 
GSM telefoon. 

Jacques Caspers 
Jacques Caspers is assistent
conservator Telecommunicatie
verzamelingen bi| het Neder
landse PTT Museum te Den 
Haag 
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Uw vertrouwde adres voor: 
• posttnsse motietzegels, laag gepnjsd en toch nog kortingen tot 25 procent 

(prijslijsten met Michelnummers gratis) 
• zichtzendingen thematische poststukken zonder enige koopverplichting 

• 'prettige pnjzenhjst' met aanbiedingen zegels, poststukken, partijtjes en collecties 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O , tel. en fax 020  6 974 978 

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

Jaar 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

* * 
3 2 2 

2 8 2 

118

6 4 

4 9 

1 0 5 

® 
1 5 4 

2 5 7 

9 5 

7 5 

6 6 

2904 

Verenigde Naties 

1951 t/m 1997 Nev,' York 
oompleet •* Hfl 730 00' 

1979 Um 1997 Wenen 
compleet " Hfl 480 00' 
1969 t/m 1997 Geneve 
compleet " Hfl 580 00' 

DDR 1 
Jaar 
1961 
1962 
1963 
1964 

♦ ♦ 
9 0 

1 0 8 

7 7 

2 1 2 

® 
9 2 

2 1 3  1 
1 0 3 

195 1 
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Edith van der Linden Postfach 185515 45205 Essen Germany Fax 00492054971886 1 
BIJ vooruitbetal ing op Postbank rekening (NL) 68 46 173 Korting = 5 % + Hfl 8  (porto) 
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Veiling nr. 59 
wordt gehouden op 

zaterdag 
8 MEI 1999 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 

en All<maar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

IVluiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 

Internet: www.dehollandse.nl 

APRILAANBIEDING 
NEDERLAND 

POSTFRIS 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS 
150,00 
205,00 
460,00 
515,00 

3175,00 
33,00 
27,00 
58,00 

48 99,00 
58 27,00 
98 1295,00 

530,00 
245,00 
45,00 
790,00 
315,00 

POSTFRIS 
300304 
313317 
345349 
356373 
428442 
518533 
534537 
578581 
655559 
693694 
702705 
747751 

45,75 
47,50 
525,00 
155,00 
9,00 

385,00 
1240,00 
26,00 
17,50 
5,25 
14,00 
12,75 

Wegens vakantie gesloten van 
2 t/m 10 april. Uiteraard blijven 
Uw schriftelijke bestellingen 
van harte welkom. 

Postzegelhandel 
' t Poszegelhoës 
wijngaardstraat 2 ^^ 
5911 HM Venio W 

» i | fe j Winkel 
3 I f i l l 's maandags 
'  l l ï f iEJ gesloten 

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

Aanbod geldig zolang voorraad strekt 
Uw gewaardeerde oestellmg wordt FRANCO toegezonden 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen 

3% extra korting bij vooruitbetaling op giro: 346 82 65 of 
bank: 10.77.01.766 
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EINDEUJKWEER EENS EEN 
DUITSE 'INIERNAHONALE' 
VanMünchm 1884 ÈtlBRA 99 Neurenberg 

\R A VAN DER FLIER, 'SGRAVENHAGE 

Eind deze maand, om predes te zijn op 27 april aanstaande, 

gaan in Neurenberg de deuren open van de 

wereldtentoonstelling IBRA 99. Voor het eerst in zesentwintig 

jaar heeft Duitsland daarmee weer een 'internationale' binnen 

zijn grenzen. Een mooie aanleiding om na te gaan wat er in 

Duitsland in de loop van de jaren op het gebied van 

internationale postzegeltentoonstellingen gebeurd is. 

In het indrukwekkende hand
boek Geschichte der Philatelie 
van prof. Carlheinz Brühl vin
den we een lijst die een beeld 
geeft van de verrichtingen van 
Duitsland op het gebied van 
internationale postzegelten
toonstellingen: 

1884München 
1889München 
1890  Maagdenburg 
1899  Regensburg' 
1903Muhlhausen2 (Elzas) 
1904Berlijn 
1929Danzig 
1930/PO.STA, Berlijn 
1931  MOPHILA, Hamburg 
1935  OSTROPA, Konings

bergen'' 
195SIFRABA, 

Frankfurt/Main 
1959  WFERPOSTA, Ham

burg 
1973 /ßßA, München 

' • onder patronaat van de vorst van 
Thurn & Taxis 
 nu Mulhouse 
' nu Kaliningrad 

In de special '150 jaar Duitse 
postzegels', die de Deutsche 
BnefmarkenZatung (DBZ) dit 
jaar liet verschijnen, worden 
echter ook nog als 'voorlo
pers' genoemd de tentoon
stellingen in Berlijn (1922), 
München (1924), Hamburg 
(1925) en Dortmund en 
Frankfurt (1926), waarbij de 
laatste uitdrukkelijk als 'inter
nationaal' gekenschetst wordt. 
En in mijn eigen verzameling 
heb ik een briefVoorzijde met 
stempel en aantekenstrookje 
van de Berliner BnefmarkenAus
stellung 1924 (zie afleeldmg 1). 
Terwijl de DBZ verschillende 
van deze voorlopers als 'natio
naal' aanduidt noemt de Mi
chelcatalogus als eerste 'na

Berliner BriefmarkenAusstellung 1924 
Ausstellungsleltung: B E R I . I N W66, Leipziger Strafte 3 

Nachnahme: M. Pf. ( Mark F>f.) 
Nachnahme B«treg tsl zu Qt>«rweis«n auf Postscheck Konto Benin 2609 AnDei Zahlkarte 
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tionale' de tentoonstelling in 
Berlijn in 1937, waarbij het 
ongetande 'Hitlerblok' werd 
uitgegeven. Er is dus nog wel 
enig speurwerk te doen om 
vast te stellen wat nu écht 'in
ternationaal' genoemd mag 
worden. Als we daarbij als cri
terium nemen dat er in het 
buitenland een commissaris 
benoemd was en dat er niet
Duitse juryleden waren zijn 
het er beslist meer dan Brühl 
noemt. 

SPECIALE ZEGELS 
De eerste Duitse tentoonstel
lingszegels zijn zonder twijfel 
de Michelnummers 217, 218 
en 219 van Danzig {afleeldmg 
2). Deze serie bestaat ook met 
een tentoonstellingsstempel. 
Vervolgens kwam in 1930 de 
IPOSTA in Berlijn  onbetwist 
een hoogtepunt in de geschie
denis van de Duitse postzegel
tentoonstellingen. Hoewel er 
destijds nog geen FlPpatro
naat bestond was de nog jon
ge FIP hierbij sterk vertegen
woordigd. Onze landgenoot 
G.V. van der Schooren, toen 
president van de FIP, was lid 
van de jury. Ik kan een brief 
van hem tonen, die hij van de 
tentoonstelling zond aan de 

elding 2 

toenmalige secretaris van de 
Utrechtsche PhilatelistenVer
eeniging (afleeldmg 3). Ande
re bekende leden van diezelf
de jury waren W.P. Costerus, 
Heinrich Kohier, Alfred Lich
tenstein, Edwin Muller en 
Herbert Munk  allemaal na
men die in het geschiedenis
boek van de filatelie thuisho
ren. 
Voor de MOPHILA van 1931 
in Hamburg werden geen spe
ciale zegels uitgegeven; die 
kwamen pas weer ter gelegen
heid van de OSTROPA in Ko

TPOSTA ' ^ S 
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Afbeelding 4 

ningsbergen (1935). Hitler 
was inmiddels aan het bewind 
en het Deutsche Osten stond 
zeer in de belangstelling; van
daar de keuze van de plaats en 
het thema van de zegels (af
beelding 4). Helaas werd een 
zwavelhoudende gom ge
bruikt, zodat de zegels niet op 
de brief konden worden gela
ten. 
In 1937 werd vervolgens de al 
eerder genoemde 'eerste na
tionale' tentoonstelling in 
Berlijn gehouden, de exposi
tie ter gelegenheid waarvan 
het ongetande Hitler-blok ver
scheen. 
In maart 1940, nog in de tijd 
van de niet-actieve oorlog (de 
dröle de guerre zoals men des
tijds in Frankrijk nog zei), 
werd voor de tweede 'nationa
le' in Berlijn wel weer een ze
gel uitgegeven {aßeeldtng 5). 
En toen begon met de aanval 
op Noorwegen de oorlog echt 
en had men in Duitsland an
dere zorgen dan postzegelten
toonstellingen. 

EXPOSITIES NA 1945 
Volgens de hiervoor geciteer
de lijst van professor Brühl 
zijn na de Tweede Wereldoor
log slechts drie tentoonstellin
gen het vermelden waard. Wie 

Afbeelding 5 

de cumulatieve index van 
'Philatelie' doorloopt merkt 
echter al snel dat er van 1950 
af geen jaar voorbij gaat zon
der dat een Duitse tentoon
stelling vermeld wordt, meest
al ook met de mogelijkheid 
voor Nederlanders om in te 
zenden, en vaak ook met een 
'commissaris' in Nederland. 
Onder die tentoonstellingen 
vinden we niet alleen 'algeme
ne' exposities, maar ook lucht
post- en thematische tentoon
stellingen en zelfs enkele lite
ratuurtentoonstellingen. Een 
volledig overzicht valt buiten 
het kader van dit artikel; we 
kiezen er enkele uit en wijzen 
nog eens op de onvolledig
heid van deze opsomming. 
We beginnen dan met een 
particulier bedrukte brief
kaart voor de tentoonstelling 
die de Göttinger verzame-

Atsfndcr 
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Son^dtr-ptrs-tkarie 2uf 
Brief marken-Ausstellung 

Postkarte 

HAHHAPOSTA 19-49 
I I I • ] t I n E 
DEUIS(«E BtlEEMtlIEI 

A VCLt~. «<l«v 

Afbeelding 7 

HUNDEM JAHIIE 
DEUTSCHS 

UIEFMARXE 
1 8 4 9 — 1 9 4 9 

O-
Herrn 
Heinrich U h 1 i g 

D u i s b u r g 
Könlgatr. 38 

Afbeelding 8 

laarsvereniging al in april 
1947 bij haar 46jarig bestaan 
organiseerde, dus nog in de 
Rijksmark-periode (afbeelding 
6). 

1949- Eeuwfeest Duitse postzegels 
Het is niet echt verbazingwek
kend dat het eeuwfeest van de 
Duitse postzegels - nu net vijf
tigjaar geleden - in Duitsland 
filatelistisch herdacht werd. 
Dat gebeurde niet alleen met 
een zegeluitgifte, maar ook 
met jubileumtentoonstellin
gen. Ik vond stempels van de 
Hammaposta in Hamburg {af
beelding 7) en de Ruhrposta in 
Duisburg {afbeelding 8), maar 
er zullen er zeker veel meer 
zijn. 

1952 - IMOSA Saarbrücken 
Van 29 maart tot 5 april 1952 
werd in Saarbrücken de IMO-

Afbeelding 9 

SA gehouden. Tot 1964 be
stond er naast de FIP ook de 
FIPCO, de internationale fe
deratie van wat nu 'themati
sche filatelie' heet, maar wat 
toen werd aangeduid als 'mo-
tiefverzamelen' ofwel 'con
structieve' filatelie. De term 
'motief vinden we in de naam 
IMOSA terug. De thematische 
filatelie was destijds in Neder
land in opmars en de IMOSA 
was de eerste na-oorlogse ten-

BRIIFMARKEN • AU*STCUUN6 
[VOM a9 . jun - >.AUaM*T 1955J 
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Afbeelding 11 

toonstelling in Duitsland 
waarbij wij zes Nederlanders 

vinden met een bekroonde in
zending. Met in de literatuur
klasse het bekende boek van 
GJ. Peelen, Postzegels vertellen 
over de Tweede Wereldoor
log. De zegel vermeldt alleen 
de tekst Tag der Briefmarke, 
maar hij behoort wel degelijk 
bij deze tentoonstelling {af
beelding 9). 

1955  IFRABA Frankfurt/Main 

12 West
\ europöisw« 
\ Postwertzeichen
\ Ausstellung 1V65 

Van 29 juli tot 5 augustus 1955 
was er in Duitsland voor het 
eerst weer een tentoonstelling 
onder FlPpatronaat: IFRABA 
in Frankfurt am Main. Het le
verde twee zegeltjes met een 
geringe toeslag op {afbeelding 
10). Over Nederlandse inzen
dingen heb ik niets kunnen 
vinden. 

; 955  WESTROPA Düsseldorf 
Op de WESTROPA, die van 14 
tot en met 18 september 1955 
in Düsseldorf werd gehouden, 

WMMMMMMMMAMW MMMMUMiMMM* 

Afbeelding 13 

was de bekende verzamelaar J. 
Poulie commissaris en jhr. 
G.A. de Bosch Kemper jurylid. 
Beiden waren toen lid van het 
Bondsbestuur. Maar ook hier 

OFFI ZIELLER 
AUSSTELLUNGSUMSCHLAG 

A/i? A \,AN ^ers. FCie:^ 

^^g.^>g/g<r;4A)^<=
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HANAPOSTA 1966 

Afbeelding 15 

is er over bekroningen van 
Nederlandse inzendingen 
niets medegedeeld. De oogst 
bestond opnieuw uit twee ze
gels, eveneens met een gerin
ge toeslag {afbeelding 11). 
Deze tentoonstelling wordt 
wel beschouwd als de eerste 
'WestEuropese', want bij het 
125jarig bestaan van de Duit
se postzegels werd in Essen de 
'tweede' WestEuropese ten
toonstelling gehouden {afbeel
ding 12). 

1959 INTERPOSTA Hamburg 
De INTERPOSTA, gehouden 
in Hamburg van 22 tot en met 
31 mei 1959, was weer een 
'FlPtentoonstelling'. Voor 
Nederland was dit de door
braak. De heer Poulie was wel
iswaar als Bondsvoorzitter en 
commissaris opgevolgd door 
de heer Bijleveld, maar één 
van zijn verzamelingen  met 
die van jurylid mr. Wolff de 
Beer  hing in de Erehof. De 
lijst van bekroningen noemt 
niet minder dan dertig Neder
landse inzendingen, waarvan 
wel vijf van de heer Poulie 
nog even afgezien van zijn in
zending in de Erehof Van de 
INTERPOSTAzegeh bestaan 
twee oplagen. De eerste  be
staande uit 5.05 miljoen series 
 bleek veel te gering, dus wer
den er nog eens 5.8 miljoen 
bijgedrukt, zij het in iets afwij
kende kleuren {afleeldmg 13). 

1975IBRA München 
München stond van 11 tot en 
met 20 mei 1975 in het teken 
van de IBRA. Vijfduizend ka
ders, zestigduizend bezoekers. 



een stand van de Nederlandse 
filatelistische dienst  het 
werd alsmaar groter. Er wer
den speciale zegels uitgegeven 
met precies 50 procent toe
slag, zowel in vellen als in een 
blokje {afbeelding 14). Eigen
lijk was het een standaardten
toonstelling: een evenement 
waarvan 'Philatelie' wel uit
voerig verslag deed, maar 
geen Palmares publiceerde. 

PARTICULIERE 
POSTWAARDESTUKKEN 
Het is ook in Duitsland moge
lijk postwaardestukken (brief
kaarten en enveloppen met 
een ingedrukt waardestem
pel) voor een bepaald evene
ment van een bijdruk te laten 
voorzien. Daarvan is door veel 
tentoonstellingen gebruik ge
maakt. Wanneer de posterijen 
geen aparte zegel met toeslag 
wilden uitgeven .en dat ge
beurde bij kleine tentoonstel
lingen natuurlijk niet  dan 
was dit de manier om toch 
door de verkoop van filatelisti

DOHSCHE 
BUNDESPOST 
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Afbeelding 16 

sehe stukken geld binnen te 
halen. 
Het gebied is groot genoeg 
om er een speciale verzame
ling van aan te kunnen leg
gen. Ik laat er enkele zien {af
beelding 15): HANAPOSTA 
(Hannover, 1966), FRABA 68 
(Frankfurt/Main, 1968), BIE
LEFEID 72 (Bielefeld, 1972), 
twintig jaar Partnerschafi Beuer
wijkNeuwied (Neuwied, 1985) 
en WÜBA 91 (Würzburg, trila

terale Duitsland/ Oostenrijk/ 
Zv«tserland, 1991. 

DE 'NIEUWE' IBRA 
Over enkele weken, van 24 
april tot en met 4 mei 1999, 
wordt in de Duitse speelgoed
stad Neurenberg de nieuwste 
versie van de IBRA gehouden. 
De propagandatrommel is en 
wordt nog steeds flink ge
roerd; het in Schwalmtal ge
vestigde publiciteitsbureau 

heeft inmiddels enkele tiental
len velletjes met persinforma
tie over geheel Europa ver
spreid. Er zijn zeshonderd ver
zamelingen toegelaten  ja , de 
inzenders mogen tentoonstel
len  en er komen twee catalo
gussen. Een catalogus biedt 
een beschrijving van de inzen
dingen, het programma, de 
plattegrond enzovoort, de an
dere is de zogenoemde Fachka
talog. Deze Fachkatalog ver
schaft de gebruiker niet alleen 
een overzicht van 150 jaar 
Duitse postzegels, maar bevat 
ook een 'nadruk' van de zegel 
van 3 kreuzer van Beieren uit 
1849, gedrukt van de originele 
drukplaat. En me vijfentwintig 
mark neertelt voor het 'IBRA
begroetingspakket' krijgt kor
ting op de prijs van de twee ca
talogussen. Het zal allemaal 
zeker de reis waard zijn. 
Overigens gebruikt het secre
tariaat van IBRA wel heel 
nuchter een frankeermachi
ne, want de postzegels komen 
nog {afieeldmg 16). Fl. 

I.IICHTIPOST

5 Ie vlucht 

*^; Amsterdam 
28 maart 1999 

id ' K r i s t l a n s a n d 

KLM 
Zoals in de vorige editie 
van dit blad al werd ge
meld waren er eind 
maart v/eer nieuwe eer
ste vluchten bij de KLM. 
Op 28 maart was de 
eerste lijnvlucht van een 
toestel van KLM Cityhop
per van Amsterdam naar 
Kristlansand (Noorwe
gen). 

De eerste lijnvlucht van 
een KLM Cityhoppertoe
stel van Amsterdam naar 
Torp (Noorwegen) zorg
de eveneens voor een 
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28 maart 1999 

speciaal stempel. 
Eén dag later, op 29 
maart, vloog de KLM 
voor het eerst van Am
sterdam naar Shanghai 
(Volksrepubliek China). 

Ie KLM lijnvlucht 
Amsterdam 

29 maart 1999 

LUFTHANSA 
Deze Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
heeft op 28 maart van 
dit jaar een nieuwe 
dienst geopend tussen 
Frankfurt en Edinburgh. 
Er werd een toestel van 
het type A310 ingezet. 

, , . M A , J V ^ 5 ^ , ^ ^ _ 

ANTARTICA 
De Nederlandse PTT 

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

heeft een bijzonder stem
pel laten maken naar 
aanleiding van de expe
ditie naar de Zuidpool 
van Ronald Naar en zijn 
team. 
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BALLONPOST 
Tsjechische ballonpost
al eerder in deze rubriek 
gesignaleerd  komt ken
nelijk vaker voor. Afge
beeld is een poststuk dat 
medio september van het 
vorig jaar met een ballon 
werd vervoerd. 

CONCORDE 
Het supersonische ver
keerstoestel Concorde 
heeft een rondvlucht op 
het thema l'Amérique du 
Sud gemaakt, met alle 
gevolgen vandien. Het 
leverde voor de verza
melaars van luchtpost 

een duur stuk op, voor
zien van het routesche
ma en postzegels en 
stempels die de diverse 
landingsplaatsen illustre
ren. 



Postzegel Partijen Centrale 

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

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

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

genot van een kopje koffie of iets fris onze partijen vrijblijvend bekijken. Door direkte import uit de hele wereld vindt u bij 
ons verzamelingen die geheel nieuw zijn in Nederland. De kavels die wij aanbieden zijn voornamelijk landen/motief- en 
restantverzamelingen in albums, insteekboeken en dozen voor prijzen die kunnen concureren met de opbrengstprijzen 
van veilingen.Vele van deze partijen zijn afkomstig uit erfenissen en worden door ons intact gelaten. Daardoor zijn de 

meeste partijen zeer avontuurlijk. Door de ervaring, inzet en kermis van onze medewerkers zijn wij in staat om onze snel 
groeiende klantenkring iedere vier weken een gratis partijenlijst met honderden nieuwe partijen toe te sturen. Op 

deze lijst staan kavels van honderd tot vele duizenden guldens. Naast deze kavels hebben wij een afdeling 
'Koopjes'. Hier bieden wij meer dan 500 insteekboeken en kleinere verzamelingen aan die uitgeprijsd zijn vanaf fl. 10,-

en niet op onze partijenlijst staan vermeld. Vooral de koopjes worden door ons zo snel uitgeprijsd, dat wij 
regelmatig betere zegels over het hoofd zien. Dus voor u des te meer reden om eens langs te komen, want u slaagt 

altijd!!! Verder hebben wij een afdeling FDC's, bestaande uit duizenden Eerste Dag Enveloppen van de wereld 
(waaronder veel motief), voor slechts één gulden per stuk. U kunt ons vinden naast Panorama Mesdag. Altijd 

parkeerruimte (fl. 2,- per uur zaterdag's gratis). 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA Den Haag / Tel: 070-3625263 / Fax : 070-3625415. ABN/AMRO : nr 61.96.28.057 Postbank nr : 7331882. 

Kavels zijn ook schriftelijk, telefonisch of per faxte bestellen. Openingstijden: do/vr 09.00-17.00u: za 10.00-16.00u en na telefonische afspraak. 
Besteltijden: ma/vr 09.00-17.00u : za 10.00-16.00u.Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

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

^^:>nn^^^***!lf*^f^:^f^f^flll!i^:**ilfl^:^f*llf^f!^f*^^^:^f^F^f^f^t^c^c^l^f^i^:^il^it: INFORMATIEBON ********************************** 

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

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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Post/e^el ] t^art ij en Centrale 
Dit is een selectie van onze april Partijenlijst. 

AUSTRALIË Pfr/ongebr/gebr In album 
1913-1984 Goed gevulde verzamelmg, deels dub
bel verzameld Waarbij Antartica en gebieden 
Een mooi geheel met zeer hoge cataloguswaarde 
CYPRUS Vnl pfr In album 
1960/1982 Goed gevulde verzameling 
DENEMARKEN EN FAROER Pfr In Map 
1980/1990 Vnjwel komplete verzameling op 
albumbladen 
DUITSE BEZETTING VAN W O -I 
Ongebr /gebr In map Waarbij België 
en Roemenie Een mooi geheel waarbij doubletten 
DUITSERIJK Ongebr/gebr In Map 
Kleine verzamelmg op albumbladen Waarbij enkele 
betere series 
DUITSLAND Pfr/ongebr/gebr In map 
Saar en Danzig Een mooi geheel met meest betere 
zegels en series 
DUITSLAND BUND Pfr/ongebr/gebr In album 
1851/1977 Redelijk gevulde verzamelmg met veel 
beter matenaal Een mooie verzamelmg om mee 
verder te gaan 
ENGELAND Pfr/ongebr In album 
1953/1967 Waarbij blokken van vier en iets fosfor 
Hoge cataloguswaarde 
ENGLAND Pfr /ongebr In album 
1912/1970 Redelijk gevulde verzamelmg met veel 
matenaal Interessant geheel 
ENGELAND Pfr/ongebr/gebr In msteekboek 
Goed gevulde, zeer uitgebreide, verzameling 
Met veel klassiek en fosfor 
ENGELSE KOLONIEN Pfr/ongebr In map 
Meest jaren '80 Waarbij zeer veel Walt Disney 
FALKLAND Vnl pfr In album 
Mooi album met enkele senes Meest jaren '80 
Vnl kompleet cataloguswaarde ff 3800,-
FIJl Pfr/ongebr In album 
1953/1971 Meest frankeersenes 
Cataloguswaarde ± ff 3 800,-
FINLAND EN ALAND Pfr In map 
1981/1990 Vnjwel komplete verzameling op 
albumbladen Hoog nominaal 
Veel motief 
FISCAAL ZEGELS In map 
Een rommelig geheel Waarbij Franknjk 
GILBERT & ELICE Ongebr In map 
1964/1979 Kleine verzamelmg op albumbladen 
Cataloguswaarde ± ff 3400,-
GRIEKENLAND Vnl gebr In map 
Hermus koppen 275 stuks 
Een interessant geheel 
Zeer geschikt voor de specialist Zeer hoge 
cataloguswaarde 
HONGARIJE Ongebr In map 
Jaren '40 en '50 Goed gevulde verzameling op 
albumblad Waarbij veel betere series en blokken 
IRAN In msteekboek 
± 1975/1994 Goed gevulde verzamelmg met veel 
zegels Cataloguswaarde ± ff 5 000,-
ISRAEL Pfr/ongebr/gebr In msteekboek 
1948/1975 Goed gevulde verzameling zonder 
tab Waarbij nr 1/9 en BL 1 
ITALIË Ongebr/gebr In map 
± 1850/1975 Goed gevulde verzamelmg op album
bladen Waarbij veel beter matenaal Mooi geheel' 
JAPAN Vnl pfr in album 
1955/1977 Vrijwel komplete verzameling met 
veel motief 
JAPAN Pfr In 3 albums 
1980/1997 Vnjwel komplete verzameling met veel 
extra's Waarbij veel motief Zeer hoog nominaal 
KAAP DE GOEDE HOOP Vnl gebr In map 
Kaapse driehoeken Een interessant kavel bestaande 
uit 49 zegels Extreem hoge cataloguswaarde 
LAOS Pfr In msteekboek 
Met zeer veel motief 115 blokken en senes 
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LUXEMBURG Pfr In album 
1945/1973 Leuke beginnersverzamelmg 
MAROCCO Pfr/ongebr/in map 
± 1900/1960 Kleine verzameling op 
Insteekbladen Waarbij iets doubletten 
Cataloguswaarde ff 6000,-
MARTFNIQUE Ongebr In map 
1887/1891 Kleme verzamelmg op albumbladen 
Cataloguswaarde ff 7000,-
2^1den aangeboden 
MOTIEF DIEREN hi kleme doos 
FDC'setc Ruim 300 stuks Met een grote 
verscheidenheid 
MOTIEF MUZIEK Pfr/ongebr/gebr In album 
Zeer mteressante verzameling Met veel top-
matenaal Een leuk begin voor een meuwe 
motiefverzamehng 
MOTIEF PAARDEN Ongebr /gebr In album 
Vnl ouder matenaal Waarbij veel betere zegels 
O a van Duitse Rijk 
MOTIEF RUIMTEVAART Vnl pfr in album 
±1968/1972 Leuk geheel Waarbij ongetand 
MOTIEF SPORT Vnl pfr In 6 albums 
Zeer uitgebreide verzameling met veel betere 
senes en blokken Vnl jaren '60 
NIUAFO'OU Vnl ongebr hi map 
1983/1990 Overkomplete verzamelmg op album
bladen Met zeer veel motief Cataloguswaarde 
niun ff 6000,-
OCEANIE Pfr/ongebr/gebr In album 
Leuke verzameling waarbij Australië en 
Nieuw Zeeland Veel motief 
OOSTENRIJK Gebr In doos 
Stempel materiaal Meest emissie 1867/1880 Een 
mooi geheel met vele DUIZENDEN zegels 
Zeer zelden aangeboden Een feest voor de 
specialist 
PAKISTAN Vnl pfr to map 
Kleine verzamelmg op albumbladen Waarbij veel 
motief 
PERZIE Ongebr/gebr In msteekboek 
Een interessant geheel met veel materiaal 
Leuk om uit te zoeken Een prachtboek voor de 
specialist 
SINGAPORE Ongebr/gebr In map 
1948/1973 Redelijk gevulde verzamelmg met veel 
betere senes Een mooi geheel 
SKANDINAVIE In doos 
Jaarsets Vnl Faroer 18 stuks 
THAILAND Pfr In map 
Meest jaren '70 Voornamelijk blokken 
Cataloguswaarde DM 950,-
TONGA Ongebr In doos 
Verzamelmg op albumbladen Waarbij zeer veel 
motief 
TRISTAN DA CUNH A Pfr /ongebr In album 
1953/1990 Goed gevulde verzameling met veel 
motief Een mooi geheel 
Cataloguswaarde ruim ff 7000,-
WERELD hl album 
ALBUM DE FAC-SIMILES Het wereldberoemde 
vervalsingsalbum van FOURNIER Van dit album 
zijn er m 1928 ± 500 stuks gemaakt Maar nu, 
ruun 70 jaar later is het een uniek object met 
± 2500 topvervalsmgen 
WEST EUROPA Pfr/ongebr/gebr Indik 
msteekboek Waarbij Skandmavie en Nederland 
Zeer veel zegels Waarbij doubletten met veel top-
matenaal Zeer geschikt voor de rondzending 
ZWEDEN Pfr/ongebr In album 
1900/1980 Goed gevulde verzameling met veel 
postfris matenaal voor 1940 en zeer veel kom-
binaties uit postzegelboekjes Een mooi geheel 
Cataloguswaarde ff 25 000,-
ZUID AMERIKA Ongebr/gebr to 2 dikke albums 
±1880/1975 Goed gevulde verzameling Veel motief 
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EERSIE INlERNAnONALE NA 26 JAAR: 
NEURENBERG IS ER KlAAR VOOR 
Duitsland dmfi cmmnmtk näFranhyk cm OTTO HORNUNG, LONDEN 

Bent u wei eens in Neurenberg geweest? Ik wel - en ik hou 

van die stad. Misschien dat we elkaar eind deze maand 

tegenkomen, op IBRA 99, de internationale 

postzegeltentoonstelling die van 27 april tot en met 4 mei in 

de Duitse speelgoedstad wordt gehouden. 

Neurenberg is een verbazing
wekkende stad: tijdens de 
Tweede Wereldoorlog aan 
gruzelementen gebombar
deerd, maar daar is nu niets 
meer van te merken. De his
torische gebouwen werden 
opnieuw opgetrokken, de 
oude stadswallen gerestau

reerd en de stad heeft nu mo
derne buitenwijken gekre
gen. 
Toen ik er de laatste keer was 
werd me gezegd dat ik beslist 
hun worstjes moest probe
ren. Er is in Duitsland volop 
worst te koop - het is zo'n 
beetje het favoriete voedsel 

Neurenberg 'middeleeuws' uiterlijk werd na Tweede Wereldoorlog gecreëerd.. 

daar - maar de Neurenberg
se worst vormt een klasse 
apart. Je bestelt ze met z'n 
zessen tegelijk en je eet er 
zuurkool, zoute krakelingen, 
mosterd of mierikswortel bij. 
Je kunt ze gerookt of nor
maal krijgen en ze zijn vrij 
klein: ongeveer de lengte van 
een vinger en niet dikker dan 
een duim. Hun oorsprong 
schijnt als volgt te worden 
verklaard. De Neurenbergse 
kroegen waren in de Middel
eeuwen verplicht hun deu
ren te sluiten als de klok mid
dernacht sloeg. Er was een 
kroegbaas in Neurenberg die 
echter kans zag laatkomers 
toch nog van een hapje te 
voorzien; hij had kleine 
worstjes laten maken die ge
makkelijk door het (toen 
nog vrij grote) sleutelgat 
konden worden geduwd... 

CONCURRENTIE VAN MÖNCHEN 
Nu waren worstjes natuurlijk 
niet de belangrijkste reden 
van mijn bezoek aan Neuren
berg. Nee, ik wilde een in
druk krijgen van de plaats 
waar IBRA 99 zou worden ge
houden. De Duitse organisa
toren van deze internationale 
tentoonstelling hadden met 
nogal wat problemen te kam
pen. Om te beginnen moes
ten ze er voor zorgen dat de 
expositie inderdaad in hun 
stad terecht kwam; er was veel 
competitie van andere Duitse 
plaatsen, met name van aarts
rivaal München. Toen dat was 
geregeld moesten er plannen 
voor de tentoonstelling zélf 
op tafel komen. Heel belang
rijk, want er was in Duitsland 
al sinds meer dan een kwart 
eeuw geen 'internationale' 
gehouden. De laatste was 
IBRA 73, gehouden in Mün
chen, de hoofdstad van Bei
eren. Het eveneens in Bei
eren gelegen Neurenberg 
mag dan niet zo groot zijn als 
München - er wonen iets 
meer dan zeshonderddui
zend mensen - maar het 
heeft een groot verzorgings
gebied: binnen een straal van 
zo'n tachtig kilometer leven 
en wonen zo'n twaalf miljoen 
mensen. 

DROOG NAAR DE 
TENTOONSTELLING 
Neurenberg is een ideale lo-
kaüe voor een grote postzegel
tentoonstelling; de stad is niet 
al te groot en beschikt over 
uitstekend openbaar vervoer: 
trams, bussen, metro. In de 
onmiddellijke nabijheid van 
de Jaarbeurs van Neurenberg 
(de plek waar IBRA 99 wordt 
gehouden) is er volop par
keerplaats. Wie de auto laat 
staan kan het best de metro 
nemen; die stopt vrijwel voor 
de hoofdingang van de beurs, 
zodat je zelfs als het regent 
droog binnenkomt. Het ritje 
van het centrum van de stad 
naar de beurs duurt ongeveer 
een kwartier. 

VIJF GROTE HALLEN 
Wie het beursgebouw binnen
loopt komt eerst terecht in de 
Frankenhalle, dit is een 'cere
moniële' ruimte, de plek waar 
de opening zal worden ver
richt. Achter deze hal liggen 
nog eens vier enorme hallen -
samen zo'n 35.000 vierkante 
meter groot - die alle in het 
teken van de filatelie zullen 
staan. Een van de vier hallen 
beslaat zelfs twee verdiepin
gen: de bovenverdieping is 
Haue der Philatelie gedoopt, de 
begane grond staat in het te
ken van de Begegnung mit der 
Briefmarke. Wie verder loopt 
komt vervolgens in de eigenlij
ke tentoonstellingsruimte {Phi
latelie & Show), de Posthalle 
(hier zwaait de Duitse post-
administratie de scepter) en 
de Markthalle, waar de ca. hon
derd postadministraties en de 
ongeveer tweehonderd han-
delarenstands te vinden zul
len zijn. 

VEELAFWUZINGEN 
De jury van IBRA 99 Tai zijn 
handen vol hebben. Er wor
den 4.800 kaders met elk 
twaalf albumbladen opge
steld. Van de ca dertienhon
derd verzamelaars die wilden 
deelnemen hebben er slechts 
vijfhonderd een bevestiging 
gekregen. Tweederde van alle 
aanmeldingen uit Duitsland 
en de helft van die daarbuiten 
moesten worden afgewezen. 



een jubileum te vieren; ter ge
legenheid daarvan zullen alle 
zegels van de Oud-Duitse Sta
ten worden tentoongesteld. 

VEEL PUBLIEK VERWACHT 
Tot /over de plannen voor 
IBHA 99. Het zal een tentoon
stelling worden die heel veel 
publiek zal trekken - ver
wacht wordt dat er tussen de 
100 en 120 duizend bezoe
kers komen - uit Duitsland, 
maar ook uit de omringende 
landen en zelfs uit landen 
buiten Europa. Neurenberg 
beschikt gelukkig over vol
doende hotels, al zal het 
waarschijnlijk niet meevallen 
om snel een plekje voor een 
.lantal overnachtingen te vin
den. 
fBRA 99. Duitsland is er klaar 
\oor. Het zal zijn beste been
tje voorzetten, want de hete 
adem van de concurrentie -
Philexfrance 99 in juli aanstaan
de - is al te voelen. Ik ben be
nieuwd wie deze wedloop gaat 
winnen. 

In dit gigantische, moderne beurscomplex wordt IBRA ?9 gehouden 

Vooral voor de Duitsers was 
dat een hard gelag: zesentwin
tig jaar moeten wachten op 
een internationale in je eigen 
land en dan ook nog eens niet 
toegelaten worden... Dat het 
toewijzingsbeleid voor enig 
ongenoegen heeft gezorgd is 
zachtjes uitgedrukt. Maar wat 
hadden de organisatoren dan 
moeten doen? Als iedereen 
zou zijn toegelaten zouden er 
meer dan tienduizend kaders 
zijn geweest, en dat is veel te 
veel voor één tentoonstelling. 
Niet dat de Neurenbergse 
jaarbeurs er geen ruimte voor 
zou hebben gehad - er was 
135.000 vierkante meter be
schikbaar - maar de bezoe
kers zouden het gewoonweg 
niet hebben kunnen verwer
ken. 

BEGINNERS EN GEVORDERDEN 
IBRA 99 heeft aangekondigd 

dat vooral jonge verzamelaars 
en kinderen hun hart zullen 
kunnen ophalen. Er is voor 
deze categorieën veel ruimte 
uitgetrokken, er worden grote 
modelspoorbanen opgesteld, 
er is vermaak, er worden wed
strijden gehouden en er is een 
apart filatelistisch paspoort 
voor kinderen (de volwasse
nen krijgen hun eigen versie). 
Op IBRA 99 zullen geen tele
foonkaarten te zien of te koop 
zijn. 
Er is ook een meer serieuze 
kant van de tentoonstelling: 
in wat een 'filatelistische 
schatkamer' wordt genoemd 
zullen vijftien wereldzeld-
zaamheden te zien zijn en ze
ventien collecties in de cate
gorie 'Erehof. En aangezien 
honderdvijftig jaar geleden 
de eerste zegel van Beieren 
verscheen (het Land waarin 
Neurenberg ligt) is er ook 
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De globale indeling van het postzegelevenement is op deze tekening aangegeven 

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

van 10.00-16.00 uur op I ? A P R I L 
in het Polderhuis Velserbroek 
Toegang vrij. Inlichtingen: 0 2 3 - 5 3 8 2 2 7 4 

AANBIEDING EERSTE>OAG-ENVELOPPEN NL. JAARGANGEN 
1974 ƒ 30— 1978 ƒ 13,50 1982 ƒ 10— 1986 ƒ 22,50 1990 ƒ 27,50 1994 ƒ 65,— 
1975 ƒ 44,50 1979 ƒ 10,— 1983 ƒ 17,50 1987 ƒ 36,— 1991 ƒ 34 50 1995 ƒ 65,— 
1976 ƒ40— 1980 ƒ10— 1984 ƒ22,50 1988 ƒ32— 1992 ƒ49 50 Ook oudere 
1977 ƒ15 75 1981 / lO— 1985 ƒ22,50 1989 ƒ22,— 1993 ƒ65— jaargangen 

Tevens voorraad NI PF + ® Rolzegels - Aulomaalboekjes - Plaatfoulen - Motief -
West-Europa - Indonesië - Indie - Aruba - Antillen - Suriname etc etc 
^h Postzegelhandel KAREL DEN HERTOG Cjorinchemsestraat 10a 4231 BH Meerkerk 
^ iel 0183 - 352169 Giro 42 69 335 Winkel- dondeidag \an 09 00 12 30 en 13 30-18 00 

POSTZEGELVERENIGING NUNSPEET 
ZATERDAG 1 MEI 1999 

GROTE VERZAMELBEURS 
VAN 10 TOT 16 UUR 30 
ENTREE GRATIS ENTREE GRATIS ENTREE GRATIS 

Veluweoord 
FA Mohjnlaan I 

tegenover station 
in Nunspeet 

Inlichtingen 0341-256163 

•PACIF IC I$UNDS>NIEIIW ZEEUND.AUSTRALIE.WEDELD^ 
Gratis verkoopli|sten (in Hollandse guldens) verkrijgbaar op 
aanvraag 
500 verschillend NZ gestempeld voor ƒ 20,00 franco 
NZ mancoli|sten welkom 

• P H I L Ä NZ • 
PO Box 39-014 Howick - Auckland, New Zealand, fax 0064-9-579-8228 
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Duitse Poststempels van voor en na de reorganisatie Gottingen met 
naam en postcode en Briefzentrum 37 {= Gottingen} 

STEMPELVERZAMELAARS 
VREZEN VERSCHRALING 
Net zoals dat in Neder
land het geval is moest in 
Duitsland het postbedrijf 
om tot een betere ver
werking van de briefpost 
te komen overgaan tot 
het inrichten van centrale 
distributiecentra De vol
tooiing van dot systeem 
is zo goed als rond' 83 
centra zijn nu operatio
neel en over de verwer
king van de post worden 
maar weinig klachten 
gehoord. De 4 miljard 
mark die daarmee ge
moeid waren zijn dus 
niet weggegooid. 
Niet zolDlij zijn veel fila
telisten. Afgezien van het 
feit dat nogal wat filate-
listisch fraai gefrankeer
de stukken beschadigd 
uit de sorteer- en stem-
pelmachines komen of 
dubbel afgestempeld 
worden, zijn veel verza
melaars vooral bedroefd 
omdat de plaatsnaam
stempels zijn verdwenen. 
Al die miljoenen post
stukken krijgen nu iden
tieke ßnefzenfrum-stem-
pels, die behalve het 
nummer van het desbe
treffende centrum alleen 
nog maar de datum en 
het uur van verwerking 
dragen 

Over dat alles wordt uit
voerig geschreven in de 
DeutscFie Briefmarken-
Zeitung (DBZ) van 2 ja
nuari j [ en in Der Brief
marken-Spiegel van fe
bruari Dat laatste blad 
geeft ook een overzicht 
van alle nu in bedrijf zijn
de centra met hun num
mers Daaruit blijkt dat 

de nummering loopt van 
1 tot en met 99, maar dat 
een aantal nummers nog 
niet is benut. De meeste 
stempels hebben links 
van het datumrondstem-
pel een aantal golflijnen, 
maar hier en door ge
bruikt men ook wel een 
vlag met de plaats van 
vestiging gecombineerd 
met een afbeelding. 
Vooral de vele enthou
siasten die een zoge
noemde Heimatsamm
lung (stad- of streekver-
zameling) hebben zijn 
verdrietig dot de post
stempels met de naam 
van hun dorp of stad vrij
wel zijn verdwenen 
In dit verband is een be
richt uit Der Briefmar-
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De reizen van de paus België een zegel, Israel een stempel 

ken-Spiegel interessant. 
Op de Duitse markt is 
een snel groeiende 
vraag naar gebruikte ze
gels op briefen bij voor
keur met enkelfrankerin-
gen conform het gelden
de tarief Daarenboven 
zijn brieven met comple
te series - keurig afge
stempeld, maar wel 
overgefrankeerd - sterk 
in de belangstelling ge
daald. Een goede raad 
laat postzegels maar 
rustig op de brief zitten. 
Wie weet of een Brief-
zenfrum-stempel ooit 
nog eens een gezocht 
object wordt! 

Al deze zegels hebben een duidelijk leesbare plaatsnaam en datum, 
materiaal dus voor een ßu//'s Eye kalender 

STEMPELKALENDERS 
Een geheel andere ma
nier van stempelverza-
melen wordt beschreven 
in American Philatelist 
van januari jl In een uit
voerig artikel beschrijft 
Donald J Landis hoe je 
met postzegels een ka
lender kunt maken 
Daarvoor is wel enige 
geestelijke gymnastiek 
nodig, want wie als ver
zamelaar altijd uit is ge
weest op mooie, lichtge-
stem pelde zegels moet 
nu op zoek naar zegels 
met een stevig stempel, 
bij voorkeur in het hart 
van de postzegel ge
plaatst met de datum en 
voor zover mogelijk ook 
de plaatsnaam duidelijk 
leesbaar. 

Bull'sEyes noemt hij 
deze stempels Naar be
lieven kan de verzame
laar een bepaalde 
maand of een uitverko
ren |aar uitkiezen, maar 
hi| kan fiet ook zoeken in 
een zo groot mogelijk 
aantal verschillende 
stempelvormen Kortom, 
een nieuwe mogelijkheid 
voor vooral die verzame
laars die nog een paar 
dozen of zakken met res
tanten op zolder hebben 
staan. 

REISLUSTIGE KERKVORST 
De reizen van paus Jo
hannes Paulus II vormen 
het onderwerp van een 
aardig artikel in de DBZ 
van 15 januari De gees
telijk leider van de 

rooms-katholieke kerk is 
waarschijnlijk ook het 
meest-bereisde staats
hoofd ter wereld Het 
Duitse blad heeft een lijst 
opgesteld van alle post
zegels die in de verschil
lende landen ter gele
genheid van een pause
lijk bezoek werden uitge
geven. 

Landen die daartoe niet 
zijn overgegaan, zoals 
Nederland en Israël, 
hebben soms weer wel 
een bijzonder stempel 
voor de gelegenheid ge
bruikt. 

PRIJZENFESTIVAL 
In België is de PTT wel 
degelijk gevoelig voor de 
waardering die bi j het 
publiek voor de eigen 
postzegels bestaat Men 
hecht er grote waarde 
aan de Grote Prijs van 

BELGIÉ-BEI^QUEi 

« • « • • • * • • • 

De vos uit de Ardennen van Bu-
zin tot Belgische ambassadeur 
voor het buitenland benoemd 



de Belgische Filatelisti
sche Kunst. Die ging dit 
jaar naar de ontwerper 
van de zegel met een 
Ardeense vos, André Bu
zin  dezelfde ontwerper 
die beroemd v/erd met 
zijn Belgische serie vo
geltjeszegels. Er waren 
ook prijzen voor de beste 
gegraveerde zegel en 
een Europaprijs. Deze 
laatste bekroning ging 
ditmaal naar Ierland. 

FRANKRIJKISRAËL 
Omdat de Franse La 
Poste een zegel uitgaf 
ter herdenking van het 
feit dat Frankrijk vijftig 
jaar geleden diploma
tieke relaties met de jon
ge staat Israël aanging 
Reeft Le Monde des Pni
latélistes van februari 
een 'dossier' van acht 
pagina's over die rela
ties op de postzegels en 
de filatelie van Israël ge
publiceerd. 

Staatslieden en politici 
die zich voor de joden 
en voor Israël hebben in
gezet, maar ook presi
dent De Gaulle (die voor
stander was van een 
proArabische politiek) 
worden besproken, net 
als de vliegtuigfabrikant 
Dassault die Israels lucht
macht van zijn befaam
de Mirages voorzag. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Vorstenhuizen genieten 
ook filatelistisch gezien 
altijd veel aandacht. 

Voor belangstellenden is 
een artikel in Noorder
licht van de Skandinavië
verzamelaars (decem
bernummer) mogelijk 
een aanvulling. In dit 
nummer wordt koningin 
Silvia van Zweden 'extra 
belicht'. 

Bij het vergroten van het 
formaat van de afschrif
ten door de Postbank, 
vorig jaar juli, moesten 
ook de enveloppen wor
den aangepast. Particu
lieren ontvangen een en
velop in kabinetformaat 
en bedrijven en zaken 
een C5envelop, die wat 
groter is. Dagelijks levert 
n n 1 I / ■!• 
de Postbank zo n mil|oen 
envelopppen aan bij de 
sorteercentra. Deze we
tenschap danken we aan 
het novembernummer 
van UltraViolet, het 
blad van de Studiegroep 
Postmechanisatie. De in
formatie vermeldt ook 
nog dat sinds de derde 
week van november te
vens een KIX (streepjes
code) aan het adres 
wordt toegevoegd 

Weinig kans op goud
delven uit een album, zo 
luidt de zeer ware aan
hef van een bijdrage in 
het NVPVBestuursbulle
tin van december. De er
ven van een postzegel
verzameling krijgen vaak 
dollartekens in hun ogen 
en hebben overspannen 
verwachtingen, terwijl 
daar meestal niet veel 

van uitkomt. Immers, 
heel veel verzamelingen 
bestaan uit doorsnee
materiaal, zonder bij
zondere of echt interes
sante stukken. 

De APJC was actief in 
Wetteren, staat op een 
pagina in HetTolnuis, 
hetlslad van de Amster
damse Postzegeljeugd
club van september. Ook 
dat is filatelie, met de 
jeugd erop uit. Niet al
leen om te zien en te be
leven wat anderen doen, 
maar ook wat ze ervan 
maken. 

Voor liefhebbers van het 
verzamelgebied Oost
Europa is in Filatéliai 
Szemie van de Hongaar
se Bond een overzicnt te 
vinden van de stempels 
van de KarpatenOekraï
ne uit de jaren 1938 tot 
1944. Veel plaatsnamen 
uit dit grensgebied zijn 
in zowel Latijnse als Cy
rillische letters in de 
stempels opgenomen. 

In de ASNPnieuwsbrief 
van november (het blad 
van de Amerikaanse Ne
derlandverzamelaars) 
wordt de vondst beschre
ven van drie brieven uit 
de naaste omgeving van 
koning Willem I in de tijd 
(oktober 1840) dat deze 
had besloten af te treden 
om met Henriette d'Ou
tremont te kunnen trou
wen. Het is eerder ge
schiedenis dan filatelie. 
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Frankrijk en Israel op de postzegels van Herzl tot De Gaulle, maar ook le Petit Prince van De Saint
Exupéry tweetalig op een Israelische zegel 

Zegels van particuliere Duitse spoorli)nt|es van boven naar beneden 
Kreisbahn Ed(ernfordeKappeln, ElmshornBarmstedtOldesloer Ei
senbahn en Kleinbahn KielSchonberg 

maar het is toch wel heel 
bijzonder dat deze brie
ven in Amerika in de 
handel zijn gekomen. 

In het decembernummer 
van Flash, het blad van 
de FIP (de overkoepelen
de internationale filatelis
tische federatie), is het 
aantreden van een nieu
we voorzitter bekendge
maakt. Het is de Noor 
Knud Mohr, als opvolger 
van D N. Jatia uit India, 
die op zijn beurt de 
Tsjech Ladislav Dvoracek 
had afgelost. 

Al eerder kon worden 
gemeld dat Brepost (Bre
da) veel opheeft met per
fins (zegels met firmaper
foraties). In het januari
nummer wordt de vondst 
gemeld van een brief uit 
Den Haag van 1919, 
verzonden door W. Pa
taky. De zegels op deze 
brief hebben de perfora
tie V/.P., waanton de 
identiteit tot dusverre nog 
onbekend was. 

In Bartolomeu Dias van 
december (filatelistenver
eniging Zuidelijk Afrika) 
IS een overzicht te vinden 
van de 'Internationale 
behandeling van niet of 
onvoldoena gefrankeer
de poststukken, sinds de 
oprichting van de We
reldpostvereniging in 
18/4 ' . De titel is een 
mondvol. Liefst zeven 
congressen hebben zich 
met de materie bezigge
houden, die per congres 
wordt toegelicht. De af
gebeelde stempels ma
ken duidelijk dat het arti
kel meer in het bijzonder 

op het gebruik ervan in 
ZuidArrika is toegesne
den. 

In het zojuist genoemde 
nummer van Philatelie 
wordt ook aandacht ge
vraagd voor de kleine 
en/of particuliere spoor
lijnen in SleeswiikHol
stein. Uit het artikel blijkt 
dat in de vorige eeuw in 
dit gebied een dozijn of 
meer spoorlijntjes heeft 
bestaan, die allemaal ei
gen zegels hebben uitge
geven. Sommige van die 
lijntjes zijn zelfs tot ver in 
onze eeuw in bedrijf ge
bleven. 

De perikelen van post
verkeer in oorlogstijd, 
via omwegen tussen vij
andelijke gebieden, ko
men aan bod in de de
cembereditie van het 
blad Franco van de fila
telistenvereniging Stellin
gerwerf. Zowel in de 
Eerste als de Tweede 
Wereldoorlog heeft de 
firma Thomas Cook be
middeling verleend in de 
postverzending tussen 
Engeland en Duitsland. 
Het artikel bevat veel af
beeldingen, ook betrek
king hebbend op Neder
landslndië. 

ii 



GEZOND OUDER WORDEN 
Lkver km bij èjam, dan jaren Uj het hen 
D. VEENSTRA, BUITENPOST 

Het is alweer de zevende editie van de Ouderenpostzegels die 
PTT Post op 13 april aanstaande aan de loketten brengt. De 
drie zegels en het blokje staan dit jaar in het teken van het 
'Internationaal Jaar van de Ouderen'. Maar omdat er in 
'Philatelie' al driemaal eerder aandacht is geschonken aan de 
Nederlandse Ouderenpostzegels, belicht onze medewerker D. 
Veenstra uit Buitenpost - fervent verzamelaar van het thema 
'Ouderen' - in deze bijdrage de belangrijkste kant van het 
ouder worden: de gezondheid. 

dagelijkse maaltijden kan 
daardoor een probleem zijn. 
Gelukkig is ons land voor een 
groot deel 'bedekt' met maal
tijdvoorzieningen. Door deze 
'tafeltje dekje'-dienstverle-
ning, in beeld gebracht op 
een Leger des Heilszegel 
(Meals on wheels) van St. Hele
na (afleeldmgó), zijn de moge
lijkheden tot thuis blijven wo
nen sterk vergroot. Voor ou
deren die nog wel kunnen ko
ken, maar zelf geen bood-

Qesundheii: 
-ŷ f-und ein ^ 
langes Leben 
TECHNIKER KRANKENKASSE 

Postfach 7809 
44O0Muns»er 

DEUTSCHE 
BUNDESPOST 

2 
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LANG ZULLEN WE LEVEN! 
Het staat er zo mooi, in de 
persinformatie die PTT Post 
enkele maanden geleden over 
het emissieprogramma 1999 
verspreidde. Bij het onder
werp 'Ouderenzegels' lezen 
we: 'Wij beginnen jong en ho
pen gezond ouder te worden'. 
De filatelistische vertaling 
hiervan vinden we in een fran-
keerstempel van een Duits zie
kenfonds {aßeelding 1): Ge
sundheit und em langes Leben 
('Gezondheid en een lang le
ven'). Eigenlijk komen beide 
wensen steeds beter uit, want 
vooral dankzij een betere ge
zondheid worden we alsmaar 
ouder. Het aantal honderdja
rigen stijgt gestaag en sommi
gen van hen zijn op die hoge 
leeftijd nog opmerkelijk vi
taal. Er zijn zelfs mensen die 
'halen van de honderd' als le
vensdoel hebben. Zo kondig
de de uit Nederland afkomsti
ge, maar vooral in Duitsland 
en Oostenrijk succesvolle ac
teur Johannes Heesters on
langs bij de uitreiking van een 
ere-Bamh\ooT zijn hele car
rière aan graag honderd jaar 
te willen worden, want dat zou 
'het grootste feest op aarde' 
zijn. 
Op 12 november 1998 vierde 
iemand dat feest: de Sloveen 
Leon Stukelj. Bij de opening 
van de Olympische Spelen in 
Atlanta was hij één van de ere
gasten. Misschien hebt u hem 
op het podium rond zien dan
sen als een jonge atlleet. 
Stuklj won als gymnast ver
scheidene medailles op de 
Olympische Spelen van Parijs, 
Amsterdam en Berlijn. In At
lanta kondigde hij aan ook in 
Sydney als gast van de parij te 
willen zijn. Slovenië gc ïop 
zijn honderdste verjaardag 

een velletje uit met drie zegels 
{aßeelding2). Een passend 
eerbetoon voor deze sport
legende. 
Een hoge ouderdom is dus 
geen uitzondering meer, 
maar het hoeft geen doel op 
zich te zijn. Deskundigen be
nadrukken dan ook dat het 
het er om gaat leven aan de ja
ren toe te voegen, geen jaren 
aan het leven. Die levenswijs
heid wordt ook gepropageerd 
door de Wereldgezondheids
organisatie WHO, in een fran-
keerstempel {afbeelding3) met 
de tekst Add life to years. 

HOE WORD JE GEZOND OUD? 
Het antwoord op de vraag 
hoe we 'gezond oud' worden 
is te vinden in talrijke boeken, 
maar ook de filatelie biedt 
nuttige tips. Het breedste ant
woord vinden we in een bijna 
klassiek frankeerstempel {af
beelding 4) van Interkruis Zuid-
Holland: Leefstijl vormt mee de 
basis van je wel of niet gezond zijn 
later. Steeds vaker verkondi
gen de media dat een gezon
de leefstijl vele ziekten buiten 
de deur houdt. Wat dat 
inhoudt wordt leuk uitge
beeld in de serie 'Gezondheid 
en welzijn' die Israël in 1994 
uitgaf {aßeelding5). Met be
hulp van cartoon-achtige 
voorstellingen worden drie 
basiselementen van een ge
zonde leefstijl op grappige wij
ze onder de aandacht ge
bracht. De zegels belichten de 
noodzaak van geregelde be
weging (minder autorijden, 
meer fietsen, het laten staan 
van sigaar, sigaret of pijp en 
het belang van verstandig 
eten. 
Ouderen blijven tegenwoor
dig steeds vaker zelfstandig 
wonen. Het verzorgen van de »»aiiiiaiiiiaii»iaiiiii,iiiii>. 



schappen meer kunnen doen, 
breken betere tijden aan 
dankzij de Internet-super. Een 
supermarktketen gaat experi
menteren met het winkelen 
op Internet. Dus toch maar 
een computercursus volgen? 
De computer is niet enige 
nieuwe fenomeen dat op de 
ouderen afkomt. Ook op voe
dingsgebied is er in een halve 
eeuw veel veranderd. Het ad
vies Eet meer sinaasappelen - Het 
komt uw gezondheid ten goede in 

Ö ' t;CF.BOfltlK METEN.. 
C Y " ) ZEKER WETEN! 
\ ! / april 1378 
wereld hypsrteisie maand 

NFOERLANDSE HARTSTICHTING 

een frankeerstempel uit 1954 
{afleelding 7) mag dan niet he
lemaal achterhaald zijn, de si
naasappelen van 1999 zijn 
niet meer dezelfde als die uit 
1949. Ouderen moeten zich 
tegenwoordig afvragen of ze 
in aanvulling op hun voeding 
extra vitamen en mineralen 
nodig hebben (afleelding 8). 
Ter afsluiting van dit hoofd
stukje nog een 'ondeugend' 
grapje uit het woordenboek. 
Een gezondmakertje is een bor-
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reltje dat in de vroege morgen 
wordt gebruikt. Dat weet het 
oudere echtpaar op de Belgi
sche zegel uit 1996 {afieelding 
9) heel zeker! 

ATTENT OP VERANDERINGEN 
'Gezondheid is de grootste 
schat' luidt een bekend gezeg
de. Uw gezondheid mag u dus 
best een zorg zijn. In een 
Amerikaans frankeerstempel 
wordt gezegd Life begins at 40 
('Het leven begint bij 40', af
beelding 10). Het was het ada
gium van de actrice Sophie 
Tucker (1884-1966). Maar de 
realiteit is dat het veroude
ringsproces ongeveer na het 
veertigste jaar een rol gaat 
spelen. Dat is wel iets anders 
dan 'Het leven begint bij veer
tig'. En omdat het algemeen 
bekend is dat de ouderdom 
met gebreken komt, moeten 
we attent zijn op veranderin
gen in lichaam en geest. Niet 
iedere verandering hoeft iets 
ergs te betekenen en niet 
ieder pijntje is een reden om 
naar de dokter te lopen, maar 
periodiek onderzoek (afieel
ding 11) kan veel narigheid 
voorkomen. Vooral mannen 
plegen het bezoek aan de 
huisarts of specialist - zoals de 
uroloog - uit te stellen totdat 
het soms te laat is... 
Toch kan een eenvoudig on
derzoek snel uitwijzen of er 
iets aan de hand is. In een ma
chinestempel uit 1978 {afleel
ding 12) wordt dat kernachtig 
verwoord: Bloeddruk m£ten... ze
ker weten! En in Belgische ma
chinestempels {afleelding 13) 
wordt gewaarschuwd voor een 
te hoog zoutgebruik: Voorkom 
hoge bloeddruk - Vermijd zout. 

HOEZO OUD? 
Het begint te veranderen, 
maar lange tijd hadden jonge
re generaties bij het begrip 
'bejaarden' het beeld van de 
eeuwig breiende oma achter 
de geraniums en de opa al of 
niet met het sigaartje op de 
bank in het park. Paste de af
beelding van het aftandse 
echtpaar op de omslag van 
het Zweedse postzegelboekje 
ter ere van Albert Engström 
{afleelding 14) niet perfect bij 

INTERNATIONAAL JAAR 
VAN DE OUDEREN 
De Ouderenzegels van dit jaar 
staan in het teken van Tiet Inter
nationaaljaar van de Ouderen. 
Dat was geen moeilijke keuze 
voor PTT Post, want met deze 
zevende editie van de Ouderen
zegels lieef t ons land de koppo
sitie in de wereld verder verste
vigd. Sinds de Zomerzegels in 
1993 Ouderenzegels werden, 
neemt Nedei land met eenen
twintig zegels voor dit thema 
een leidende positie in. Die 
'voorsprong' zal waarschijnlijk 
nog een extra accent krijgen 

die onjuiste beeldvorming? 
Er zit ook een wereld van ver
schil tussen dat echtpaar en 
de 77jarige Amerikaanse as
tronaut en senator John 
Glenn, die net als in 1962 in 
1998 een ruimtereis maakte. 
Glenn heeft dan ook de con
ditie van een veertigjarige. Ge
lukkig zorgt de medische we
tenschap er gelukkig voor dat 
ook 'modale' ouderen - on
danks de gevolgen van het 
ouder worden - redelijk nor
maal kunnen functioneren. 
Een staaltje daarvan vinden 
we op een Chinese zegel uit 
1976 {afleelding 15). Links on
dergaat een patiënt een staar
operatie. De patiënt rechts is 
al geopereerd en slaagt voor 
de ultieme test: hij kan zowaar 
weer een draad door een 
naald steken. 
Doofheid is een veel voorko
mend probleem bij ouderen. 
De medische wetenschap, 
maar ook het bedrijfsleven 
zorgt voor geavanceerde ap
paratuur, die dat soort onge
makken aanzienlijk kan ver
lichten {afbeelding 16). 
En wat de uiterlijke veroude
ring betreft: talrijke zegels be
wijzen dat ouderen er nog 
best goed kunnen uitzien {af
beelding 17). 

SLIJTAGE 
Het verouderingsproces van 
de mens wordt wel vergeleken 
met het dat van een auto. Slij
tage, vorming van neerslag en 
roestv'orming komen ook bij 
het menselijk lichaam voor. 
Het is een biochemisch pro
ces dat tot vervelende en heel 
pijnlijke kwalen kan leiden. 
Door de medische vooruit
gang dit soort kwalen tegen
woordig heel wat beter te be
strijden dan ten tijde van de 
vorige eeuwwisseling. Een op
roep om de strijd aan te bin
den met de pijnlijke ziekte 
jicht {arthritis irica) is te vin
den in een Deens machine
stempel uit 1982 {afleelding 
18). he tekst luidt Stöt kampen 
mod gigten obfiel 'Steun de 
strijd tegen de jicht'. 
De diverse gewrichtsaandoe
ningen werden vroeger vaak 
aangeduid met 'reumatiek', 

doordat het aantal andere emis
sies in het kader van het Inter
nationaaljaar van de Ouderen 
ver beneden de maat blijft. Tot 
nu toe hebben namelijk behal
ve Nederland alleen Duitsland 
(één zegel op 14januari), 
Australië (twee zegels op 11 fe
bruari) en Maleisië (januari) 
blijk gegeven van actieve be
trokkenheid bij het bewuste 
thema. In de emissieprogram
ma's \an de overige landen 
komt dit thema maar heel spo
radisch voor. In vergelijking 
met de herdenkingsuitgiften 
voor de mensenrechten scoren 
de ouderen dus nauwelijks. 



maar er bestaan verschillende 
ontstekingsvormen, zoals art
ritis en artrose. Op welke 
plaatsen deze ernstige aan
doeningen kunnen toeslaan 
maakt een zegel van de Filipij
nen uit 1980 duidelijk {afbeel
ding 19) ■ Waartoe zulke aan
doeningen kunnen leiden is 
duidelijk te zien op de Oos
tenrijkse zegel Kampf dem 
Rheuma uit 1980 (afbeelding 
20). 
De laatste tijd wordt veel ge
schreven over botontkalking, 
vooral bij vrouwen. Bij osteopo
rose is vooral de heup een pro
bleemgewricht. Veel ouderen 
krijgen tegenwoordig een 
nieuwe heup, soms zelfs vaker 
dan eenmaal. Op een fran
keerstempel uit Son is een 
heupprothese volgens het sys
teem Weber van Allo Pro afge
beeld (afbeelding21). Op een 
zegel van Japan uit 1976 is af
gebeeld hoe zo'n prothese 
wordt geplaatst (afbeelding22). 

ERNSTIG HOEFT NOG NIET 
FATAAL TE ZIJN 
De boodschap Heart attack 
claims one life every 20 minutes 
op een Australische zegel uit 
1998 (afleelding23) geeft aan 
dat iedere twintig minuten 
iemand dodelijk door een 
hartaanval kan worden getrof
fen. Weliswaar zijn het niet al
leen ouderen die dat risico lo
pen, maar het slijtageproces 
speelt daarbij wel een rol. Een 
goede leefwijze is van belang. 
In het frankeerstempel van 
'De Hartenark' uit Bilthoven 
(afbeelding 24) staat de door
denker Hartje, maak je niet dik!. 
Ook in de talrijke stempels 
van de Nederlandse Hartstich
ting ontbreken de goede ad
viezen niet, zoals Streef naar ge
zond gewicht. 
Gaat het toch mis, dan be
hoeft dat niet altijd met fatale 
gevolgen te zijn. Op het ge
bied van hartoperaties heeft 

DE GEBOORTE VAN ASPIRINE 

de medische wetenschap veel 
vooruitgang geboekt. Moet u 
toch onder het mes, zoals een 
zegel van China uit 1976 
toont (afbeelding25), dan hebt 
u goede kansen op herstel, 
zelfs aanmerkelijk meer dan 
in het jaar van uitgifte van 
deze zegel. En hoeveel Neder
landers wordt hoogbejaard 
met een pacemaker? Heel 
veel! 
Minder bedreigend, maar wel 
belastend is diabetes of suiker
ziekte, zoals deze kwaal vroe
ger werd aangeduid. In een 
Duits machinestempel (afbeel
ding 26) wijst de tekst Diabetes 
früh erkennen op het belang 
van een vroege ontdekking 
van deze kwaal. 
De Filippijnse zegel uit 1972 
(afbeelding27) belicht een ca
tegorie aandoeningen die 
zich nu vaker openbaart: de 
maagdamkwalen. Dan valt 
onvermijdelijk ook het woord 
kanker, de meest gevreesde 
medische diagnose. Toch 
geldt ook hier dat bij vroegtij
dige ontdekking ernstig on
heil kan worden voorkomen. 
Op de twee Rode Kruiszegel
blokken van Macedonië (af
beelding 28) staat dan ook de 
tekst If cancer is detected early, it 
is curable ('Als kanker vroeg 
wordt ontdekt, is het te gene
zen'). Op de zegels staat overi
gens In in plaats van If, de ont
werper had kennelijk moeite 
met het Engels. 
De Nederlandse Antillen ga
ven in 1989 een instructieve 
serie over kankerbestrijding 
uit; aanleiding was het 40jarig 
bestaan de Stichting 'Prinses 
Wilhelmina Fonds'. De drie 
zegels zijn voorzien van een 
informatietab met tekst in het 
Papiamento. 

DEMENTIE 
In het artikel over de rouw
postzegels uit 1998' werd er al 
op gewezen dat ouderen het 

We staan er niet meer bij stil, maar ooit is de eerste pijnstiller ontdekt. 
Die kennen we als /l spinne, een typisch voorbeeld van een merknaam 
die een soortnaam werd. Aan het eind vanjaren '80 van de vorige 
eeuw kwamen enkele kapitaalkrachtige heren op de gedachte om be
halve kleur en verfstoffen ook geneesmiddelen te fabriceren. Dat leid
de tot de producüe van een combinatie van de chemische producten 
salicyl/uur en azijnzuur, acidum acetylosalicum ofwel acetysalicylzuur ge
noemd, dat bekend werd onder de merknaam Aspinne\'A\i Bayer, 
hl een Cihileens frankeerstempel van Bayer staat de Spaanse merk
naam Aspmna. Sindsdien zijn over de gehele wereld talloze miljarden 
aspirientjes geslikt. De tabletjes dienen tegenwoordig niet alleen om 
de pijn te stillen: veel hartpatiënten gebruiken dagelijks een aspirien
tje als geneesmiddel. 

ASPIRÏNA' 
Bayer S 
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risico lopen te worden getrof
fen door de ziekte van Alzhei
mer, een aandoening die de 
hersenen aantast. De centrale 
functie van de hersenen  een 
soort electronisch communi
catiesysteem  is goed uitge
beeld op een zegel van Thai
land uit 1989 (apeelding29). 
Ook de tekst in het frankeer
stempel van de Hersenen 
Stichting laat niet aan duide
lijkheid te wensen ower.Je her
senen  dat ben je zelf!. 

Bij dementie betekent de ge
leidelijke en onherstelbare te
ruggang van de verstandelijke 
capaciteiten een afscheid van 
het eigen ik. Het is alsof er gat 
in de hersenen is gekomen, 
zoals is uitgebeeld op de Ne
derlandse zegel uit 1975 ter 
gelegenheid van '400 jaar 
Leidse Universiteit' (afbeelding 
30). De Internationale Stich
ting Alzheimer Onderzoek 
waarschuwt ervoor dat deze 
ernstige aandoening wel eens 
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epidemische vormen zou kun
nen aannemen. Desondanks 
is de gerichte aandacht voor 
deze ziekte relatief jong. In 
Frankrijk werd in 1995 het 
tienjarig bestaan van plaatse
lijke Alzheimercomités her
dacht {afieelding31). Een ma
chinestempel uit 1997 maakt 
duidelijk dat dat aardig over
eenkomt met de sutuatie in 
ons land: Alzheimer Nederland 
12'/2 jaar. Uit hetzelfde stem
pel blijkt dat 21 september is 

uitgeroepen tot WereldAlz
heimerdag. 
Een hoogst actuele, maar tot 
nu toe in ons land nog niet 
geconstateerde vorm van fata
le dementie is verbonden met 
de namen van de ontdekkers, 
H.G. Creutzfeldt en A.M. Ja
kob. Beiden werden vorigjaar 
afgebeeld in een frankeer
stempel (afieelding 32) van de 
Motivgruppe Medizin im BDPh. 
Zoals bekend wordt deze aan
doening veroorzaakt door 

BSE, bekend als de gekke
koeienziekte. 

HULPMIDDELEN 
Het mag als bekend worden 
verondersteld dat ouderen te
genwoordig een uitgebreid 
pakket aan hulpmiddelen ter 
beschikking staat, waardoor 
bepaalde gezondheidsproble
men kunnen worden opge
vangen. De Thuiszorgwinkels 
of zoals in België de Uitleen
dienst hebben een uitgebreid 
gamma van hulpmiddelen be
schikbaar {afieelding 33). 
Vele middelen maken het 
ouderen mogelijk ondanks 
bepaalde lichamelijke onge
makken  zoals incontinentie 
{afieelding34)  normaal in de 
samenleving te blijven func
tioneren. 
Soms zijn het ook heel kleine 
dingen die een nuttige hulp 
kunnen zijn, zoals blijkt uit 
het frankeerstempel van 3M 
uit Leiden (afieelding3J) met 
een leuke reclame voor de be
kende, zelfklevende Postit
membriefjes: Zelfilevende 
memo 's: Geheugensteuntjes die 
langer blijven hangen. 

PREVENTIE 
De beste algemene preventie 
om zo gezond mogelijk ouder 
te worden, is een gezonde 
leefwijze, ook in het roem
ruchte jaar 2000. In 1988 
werd in het Museon in Den 
Haag onder de titel Gezond 
2000z\ een tentoonstelling 
over leefstijl gehouden. 
Verder kan het geen kwaad 
op de hoogte te blijven. Dat 
kan wekelijks, zoals blijkt uit 
frankeerstempels van het zie
kenfonds Het Groene Land 
{afieelding36) uit 
Meppel/ZwoUe: Gezond zijn, 
gezond blijven  Het Groene Land 
elke week op de regionale radio. 
Gezondheids en medische 
programma's zijn er volop op 
radion en televisie en in kran
ten en tijdschriften. 
De heilbadencultuur staat in 
ons land nog in de kinder
schoenen, mede omdat het 
aanbod nog beperkt is. Dat is 
bij onze oosterburen wel even 
anders, zoals blijkt uit de tien
tallen Duitse machinestem
pels met reclame voor de tal
rijke kuuroorden. Een aan
sprekend stempel werd in 
1977 gebruikt door Bad Pyr
mont {afieelding37). Daarin 
wordt kuren aanbevolen xueil 
das Leben so wertvoll ist ('omdat 
het leven zo kostbaar is'). 
Hoewel het accent meestal op 
de bekendste aandoeningen 
ligt, wordt in een zogenoem
de Bildpostkarte Bad Orb aan
geprezen als een modern 
kuurcentrum {afieelding38) 
dat ook geschikt is voor Alters
beschwerden, ofwel ouderdoms
kwalen. 
Wetenschappelijke aandacht 

voor de specifieke gezond
heidsproblemen van ouderen 
wordt steeds belangrijker. In 
Roemenië wordt al lang aan
dacht besteed aan de geronto
logie (ouderdomskunde) en 
geriatrie (ouderdomszorg). 
Een belangrijke persoon op 
dit terrein was de arts Anna 
Asian (18971988), afgebeeld 
op een Europazegel van Roe
menië uit 1996 (afieelding39). 
Er is in Roemenië heeft een 
Nationaal Instituut voor Ge
rontologie en Geriatrie, zoals 
blijkt uit een serie geïllustreer
de enveloppen, uitgegeven ter 
gelegenheid van een natio
naal congres in 1988. 
Voor ouderen kan zelfs griep 
(influenza) levensbedreigend 
zijn. Daarom kunnen zij zich 
jaarlijks gratis laten inenten. 
Maar misschien zweren som
mige Duitsers nog steeds bij 
PanflavinPastillen. IG Farben 
uit Leverkusen (afieelding 40) 
prees ze in 1935 aan zum 
Schntz gegen Grippe, Hakentzün
dung, Erkältung ('hescher
ming tegen griep, keelontste
king en verkoudheid'). 

MEDICIJNEN 
Met opzet aan het eind van dit 
artikel iets over het hoge me
dicijngebruik door ouderen 
(afieelding 41). In het tweede 
artikel over de 
Ouderenzegels maakte de 
heer F.S.J.G. Hermse ons al at
tent op de grote gevaren daar
van. Hij wees er op dat jaar
lijks zeshonderd ouderen ster
ven ten gevolge van genees
middelenvergiftiging. In 1994 
werd daarom een campagne 
gestart onder het motto: Oude
ren hoeven niet alles te slikken. 
Tot slot een opmerkelijk 
Australisch frankeerstempel 
uit 1978 (afieelding42) met re
clame voor Ford Pills: We'll 
give you a second chance ('Wij 
geven u een tweede kans'). 
Veel ouderen die teveel medi
cijnen slikken  vaak omdat ze 
dat zelf willen!  lopen het risi
co die tweede kans niet te krij
gen. Het motto van de cam
pagne uit 1994 is dus zo gek 
nog niet. 

Noten: 
': Rouwpostzegels: teken van een veran
derende cultuur  Passend Inj dood, 
rouw en nagedachtenis door D. Veen
stra. Buitenpost; 'Philatelie' van ja
nuari 1998, pagina's 49 tot en met 
55. 
h Oud worden: een zegen en een zorg 
door F.S.J.G. Herm.se te Sittard; 
'Philatelie' van mei 1994, pagina's 
.S91 tot en met .S93. 

Literatuur: 
Oud worden  gezond blijven  De we
tenschap verlegt de leeftijdsgrenzen 
door Piet Smith (TNO), 1990, FPB 
Uitgevers, Drachten/Leeuwarden. 
Gezond oud worden  Gids voor een vi
taal leven door dr. Heinz Hillmann, 
serie Sesam Gezondheid, 1991, 
Bosch & Keuning, Baarn. 
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Opgaven voor deze rubriek in 
het juninummer 1998 moeten 
uiterlijk op 1 mei aanstaande 
in het Dezit zijn van de redac
tie van 'Philatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kon de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en t i jd
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 

• 9 en 10 april: 
Weert. Dag van de Jeugdfilate
lie, vijftiende notionale jeugddag; 
tentoonstelling met internationale 
deelneming. Diverse activiteiten. 
Thema: Communicatie. Philips van 
Horneschool, Werthastraat 1. Ope
ningstijden: op vrijdag 9 april van 
10 tot 17 uur en van 21 tot 22 uur 
en op zaterdag von 9.30 tot 17.00 
uur. Inlichtingen: mevr. Maria 
Paspont, Overweertstroat 131, 
6004 XV Weert, telefoon 0495
530800. 
• 27 april t / m 4 mei: 
Neurenberg (Duitsland). 
MA 99, wereldpostzegeltentoon
stelling georganiseerd door de 
Bund Deutscher Philatelisten 
Beurscomplex Neurenberg. Inlich
tingen: IBRA Philatelie GmbH, Äus
sere Nürnberger Strasse 1, D
91301 Forchheim (Duitsland). 
• 28 ,29 en 30 mei: 
Graz (Oostenrijk). Marke und 
Münze, filatelistische manifestatie 
met competitieve tentoonstelling 
(Rang II) en diverse bijzondere in
zendingen (o.a. paddestoelen, 

^ 100 jaar Opernhaus Graz en Jo
^ ban Strauss). Jaarbeurs Graz. 
 Openingstijden niet bekend. In
■ lichtingen: J, Brunner, MoxMell

 Gasse 29, Ä8073 Feldkirchen b. 
^ Graz (Oostenrijk). 
:^ • 5 en 6 juni: 
2 BegijnendijkBetekom (Bel
2 glë). Beflten 99, v^edstrijdten
X toonstelling georganiseerd door de 
"■ hobby en verzamelclub Begijnen

^Q(| dijk. Sportcomplex De Tumkens. 
" 3 " Openingstijden: op beide dogen 

van 10 tot 17 uur. Informatie: 
Paul Wijnants, Soffraanberg 11, 
B3130 Begijnendijk, telefoon 
003116535267. 

• 2 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationole 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour Ie Dével
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 
hal I.Ca. 3.600kaders;CO.300 
stands von postadminstroties, han
delaren, uitaevers en organisaties. 
Openingstijaen: onbekend. Inlich
tingen: Commissariat General, 11, 
boulevard Brune, F75685 Paris 
Cedex 14 (Frankrijk). Email: phi
lexfrance99@laposte.fr; Internet: 
www.philexfrance99.com. 
• 27 ,28 en 29 augustus: 
Ricdone (Italië). Europa, inter
nationale beurs en postzegelten
toonstelling op het thema 'Euro
pa'. Palazzo oei Turismo. Inlichtin
gen: Segretaria Operotiva, Palaz
zo del Turismo, 147036 Riccione 

• 29 september t / m 3 okto
ber: 
Brussel (België). Bruphila 99, 
nationale tentoonstelling georga
niseerd door de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkrin
gen in samenwerking met Pro
Post, de posterijen en de Belgische 
handelarenorganisatie. Plaats: 
nog niet bekend. Thema:'150 
jaar postzegels in België'. Inlich
tingen: ProPost, Petite rue des Mi
nimes 2, B1000 Brussel (België). 
• 9 en 10 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling in 
cateaorie 3. Koningszaal, Artis. Co. 
100 kaders. Openingstijden: op 
zaterdag 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 Postzegel Amsterdam, 
mevr. A.C. Hoogernuisvan Schel
len, telefoon/fax 0206734323. 
• 1 5 , 1 6 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Dag van de Postzegel 
1999. Evenement georganiseerd 
door de NVPV in opdrocnt von de 
Stuurgroep Evenementen (SGE). 
Americobal. Openingstijden: op 
vrijdag 15/10 en zaterdag 16/10 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
17/10 van 10 tot 16 uur./nscftr;)
wngs/u;7/J me/; 999. Inlichtin
gen: B. Mol, Drossoordslaon 21, 
4143 BD Leerdam. 
• 1 6 t / m 24 oktober: 
Schiphol. Propogandaluchtpost
tentoonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollonder ter 
gelegenheid van 90 jaar lucht
vaart in Nederland en 80 jaar 
KLM. Expositie in samenwerking 
met de British Aerophilatelic Fede
ration. Luchtvaortmuseum Avio
dome. Op 23 en 24 oktober de 
38ste Dag van de Aerofilatelie. 
Openingstijden: op 16 en 17 okto
ber van 12 tot 17 uur, op de ove
rige dagen von 10 tot 17 uur. In
licntingen: J.D.H, van As, Dintel 
22,2991RC Borendrecht, tele

foon 0180614430. 
• 23 en 24 oktober: 
Löhne (Duitsland). Tentoonstel
ling in categorie 3. Aanmelding 
s/u/Yop 30 opr//; 999. Inlichtin
gen: Dieter Cramer, Postfach 
4030, D32570 Löhne (Duits
land). 
• 6 en 7 november: 
Amersfoort. Wedstrijdtentoon
stelling (categorie 3) georgani
seerd door de Philatelistenvereni
ging Amersfoort, ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan van 
deze vereniging. Congrescentrum 
De Eenhoorn (tegenover station 
Amersfoort). 152 kaders, waaron
der 1kaderinzendingen en jeugd. 
Openingstijden: op zaterdag 6/11 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
7/11 van 12 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J. Snijder, Voltastroot 20, 
3817 KN Amersfoort, telefoon 
0334630521. 

2000 

• 25 maart t / m 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bangkok 2000, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Communications Authority 
of Thailand, in samenwerking met 
de nationale filatelistenbond van 
Thailand. Queen Sirikit National 
Convention Center. Ca. 2.400 ka
ders. Informatie: Bangkok 2000 
Organizing Committee, P.O. Box 
2000, Headquarters Post Office, 
Bangkok 10002, Thailand. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 10 april: 
Dronten. De Open Hof, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, 
Uiverloon 20,1216. Telefoon 
0105915346. 
Markelo. De Haverkamp, Sto
tionsstroat, 1016. Telefoon 0547
363000. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen
dorfloan, 1016. Telefoon 072
5337739. 
Zevenaor. Ons Huis, Dr Honig
straat 7,10.3015.30. Telefoon 
0316529241. 

• 11 april: 
Berg en Dal. Erica, Molenbosweg 
17,1017. Telefoon 024

3220393. 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10.3013. Telefoon 0411

673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.3012.30. Telefoon 0493

319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013. Telefoon 0246413608. 
• 16 april: 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheider
steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 17 april: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Apeldoorn. Oranjerie, 8.3017. 
Telefoon 0553669823. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
Groningen. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
Martinihal, Leonard Springerlaan 
2,1016. Telefoon 0505222777. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha
vengastate 7,1016.30. Telefoon 
0582662932. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haorloon 6, 
1115. Telefoon 0297289322. 
Ommen. Hervormd Centrum, 
Prinses Julionostraat 8,1016. Te
lefoon 0547363000. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstroot 3,1016. Telefoon 
0786411289. 
Spnkenisse. De Zuidwester, P.J. 
Bliekstraat 1,1016. Telefoon 
0181215575. 
Veenendoal. De Lampegiet, Ker
kewijk 10,1016. Telefoon 0318
517569. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport
straat 29,1016. Telefoon 040
2534002. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016.30. 
Telefoon 0597423692. 
Woudenberg. De Comp, De Bos
rond 15,1317. Telefoon 033
2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10
16. Telefoon 0384771726. 
• 18 april: 
Aarschot (België). Het Gasthuis, 
Demervollei, 917. Inlichtingen: J. 
Jadot, Spoorwegstraat 17,83200 
Aarschot (België). 
Essen (Duitsland). Saolbou Es
sen, Huyssenallee 53,1017. In

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 dat nummer moet 
uiterlijk 1 juni bij de reductie in huis zijn. Hartelijk donk voor uw 
medewerking! Redactie Philatelie 

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

lichtingen: Rolf Schneider, Hut

tropstrasse 54, D45138 Essen 
(Duitsland). 
Nijmegen. Dukenburg, Meijhorst 
7039,1016. Telefoon 024

6414855. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10

12.30. Telefoon 0413265240. 
• 24 april: 
AlmereStod. Sporthal Steden
wijk, Kompenweg 7,1016. Tele
foon 0365314989. 
Amersfoort. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa. d'Oronje
boom, Leusderweg 43,1016. Te
lefoon 0346572593. 
Brielle. Zalencentrum, Lange
straot 76,13.3016.30. Telefoon 
0181415640. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.3015.30. Telefoon 
0263332635. 
Enschede. Het Lindenhof, Van 
Leeuwenhoekstraat 215,1016. 
Telefoon 0547272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Huizen, 't Visnet, De Ruyterstroat 
7,1016. Telefoon 0355258133. 
Roermond. Schepen van Herte
feltstraat 26a, 1316. Telefoon 
0475562702. 
RotterdamZuid. De Laren
kamp, Slinge 303,9.3016. Tele
foon 0180430034 (1920 uur). 
Uithuizen. De Rank, 1015. Tele
foon 0504093722. 
Zwolle. De Voorstraat, Voor
straat 23,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 25 april: 
Boxmeer. Van Diepen, 1016. 
Telefoon 0485571842. 
Brouwhuis. De Zonnesteen, Rijn
laan 91,9.3012.30. Telefoon 
0493319063. 
Diemen. De Schokel, Burgemees
ter Bickerstroat 46a, 1016. Tele
foon 0365291178. 
Echt. St. Joris, Cypresstraot 58, 
9.3013. Telefoon 0475483630. 
Heemstede. Casco de luifel, He
renweg 96,11 15.30. Telefoon 
0235334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11 
16. Telefoon 0263271979. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerioan 61,1013. Tele
foon 0135284806. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
1013. Telefoon 0773517700. 
• 26 april: 

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


Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 1 fflei: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistroat 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Nunspeet. Veluweoord, Molijn-
laan 1,10-16.30. Telefoon 0341-
256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 
• 2 mei: 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,11 -16. Telefoon 
0343-573649. 
• 8 mei: 
Drenten. DeOpen Hof, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Hilversum. Filatelistenvereniging 
Duitsland. De Koepel, Kapittelweg 
399a, 13.30-17. Telefoon 033-
2983261. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, BeemsterstroDt 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (no 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, 
Uiverlaon 20,12-16. Telefoon 
010-5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorflaon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
Zevenoar. Ons Huis, Dr Honig-
straat 7,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 1 2 mei: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wasse-
noorsestraot, 13.30-17. Telefoon 
071-3614198. 
• 13 mei: 
's-Heerenberg. De Rot, Emme-
rikseweg 7,10-17. Telefoon 
0314-663396. 
• 15 mei: 
Hengelo. De Waarbeek, Twekke-
lerweg 327,10-17. Telefoon 
0547-272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haarloon 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,13-17. Telefoon 033-
2864487. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 038-4771726. 
• 16 mei: 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheider-
steenweg 105,10-17. Telefoon 
045-5415088. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10-
12.30. Telefoon 0413-265240. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 024-6413608. 
• 22 mei: 
Brielle. Zolencentrum, Lange-
slraat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Etht.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Geldermalsen. Filatelistische 

contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-15. 
Telefoon 055-3667769. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
• 23 mei: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46a, 10-16. Tele
foon 036-5291178. 
• 24 mei: 
Someren. De Ruchte, Loon ten 
Roode 71,9.30-12.30. Telefoon 
0493-319063. 
• 29 mei: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.30-15.30. Telefoon 
026-3332635. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Nieuw-Vennep: Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 20 
uur). 
Noordwijk-Binnen. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 
• 30 mei: 
Echt. St. Joris, Cypresstraot 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Helmond. De Herbergh, Molen
straat 98,9.30-13. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwnk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
• 31 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 272, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 

POSTZEGELVEILINGEN 

15 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Cemene/ies/. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 18 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.ni. 
Gouda. Filatelistische literatuur. 
Boekenlond, Postbus 337,2800 
AH Gouda, telefoon 0182-
572030, fax 0182-572070,6-
mail veiling@filatelie.demon.nl. 
• 21 t / m 24 april: 
Hamburg (Duitsland). Hanse
atische Briefmarkenauktionen 
(33ste internationale veiling), 
Wendenstrasse 4,0-20097 Ham
burg (Duitsland). Telefoon 0049-
40233435, fax 0049-40230445. 
• 22 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
IVereU Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 
• 27 mei: 
Londen (Groot-Brittannfë). 
li'ereM Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

13 april: 
Ouderenpostzegels; drie zegels 
van 80-t-40 cent, gewijd aan het 
thema 'Internationaal Jaar van de 
Ouderen.' 
6 mei: 
Hederland-Waterland;t<Hee zegels 
van 80 cent, gewijd oon 175 jaar 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij en 150 jaar Binnen
vaart Vereniging Schuttevoer. 
6 mei: 
Verrassingszegels; twee verschil
lende velfetjes met tien verschil
lende verrassingszegels. 
8 juni: 
Nederlandse kunst in de zeven
tiende eeuv/;Uiee velletjes met 
eik tien verschillende zegels van 
80 cent, respectieveliik 100 cent, 
gewijd aan Nederlanase kunst 
(Rembrandt en stillevens). 
6 juli: 
Tien voor uw brieven; velletje van 
tien zegels van 80 cent. 
7 september: 
;OÖ/oorraO/iVfl1^-een zegel 
van 80 cent. 
Oktober: 
Twintigste eeuw; velletje met tien 
zegels van 80 cent met nationale 
hoogtepunten uit onze eeuw. 
8 oktober: 
Stripzegels; 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, moor nu met 
een woarde van vijf gulden en in 
plootdruk. 
10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels van 
80-f40 cent, gewijd oon het thema 
'kinderboekenillustraties'. 
30 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Arubo 
Emissieprogramma nog niet be
kend. 

Nederlandse Antillen 

3 februari: 
50 laar Ma Beach Hotel; zegels 
van 75,110 en 225 cent. 
5 maart: 
Cfi/no?9;zegelsvan75en 
225 cent en een souvenirvelletje 
van 225 cent. 
28 april: 
50 jaar Gouvernements Opvoe
dingsgesticht; le^és 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: 
Sociale en Culturele Zorg; zegels 
van40-fl5,75-f30en 
110-^50cent. 

Oktober: 
Kinderzegels; zegels van 40-^l 5, 
75-(-25,110-(-45en 
225-^ 100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; legek van 35 en 
150 cent. 

Suriname* 

April: 
Milieuzegels; (30 jaar Stinasu, 
ecologiscn congres, internationale 
milieubescherming); drie zegels. 
26 mei: 
Bedreigde dieren; (velletje van 8 
zegels). 
21 augustus: 
Fauna; (vogels); twee zegels. 
9 oktober: 
üftlfPChet nieuwe millennium 
zonder wapens', twee zegels) en 
125 jaar ///'//(verbetering van de 
posterijen, twee zegels). 
3 november: 
Kortingzegels; (vier zegels en een 
velletje). 
November/december: 
Ingebruikneming van de brug 
over de Coppename; twee zegels. 
3 december: 
Kinderpostzegels 1999; {Ark ze
gels en een velletje). 

*: woorden nog niet bekend. 

België 

26 april: 
Dag van de Pos/zege/(eerste 
emissie België): twee verschillende 
zegels van 17 f. in een vel. 
26 opril: 
Europa (natuurparken): twee ze
gels van 17 f. 
17 mei: 
Sport (motorrijden): twee zegels 
(neide 17-t-4 f.) en een velletje 
(30+7 f.). 
17 mei: 
Gemeenschappelijk emissie met 
Israël, een zegel van 17 f. 
7 juni: 
Toerisme (Geroardsbergse reuzen-
fomilie en Miséricorde Mons): 
twee zegels van 17 f. 
7 juni: 
Belgische chocolade (cacaoteelt, 
ambachtelijke bereiding, eindpro
duct): drie zegels van 17 f. 
2 juli: 
Koning Albert en koningin Paola 
40 jaar getrouwd (felicitatieze
gel): een zegel van 17 f. 
13 september: 
James fnsor (drie schilderijen van 
Ensor): drie zegels (17,30 en 
32 f.). 
29 september: 
Bruphila 99 (de zes gravures van 
1998 en 1999 op een velletje): 
tweemaal 17, tweemaal 32 en 
tweemaal 50 f.; verkoopprijs 
300 f. 
4 oktober: 
Gemeenschappelijke emissie met 
Zweden (Henri Lo Fontaine en 
Auguste Beernoert): twee zegels 
van 17 f. 
4 oktober: 
Jeugdfilatelie [negen overleden 
striptekenaars): een velletje met 

negen zegels von 17 f. 
8 november: 
Rode Kruis (diverse activiteiten): 
twee zegels van 17-I-4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel van 
15 f. 
6 december: 
Een reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering I (twin
tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraot82,2518ADDen 
Haag, tel. 070-3307500, in
folijn: 070-3307575, fax: 
070-3608926 
Internet: http:^www.ptt-
museum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. 

Zaal Postzegels Nederland 

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

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

Zaal Postzegels Buitenland 

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

Tijdelijke expositie: 
• 'Vogels onder de loep', een the
ma-verzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerste-
dogenveloppen, maximumkoar-
ten, luchtpost en ontwerpen/proe
ven met het thema vogels. De ge
schiedenis en ontwikkeling van het 
thematisch verzamelen. Te zien tot 
medio 1999. 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het clepot van de 
afdeling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070-
3307560. 
Op de algemene studiezaal in de 
bibliotheek kunt u, eveneens no 
eerst een afspraak te hebben ge
maakt, op donderddogen tijdens 
de openingsuren terecnt. Telefoon: 
070-3307581. 
Zie ook de rubriek Zeestraat 82. 

mailto:veiling@filatelie.demon.ni
mailto:veiling@filatelie.demon.ni
mailto:veiling@filatelie.demon.nl
http://www.pttmuseum.nl
http://www.pttmuseum.nl


loep) te lezen op blokje dat in de vrijgekomen ruimte ge-
1997 in Zuid-Afrika werd uit- bruikt voor het opplakken van 
gegeven (afbeelding 4). Op dit affiches met postale medede-
blokje staan alle (voorname- lingen, zoals tegenwoordig 
lijk Britse) standaard-brieven- nog boven de tweelingbussen 
bussen afgebeeld die ooit in is te zien. Op de Nederlandse 
Zuid-Afrika in gebruik waren. Antillen werd er blijkbaar een 

mededeling over de buslich-
Niet altijd rood ting opgeschilderd (afbeelding 
In het tentoonstellingsstem- 6). 
pel dat de Verenigde Naties 
van 20 tot en met 25 oktober IJzeren hangbrievenbussen 
1998 gebruikte is behalve een In 1870 werden kleine giet-
Victoriaanse brievenbus ook ijzeren hangbrievenbussen in
een Nederlandse standaard- gevoerd. Deze waren vooral 
brievenbus afgebeeld (apeel- bestemd voor het platteland 
dmg 5). en om aan stationsgebouwen 
Tegenwoordig wordt de kleur te worden opgehangen. De 
rood van de Nederlandse eerste kleine bussen werden 
brievenbussen als vanzelfspre- gegoten bij 'De Prins van 
kend ervaren. Dit was lange Oranje' in Den Haag. Deze 
tijd niet het geval. In de ne- naam staat nog vermeld op de 
genüende eeuw was de kleur gietijzeren brug naar het 
van de standaard-brievenbus- zwembad aan de Mauritskade. 
sen aanvankelijk bronsgroen Al spoedig werd de gieterij 
(apeelding 3); later werd ook Diepenbrock en Reigers in 
wel een grijze kleur toegepast Ulft (DRU) de belangrijkste 
met de ornamenten in iets leverancier van brievenbus-
donkerder tint en de belette- sen. De in 1894 ingevoerde 
ring in rood. grote hangbrievenbussen (af-
In navolging van de Engelse beelding 7) werden onder an-
bussen werden de bussen in dere bij deze firma gegoten. 
Amsterdam al dikwijls rood De inwerpgleuf zat aan de zij-
geverfd, maar het duurde tot kant, terwijl deze tot dan toe 
1914 voordat dit officieel de steeds aan de voorkant te vin-
enig toegestane kleur werd. den was. In de dakrand was 
Vanaf 1870 werden brieven- aan de voorkant de tekst 
bussen vervaardigd met een Administratie der Postenjen inge-
tweede gleuf uitsluitend voor goten (zie afieeldmg 8) en aan 
drukwerken (aßeelding 6). In de zijkant de naam van de gie-
1907 kwam het Rijkswapen op terij. Hierdoor kon worden 
de standaardbrievenbussen te vastgesteld dat behalve bij 
vervallen. In Nederland werd DRU ook brievenbussen wer-

BRIEVENBUSSEN 
OP POSIZEGELS 
Einälykmbuslmvoetmuit 
DOOR F S J G. H E R M S E , S ITTARD 
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Op 15 januari gaf PTT Post 
een grootformaat postzegel 
uit waarop een standaard-brie
venbus is afgebeeld (afleeMmg 
1). Dit was de eerste Neder
landse postzegel waarop een 
brievenbus te zien was, al
thans een complete. In 1989 
verscheen al een zegel waarop 
een gedeelte van een brieven
bus werd getoond (aßeelding 
2). Door de toen heersende 
papierschaarste kreeg deze ze
gel een aanzienlijk minder 
hoog formaat en is het brie
venbusfragment slechts met 
een loep te onderscheiden. 
Hierover later meer. 

Van hout naar ijzer 
De eerste standaard-brieven
bus werd ingevoerd in 1850 
en is afgebeeld op een zegel 
van Suriname uit 1985 (aßeel
ding 3) . De gietijzeren bus ver

schilt van die in afbeelding I 
door de aanwezigheid van een 
hardstenen sokkel of plint. 
Van dit type werden er in 
1850 zeventig vervaardigd, 
waarvan er achttien voor Am
sterdam waren bestemd. Vóór 
1850 waren er al brievenbus
sen van hout (de bekendste 
aan het Amsterdamse 'Paal-
huis') of ze bestonden ui teen 
gleuf in een muur. De nieuwe 
bussen werden gegoten bij de 
firma L.J. Enthoven in Den 
Haag, ook wel 'de Pletterij' 
genaamd. Deze firma, gele
gen aan de ook nu nog be
staande Pletterijkade, maakte 
naam door het gieten van de 
beelden van Rembrandt en 
Vondel, die nog steeds op het 
Rembrandtplein, respectieve
lijk in hel Vondelpark in Am
sterdam staan. De naam van 
de gieterij is (zij met een 



den vervaardigd bij onder an
dere Becking en Bongers in 
Ulft, Lo\ink te Terborg en 
Nering Bögel in Deventer. 
Deze laatste gieterij werd al in 
1932 gesloten, maar de naam 
leeft nog voort door een 
dochterbedrijf in Weert {af
beelding 9). Het gewicht van de 
bussen bedroeg ongeveer vijf
tig kilo, aanzienlijk minder 
dan de standaard-brievenbus
sen, die ca. 350 kilo wogen. 
Deze laatste bussen kan men 
tegenwoordig nog slechts in 
musea bewonderen en in be
schermde dorps- of stadsge
zichten zoals Orvelte en het 
Bergkwartier in Deventer. 

Plaatstalen brievenbussen 
Om tot een verdere gewichts
vermindering te komen werd 
in de jaren dertig overgegaan 
op plaatstalen brievenbussen, 
naar een ontwerp van Anton 
Kurvers. Deze bussen werden 
vervaardigd bij de Vereenigde 
Blikfabrieken te Krommenie, 
die later fuseerden tot 
Thomassen & Drijver-Verblifa 
nv (afbeelding 10). 
Postkantoren werden van ouds
her al voorzien van inwerpope-
nmgen in steen of van metaal 
(afbeelding 11). In Nederland 
?ijn deze inmiddels allemaal 
3uiten gebruik gesteld omdat 
Postkantoren bv en Briefpost 
ds afzonderlijke eenheden 
ïlmctioneren. Deze bussen 
cunnen dus niet meer buiten 
kantooruren worden gelicht. 

Kleine en grote De Koo 
Na de Tweede Wereldoorlog 
ontwierp N.P. de Koo een 
kleine hangbrievenbus voor 
het platteland (afieelding 12). 
Deze werd in ijzer gegoten bij 
Vulkaansoord in Terborg. De 
zogenoemde 'grote De Koo' 
werd gemaakt van Silumin 
(een legering van silicium en 
aluminium) om gewicht te be
sparen. Deze bus was, in te
genstelling tot de 'kleine De 
Koo', voorzien van een lich-
tingscijfer omdat ze voor ste
delijke gebieden bestemd was. 
In 1962 werd de kunststof 
'tweelingbrievenbus' defini
tief ingevoerd. Deze bus is af
gebeeld op de wenskaarten 
die Tante Pos eind 1984 aan 
haar klanten stuurde (afieel
ding 13). Oorspronkelijk wa
ren de bussen, naar een ont
werp van Parry en Truyen, in 
grijs(!) en rood uitgevoerd. 
Dit was gedaan om de twee
deling te benadrukken. Tot 
groot verdriet van de ontwer
pers werd het grijze gedeelte 
later in rood overgespoten. 
Vanaf 1986 worden alleen 
nog rode brievenbussen ver
vaardigd. Dit in verband met 
de huiskleur van PTT Post. 

Enkelvoudige brievenbussen 
In 1987 werden enkelvoudige 
brievenbussen ingevoerd naar 
een ontwerp van Ninaber, Pe
ters en Krouwel te Delft. Deze 
brievenbussen zijn ontworpen 
voor gebruik op het platte

land; ze worden tijdens de be
stelling gelicht. Met een loep 
is deze bus waar te nemen op 
de zegel die werd uitgegeven 
ter gelegenheid van de ver
zelfstandiging van de PTT in 
1989 (afleeldmg2). De bus zit 
verborgen in het rode gedeel
te, het eerste segment van 
links. 
Wellicht ter compensatie van 
deze misser gaf de PTT in 
1992 een verhuiskaart uit, 
waarop duidelijk een (huis)-
brievenbus is te herkennen 
(afieelding 14). Deze kaart 
werd uitgegeven ter gelegen
heid van de oplevering van de 
zesmiljoenste woning in Ne
derland. 

Tranibrievenbussen 
Ter afsluiting van dit artikel 
wil ik ingaan op een andere 
verborgen brievenbus. Na de 
invoering van de drukwerken 
op 1 januari 1869 mochten 
deze poststukken aanvankelijk 
niet in de al bestaande brie
venbussen worden gestoken, 
maar in afzonderlijke bussen 
die aan (hulp)kantoren wa
ren aangebracht. Drukwerken 
die in de normale brievenbus
sen werden aangetroffen, wer
den voorzien van een stempel 
BRIEVENBUS. Toen de stan
daard-brievenbussen van een 
opening voor drukwerken wa
ren voorzien werd het stempel 
afgedrukt op aangetekende 
stukken en expressestukken 
die in de brievenbus werden 

aangetroffen. Die moesten 
immers aan het loket worden 
aangeboden. Tien grote plaat
sen, waaronder Amsterdam, 
Arnhem, Den Haag, Rotter
dam en Utrecht, ontving een 
stempel BRIEVEN-BUS oi 
BRIEVENBUS. In Amsterdam 
werd het stempel vanaf 1927 
op het Centraal Station afge
drukt op sommige stukken 
die uit de toen ingevoerde 
trambrievenbussen werden 
gelicht. De meeste tramlijnen 
eindigden bij dit station, waar 
bij aankomst van de tram de 
hieraan bevestigde bus werd 
gelicht (afieelding 15). Aange
tekende stukken en expresse
stukken met de combinatie 
van de stempels BRIEVENBUS 
en AMSTERDAM CE:N'IR. 
STATION (aßeeldmg 16) zijn 
dus vrijwel altijd afkomstig uit 
een trambrievenbus. 
Misschien is dit een suggestie 
voor een volgende emissie van 
PTT Post: tram met brieven
bus. 

Bronnen: 
H.J. Ronday: De standaardbnevenbus 
van 1850, Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, jaargang .56 
(1979), pagina's 376 tot en met 
391 
F.S.J G. Hermse Nederlandse hang-
bnevenbussen, ontwikkeling, ontwer
pers, fabrikanten; (1990). Deze pu
blicatie IS verkrijgbaar bij het PTT 
Museum in Den Haag 
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IN MEMORIAM 
HERMAN W.M. HOPMAN 

Op 23 februari overleed 
de voormalige secretaris 
van de Bond, de heer 
H.W.M. Hopman, op de 
leeftijd van 66 jaar. Hoe
wel hij de laatste maan
den ernstig ziek was, 
kwam zijn overlijden 
toch nog onverwacht. 
De heer Hopman is, be
halve in de filatelie, ook 
op maatschappelijk en 
politiek terrein zeer actief 
geweest. No zijn loop
baan bij de KoninkliJKe 
Luchtmacht vervulde hij 
jarenlang de functie van 
secretaris van de Neder
landse Officieren Vereni
ging en was enige jaren 
Fractievoorzitter van een 
politieke partij in de ge
meenteraad van zijn 
woonplaats Alphen aan 
den Rijn. 

Begin 1990 trad hij toe 
als secretaris tot het 

Bondsbestuur en vervul
de deze functie tot okto
ber 1997. Bijna acht 
jaar heeft hij zich daar
bij met veel ambitie en 
op uitstekende wijze in
gezet voor de filatelie. 
Met veel energie maakte 
hij het Bondssecretariaat 

Herman W.M. Hopman 

weer tot een goed func
tionerend gerieel. Hij 
blonk uit op administra
tief gebied, vooral met 
betrekking tot de herzie
ning van de vele regle
menten en voorschriften. 
Ook nam hij het initiatief 
tot het geregeld publice
ren van een Bondsbrief, 
waardoor de communi
catie met de verenigings
besturen aanmerkelijk 
werd verbeterd. Zijn op
treden was mede ge
zichtsbepalend voor de 
Bond. Daarnaast verte
genwoordigde hij meer
dere malen als lands
commissaris de Neder
landse inzenders naar 
internationale tentoon
stellingen, onder andere 
in Moskou, San Francis
co en Praag. 
Zelf was de heer Hop
man ook een actief filate
list. Geregeld nam hij 
met zijn verzameling 
deel aan tentoonstellin
gen. Hij was één van de 

oprichters van de Vereni
ging voor USACanada 
Filatelie, waarvan hij en
kele jaren later voorzitter 
werd. Ook schreef hij ar
tikelen over zijn verza
meling en over de filate
lie in net algemeen, 
waarbij hij vurig het 
standpunt verdedigde, 
dot filatelie duidelijk als 
cultuur moet worden be
schouwd. Veel van zijn 
artikelen werden in het 
maandblad Philatelie op
genomen. 
Door zijn inzet heeft de 
filatelie in Nederland 
veel aan hem te danken. 
Onder grote belangstel
ling, waaronder een de
putatie van het Bondsbe
stuur, de beide mede
werksters van het Bonds
bureau en vele anderen 
uit de wereld van de fila
telie, werd op 26 febru
ari afscheid genomen 
van Herman Hopman. 
Hij ruste in vrede. 

Het Bondsbestuur 

ALGEMENE VERGADERING VAN DE BOND 
OP 10 APRIL IN WEERT BIJEEN 

De leden van de Bond 
worden herinnerd aan 
de Algemene Vergade
ring, die dit jaar wordt 
gehouden in 'De Poort 
van Limburg' in Weert 
op 10 april. 
De vergadering begint 
om 11 uur. 
Aan alle besturen van de 
verenigingen is inmid
dels het 'Blauwe Boek' 
met de agenda, de bij
behorende documenten 

en een routebeschrijving 
toegezonden. 
Niet alleen voor be
stuursleden van vereni
gingen, maar ook voor 
alle andere leden is deze 
vergadering van belang. 
U wordt geïnformeerd 
over de gang van zaken 
in het afgelopen jaar 
binnen de Bond en over 
de filatelie in het alge
meen, zowel in binnen
als buitenland. Ook wor

den daar beslissingen 
genomen voor de toe
komst, waar u uw in
vloed op kunt hebben. 
Op deze dag kunt u 
deelnemen aan de uitge
breide lunch a f 22.50. 
Na afloop van de verga
dering wordt u door het 
bestuur een Bondsborrel 
aangeboden en daarna 
kunt u vanaf 18.30 uur 
gebruik maken van een 
lopend buffetdiner' a 
f30 .  per persoon. 
Ook dit jaar hoopt het 
bestuur weer veel leden 
te kunnen begroeten. 

TENTOONSTELLING 
INDONESIA 2000 

We vragen nogmaals 
aandacht voor de we
reldtentoonstelling Indo

nesia 2000, die van 15 
tot en met 21 augustus 

2000 zal worden gehou
den Deelname staat 
open voor alle tentoon
stellingsklassen. 
De heer P.F.A. van de 
Loo, Bergweg 43, 1217 
SB Hilversum, is commis
saris voor deze tentoon
stelling. Voor verdere in

i lichtingen en aanmel
■ dingsformulieren kunt u 
', contact met hem opne

men: telefoonnummer 
0356245169, fax 035

, 6233603. 
I Aanmeldingsformulieren 

moeten vóór 1 juli 1999 
! worden ingeleverd. 

J.P. DE HAAN 
OVERLEDEN 

Het Bondsbestuur maakt 
tot zijn leedwezen be
kend dat de heer J.P. de 
Haan, penningmeester 
van de Bondskeurings
dienst, op 3 februari is 
overleden. 
De heer de Haan, die 
pas een jaar geleden 
werd benoemd, heeft 

j deze functie op voortref
felijke wijze vervuld. 

De werkzaamheden van 
penningmeester worden 
tijdelijk overgenomen 
door de heer J.A. Vin
kenborg. 
De heer Vinkenborg 
werd, evenals de heer F. 
van Beekum, onlangs 
door het Bondsbestuur 
benoemd tot aspirant
keurmeester van de 
Bondskeuringsdienst. 

TENTOONSTELLING 
GLASGOW 2000 

Op 17, 18 en 19 no
vember 2000 wordt in 
Glasgow onder de titel 
Glasgow 2000 een in
ternationale tentoonstel
ling in de klassen Postge
schiedenis en Literatuur 
gehouden. Onderdelen 
van de klasse Postge

schiedenis zijn Interna
tionale, Nationale, Cin

derella en Open Klasse 
Postgeschiedenis. 
Bovendien wordt in 
Glasgow een jeugdten
toonstelling in alle klas
sen gehouden. 

U kunt een uitgebreide 
propectus met een aan
meldingsformulier aan
vragen Dij het Bondsbu

reau. De voorraad is 
zeer beperkt! 

U kunt de prospectus ook 
aanvragen door een aan 
u zelf geadresseerde en 
gefrankeerde enveloppe 
(30x16.5 cm) te zenden 
aan de heer Paul 
McGowan, 50 Labur
num Lea, hlamilton, 
Lanarkshire ML3 7GZ, 
Scotland, Verenigd Ko

ninkrijk. Deze retouren
velop moet worden ge
frankeerd met Engelse 
postzegels; u kunt even
tueel ook een internatio
nale antwoordcoupon 
bijvoegen. Prospectus en 
envelop wegen samen 
ongeveer 100 gram. 

Aanmeldingsformulieren 
moeten vóór 1 augustus 
worden ingezonden. 

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


AANBIEDINGEN VAN DE 
SERVICE-AFDELING 

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

Nr 
106 
109 
040 
009 
079 
080 
084 
085 
086 

089 
105 
107 
116 
117 
013 
082 
053 
115 
112 
014 
074 
103 
051 
073 
122 
065 
015 
078 
096 
023 
120 
101 
123 

Auteur en titel Prijs 
Arts: Briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 22.00 
Bakker: Cataloous postagentstempels van Nederlandse schepen 12.00 
Benders: PostalHIstory Curacao 99.00 
Blom: Postinrichtingen 1850-1906 40.00 
Bondsreeks deel 1: Stempelrubriek NMPh 1922-1939 31.00 
Bondsreeks deel 2: Stempelrubriek 'De Philatelist' 1927-1939 43.50 
Bondsreeks deel 3: Franssen - Postgeschiedenis Weert 57.50 
Bondsreeks deel 4: Sleeuw - Nederlonds-lndiè, emissies 1870, '83 en '92 
(herziene druk) 42.50 
Bondsreeks deel 5: Steiner-Spork - Nederland, portzegel 5 cent type-B 
van 1870 30.00 
Bondsreeks deel 6: fleuvel, van den - Binnenlandse posttorieven naar 
afstand, 1 september 1850 tot 1 januari 1871 37.50 
Bondsreeks deel 7: Heuvel, van clen - Emissie Juliana Regina 1969-1986 36.00 
Bondsreeks nummer 8: Siem - Moderne thematische filatelie 16.00 
Bondsreeks deel 9: Heuvel, van den - Alfabetisch register op de circulaire 
aanschrijvingen (enz.) van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870-1895 28.50 
Bondsreeks deel 11: Heuvel, van den - Alfabetisch register op de verzameling 
van voorschriften betreffende de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 31.00 
Bondsreeks deel 12: Siem - Moderne Thematische Filatelie, de ontwikkeling 
deel 2 27.00 
Bultermon: Stempels Nederlands-Indië 84.00 
Bultermon: Nederlands-Indië, Langstempels hulpkantoren en 
bestelhuizen 1864-1913 (incl. kantorenschema) 27.50 
Bultermon: Japanese Occupation (engelse versie) 1942-1945 36.00 
Bultermon: Republik Indonesia, postwaordestukken 1945-1949 63.50 
Catalogus Belastingzegels Nederland 47.50 
'Club Rotterdam': 12 Filatelistische essays 10.00 
Costa, Do: Binnenlandse en internationale posttorieven van 
Nederland 1850-1990 29.50 
Doi Nippon, Vereniging: Weense druk 35.00 
Doi Nippon, Vereniging: Catalogus Republiek Indonesië 17-8-1945/ 
27-12-1949 35.00 
Delbeke: De Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 71.00 
Delbeke: De Nederlandse scheepspost Nederland-Oost Indië 
1600-1900 (met catalogus van de stempels) 115.00 
Dieten, van: Proevenboek 141.00 
Doorn, van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 25.00 
Flier, van der: Basisboek Filatelie 16.00 
Flier, van der: Filatelie van A tot Z 12.50 
Geuzendam, ten: Particuliere postwoordstukken 21.20 
Geuzendam, ten: Catalogus postwaordestukken van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen (7e editie) 42.50 
Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 25.00 
Goldhoorn: De onbestelbare brief 40.00 

114 Hoger: Nederlandse autopostkantoren 1939-1994 30.00 
092 Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 35.00 
026 Horn: Postzegelboekjes Handboek 15.00 
108 Ickenroth: Rijkspost in Limburg 36.00 
002 Jeugd, Stichting: ABC deel 1 15.70 
003 Jeugd, Stichting: ABC deel 2 13.20 
118 Jeugd, Stichting: ABC deel 3 45.00 
004 Jeugd, Stichting: Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie 13.20 
005 Jeugd, Stichting: Woordenlijst Frons-Nederlonds + Duits-Nederlonds + 

Engels-Nederlands 15.70 
097 Jonkers: Nieuwe Republiek 23.50 
102 Kooij, van der. Rotterdamse plootsnoomcode 31.00 
113 Korte, de: Eenvoudige catalogus belastingszegels Nederland 10.00 
043 Korteweg: 300 jaar Postmerken Nederland (herdruk) 67.50 
011 Loo, van de: Vervolsingen deel 1 27.50 
012 Loo, van de: Vervalsingen deel 2 27.50 
069 Maandblad 'Philatelie'. Cumulatieve index 1922-1950 20.50 
070 Maandblad 'Philatelie': Cumulatieve index 1922-1980 42.50 
048 Maandblad 'Philatelie': Cumulatieve index 1950-1980 27.50 
090 Petersen: Postale perikelen in Hilversum tot 1944 36.00 
027 Rooy/Holi, de: Handboek Automaatboekjes 22.50 
100 Rijswijk: Persbrieven 26.00 
098 Sondberg: Enveloppen 23.50 
099 Sondberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 39.00 
068 Stopel: Spoonvegbriefkaorten 25.00 
111 Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus Nederlonds-lndië 1864-1942 142.00 
021 Tondingmeter 0.75 
076 TSchroots: Luchtvaart- en luchtpostencyclopedie 72.50 
030 Vellingo: Poststempels van Nederland (herdruk) 52.50 
093 Verhoeven: Catalogus Perfins N.O.G. 48.00 
081 Videoband: TV-cursus 'De wereld op een postzegel' 25.00 
121 Vliegende Hollander, De: Nieuwe luchtvaartcatalogus 35.50 
087 Voorofstempeling Nederland deel I t/m VI in ringband 130.00 
087a Voorofstempeling Nederland deel III 11.00 
087b Voorofstempeling Nederland deel IV 12.50 
087c Voorofstempeling Nederland deel V 17.50 
087d Voorofstempeling Nederland deel VI 24.00 
058 Vries, de: Postale etiketten 22.00 
018 Wort, van der: Machinestempels 6e druk tot juli 1991 30.00 
047 Wart, van der: Reclame-en gelegenheidsstempels Nederland, 6edruk1986 17.00 
094 Weeber-Kortekoos en Bakhuizen van den Brink: Rondom Beatrix 7.00 
119 Weijer, N.J. de: De oontekenstrookjes gebruikt in Nederlands Nieuw-Guineo 46.50 

Prijzen van boeken, mater ia len en insignes z i jn inclusief verzend
kosten. Bestellingen w o r d e n uitgevoercJ na overscf i r i jv ing van het 
verschuldigde bedrag o p g i ro 2 0 1 5 9 6 0 ten name van cJe Service
afdel ing van de NBFV, l'ostbus 4 0 3 4 , 3 5 0 2 H A Utrecht B u i t e n 
landse bestellers moeten reken ing houden met ex t ra 
porto- en (Post )bankkosten! Verdere inlichtingen. L. van 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugowaard, telefoon 072-5711935. 

OUDE NUMMERS 'PHILATELIE' 

Oude nummers en volledige jaargangen van het 
maandblad 'Philatelie' kunnen worden besteld bij de 
Service-afdeling van de Bond. 
De volgende prijzen per jaargang worden gehan
teerd (exclusief porto): 

1964-heden: 
1950-1963: 

f 5.00 
f 10.00 

Exemplaren van 'Philatelie' uit de jaargangen vóór 
1950 kosten drie gulden per stuk, losse exemplaren 

Insignes: 
19 Speld/broche* 
32 sleutelhanger (duif) 
33 Speld (duif) 
34 hlanger/ketting (duif) 
35 Bondsstropdas 

naar keuze 

4.50 
6.00 
6.75 

17.00 
25.00 

Emissie 1 8 5 2 
Auteurs: G.C. van Balen 
Blanken/B. Buurman, J. 
Poulie, F.L. Reed 

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

5 cent: 
Plaat I 
Plaat II 
Plaat III 
Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 

Weent: 
Plaat I 
Plaat II 

uitv. 
uitv. 

40.00 
40.00 
45.00 
30.00 

40.00 
40.00 

Plaat lil 
Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 
Plaat VII 
Plaat VIII 
Plaat IX 
Plaat X 

15 cent: 
Plaat I 

10 cent plaat IA: 
Supplement 2 
Supplement 3 

40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 

60.00 

38.50 
58.50 

van 1950 tot en met 
1963 twee gulden per 
stuk en losse nummers 
van 1964 en later één 
gulden per stuk. 
Belangstellenden wordt 
aangeraden een lijstje 
met verlangde nummers 
op te sturen. 

'eumnummers: Jubili 
1972: f 6.00 
1982: f 6 00 
De genoemde prijzen 
zijn in alle gevallen ex
clusief porto! 

Bestellingen kunnen uit
sluitend telefonisch of 
schriftelijk worden ge
daan. Informatie wordt 
verstrekt door de heer 
L. van Dijk, Lek 54, 
1703 KJ Heerhugo
waard, telefoon 072-
5711935. 
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VEKfeimfjIUKa»- 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 . n l 
CORRECTIES VOOR DEZE RUBRIEK MOETEN WORDEN 
DOORGEGEVEN AAN DE SAMENSTELSTER (ZIE BON) ! 

Landelijke secretariaten: 
« W ; J . H . Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Pbilatelicailmari-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com-
mandeursv/eg 40,6721TZ Benne-
kom. 

P.V. Aalsmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
«l'/'l^C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800AHAlkmaor,©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV, B. Korsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
W4/lkefe;A.H.deHoop-
Meijer,Hilversumpad 29,1324 SL 
Almere, ©036-5331981. 
Alphen aon den Rijn: 
NVPf, P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,©0183-
441655. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
/IPC'De/fe;';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; mw. A.P. Hesse-
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'Pi^M.M.Kleij,HayavanSome-
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
^l''DeP/?;/o/efe/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 

Haarlem, ©023-5262028. 
/lSl'S/(e//f(We;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeerl01,1447AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM Monniclcendam, 
©0299-654163. 
fl''S/o/üüf80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzomel-ze'ISVB);\\eé 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Volkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/y 'De 6/oie';P. Bakker Schut, K. 
Onnesstroot 10,7316 LS Apel
doorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PVAppingedanr, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelka; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
«WlJ.LHuiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV'De Globe'; G.A. Macronder, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
Pl^ßoom;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoeloon 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelka, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
fV'De6/oie';P.Broekema,Wes-
selseweg 34,3771 PC Barneveld, 
©06-50488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 

Beijer-Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164-234576. 
frDe//oOosr;T.vanEsch,Ura-
nusloon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
(Y'DeG/oie'iJ.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk, R.v.d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
Pl/'tfe/Po5taef/t';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen:; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelictr, Drs W. van der Gies-
sen, Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
/l/l'PP.J.Veltkamp,Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV, J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PHl'Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
mU.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philateka Brielle-Westvoorne; 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstroot 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Brulnisse: 
PV Bruinisse; kk. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 

ADRESVERBETERiNGSFORfflUUER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan aan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905,3273 
ZG Westmaas. U kunt ook e-mailen: e.oraakensiek@worldonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Brummen/Eerbeek: 
/T'De G/oie';C.W.Stolk, Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 6X Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
IV Philateka; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw-
leusen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Longe-
stroot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W De/ft; A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOef;Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV, mevr. M. Vaessen, De Wip-
pert2,7216PNKringvanDorth, 
©0573-221315. 
Diemen: 
PI' 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 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 6/oóe';P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8,6981 CD Does
burg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 

Dordrecht: 
WfOorrfrec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrOe Posf/ooer'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; C. Schmidt, De 
Ruiter 14,8252 EA Dronten, 
©0321-313760. 
Drunen: 
PrP/wVo/ron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 

©0416-373144. 
Druten: 
/V'De 6/oie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
/T'De6/oie';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
P/i;/.l'er.fc/i;;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Fcht, P. Coonen, 
Jasmijnstraot8,6101KXEcht, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
PI'.'froposr;L.P.C.Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdom, 
©0299-372017. 
Ede: 
fl''De6/o4e';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545-
475217. 
Eindhoven: 
Pff; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17,5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499-476414. 
Philips PV, R. Arts, Heggeronklaon 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 
prDe 6/o6e'; B.J.M. Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i;/ote/;co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
PI', fmmen; G. de Vries, Veldak-
kers56,7841AHSleen,©0591-
361814. 
Enkhuizen: 
/l'P/i//o/e//:o;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.Pl'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
«l'Pl^ mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
l'l'Pl''DeP/j;/o/eter;W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
WI'PP.M. van der Spoel, Hön-
dellaan 6,1272 EE Huizen, 
©035-5262702. 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
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Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, Zwa 
luwstraot 17,7471 HH Goor, 
©0547 272876 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o, J A van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183 633163 
Gouda: 
WPV Gouda; nw EJ Dekker van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807AHGoudo,©0182 
518549 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De Hoogh 
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702 
Philatehca Den Haaa, A F van Ra 
vestei|n, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070 
3230472 
PC'DeKrina',l\\ Arkesteiin,Paul 
ScholtenrocTe 99,2717 HG Zoeter 
meer, ©079 3510424 
Shell Te Werve, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van Slmgelandt 
plantsoen 12,2253 WTVoorscho 
ten 
PV'Vredestein',?Ji Steyn,Oude 
Haagv/egl38,2552GSDen 
Haog 
PV 's Gravenhage eo,i Alsem 
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070 3473547 
Groningen: 
IV Philateka, D Roos|en, Mezen 
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050 5344229 
PV Groningen, i?k Tolsma, Phil 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen, ©050 5018234 

Haarlem: 
NVPV, F van Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072 
5202176 
IVPhilateka;Hi Hooning,Hal-
bertsmastroot 48,2035 CH Haar 
lem, ©023 5362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemii, postbus 6236,2001 HE 
HaaHem, ©023 5244520 
Haarlemmermeer: 
IV Philatehca, mv* IE van Rhe 
nen,Kinlozen 39,2151X8 Nieuw 
Vennep, ©0252 675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
P/I'S P/1,JC van der Bi|l, Hout 
riikstroot 9,116511 Halfweg, 
©020 4974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W C 
Willemse Bosboom Toussomstr 5, 
3842 ZZHarderwi|k, ©0341 
413653 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist', H Konnmg, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H W van Zon, 
Frankri|klaan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251 233894 
Heerenveen: 
PV Heerenveen, G de Beer, De 
Plassel,8449EHTerband, 
©0513 625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaarde o, im LJ 
Folkers, Bloemaertloan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072 
5715665 

Heerlen: 
PV Heerlen e o, mw C H Wol 
smg Grens, Promenade 267,6411 
JJ Heerlen, ©045 5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, IQ\ Werst, Linie 
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223 612544 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis; i Renden, 
Bachstroot 12,3223 TA Hellevoet 
sluis, ©0181315643 
Helmond: 
PV 'De Helm, Helmond en Om 
streken', T A J Lei|ten, Eikenwal 
15,5706 U Helmond, ©0492 
534793 
WPV Helmond,] Neggers Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492 553721 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV,iS? van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (G): 
FV'De Globe', W Borgers, Baker 
marksedi|k 12,7223 KJ Baak 
Hengelo (0 ) : 
NVPV, B E Sauerwald, Scherphof 
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053 4763473 
Hertogenbosch: 
's Hertogenbossche n', C W M 
Schreurs, De Breautelaan 1,5263 
GBVught, ©073 6566224 
Heusden: 
PV'Black Penny', thlW Verho 
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416 661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o, J B Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035 6218828 
Hoek van Holland: 
/ i /PA/W/fo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E Deen Dos 
terwiik. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud Beiierland, ©0186 615266 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkeldsweg 6, 
7451 SM Holten, ©0548 361062 
Hoogeveen: 
PC//ooge veen; H J Ruiter, Satel 
lietenlaanl8,7904LPHooge 
veen, ©0528 263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogeland Sappemeer, J H 
Bos,JW Frisolaan31,9602GG 
Hoogezond, ©0598 351485, E 
mail, 1 bos @ wxs nl 
Hoorn: 
NVPy Afd West Friesland, ]\.lk 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229 231458 
Philateka Hoorn e o, O J Hey 
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229 231803 

Kampen: 
IV Philatehca; iG Fidder, Galle 
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038 3315968 
Katwijk: 
PV Katwijk/Riinsburg, mevr W P 
Blok van Dui|venvoorde, Romei 
nenstraat 3,2225 ZA Katwi|k, 
©071 4016500 

Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Postoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk 
rade, ©045 5415088 
Klimmen: 
PhV "tFakteurke', Wi Roes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043 4592797 

Longedijk: 
IV Philatehca; S Ligthart, Anna 
vanSaksenstr 19,1723 KR 
Noord Scharwoude, ©0226 
313764 
Leerdam: 
NVPV, H Steygerwalt, Voorwaarts 
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345 619473 
Leiden: 
/l^PWote/zcoiRKJ Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071 5762265 
WPl^Th Kooren, Juhanastraat 
45,2351 GW Leiderdorp, ©071 
5894094 
Lekkerkerk: 
f W P / , J de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV,S Bakker,Klaverweid41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228 
312871 
Leusden: 
WPV'De Loupe', mvi J Verhoe 
ven Bakker, Benedicti|nenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033 
4941823 
Lichtenvoorde: 
Pl ' 'De6/oie ' ,HBM Groot Ze 
vert,HemMeyerstraat3,7132CB 
Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deugen 
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545 272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, Gro 
nousestraat335,7585PBGlane, 
©053 5382938 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G Dekker, Post 
bus 35,2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht,? de 
Melker, Spnnkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043 4581430, 
Fax 043 4582727 
PVIuid Limburg, A Thewissen, 
Koningsplem 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043 3625194 
Meppel: 
Philatehca PV, f Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522 263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland', fii Schoof, Lau 
wersmeer 45,1447 LA Purme 
rend, ©0299 645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, Van 
Bemmellaan70,2681CXMon 
ster, ©0174 245049 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw E C van 
der Neut Blaauw, St van Rume 
laerstr 54,3641 CM Mi|drecht, 
©0297 241370 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe', mN G Jacobs, 
Heüvellaan9,8162aEpe, 

©0578 613396 
Noordwijk: 
l'PW B Willing, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252 
212080 
PV'Onder de loupe', mtA 
Ooms, Eiiken Donck 6,2211 SE 
Noordwi|kerhout, ©0252 
373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philateka, ithQ van Mulle 
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WTNoordwi|kerhout, 
©0252 373440 
Nunspeet: 
WPl^PJ van Boven, Eeckelha 
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341 254615 
Nijmegen: 
WPI^LTA Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWiichen, ©024 
6417443 
FV 'Nompost', J G M Radema 
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026 3340331, E 
mail J Mulder@mie kun nl 

Oldenzaol: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruyne 
stroat 35,7576 BJ Oldenzaol, 
©0541514243 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand, J W Lan 
se. Van Ostadestraat 58,4501 KV 
Oostburg, ©0117 454546 
Oosterbeek: 
Pl''Oe6/ol!ie',L Mulder, Herten 
straat 2,6865 WP Doorwerth, 
©026 3335732 
Oosterhout: 
Ol 'PKPvd Wulp,Vicarislaan3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162 
431633 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Beo 
trixstr 26,7591 GD Denekamp, 
©0541 351936 

Purmerend: 
IV Philatelica, H Zwertbroek, van 
IJsendiikstraatl95,1442CKPur 
merend, ©0299 426576 
Putten: 
PI''7e/s/of',HD Buitenwerf, Wit 
tenburg 163,3862 EENiikerk, 
©033 2452484 

Roolte: 
PVRaalte,l Bakker,Melisse21, 
8101 CZRaalte, ©0572 353352 
Renkum/Heelsum: 
/T'De6/oi!)e',WJG Minnen, 
Nwe Kei|enbergseweg 49,6871 
VN Renkum 
Reuver: 
fVT;/i 'efo',PAH Heidens,Dot 
terbloemstraat21,5953GZReu 
ver, ©077 4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe', Hf Bi|l,Konings 
land 71,6991 DHRheden, 
©026 4951534 
Rhenen: 
FV'De Globe', W Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lenden, 
©0344 601280 
Roden-Leek: 
/y'P/i//ote/;cfl;Wvd Velde,Bo 
venlandl0,9315PHRoderwolde, 
©050 5032608 
Roermond: 
PV Roermond, C J Wenke, Steen 

wegll,6019AWWessem, 
©0475 562702 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A J M Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165 559355 
Rotterdam: 
PV Philatehca;? Pors, Clara Wich 
mannstroat 110,2984 XJ Ridder 
kerk, ©0180 430034 
RPhV, mw N Boeckholtz Kooi 
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010 4562597 
ROV Shell Filatelie,] Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen 
burg, ©0181 216568 
PC Rotterdam;} Vellekoop, Pres 
Steynstraat21,2312ZPLeiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatehca; l Taoak, Juliana 
vanStolberglaan26,3181HHRo 
zenburgZH, ©0181 212967 
Rijssen: 
NVPV, J Freeke, Braakmansdi|k 
12,7462 LVRi|ssen, ©0548 
515201 
Rijswijk: 
WPV Rißwifk, mw L Stokman 
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AWRi|swi|k, ©070 
3995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, CG Harten 
dorp, Frans Netscherlaon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740 
Sossenheim: 
WPV Sassenheim, B G Doorne 
kamp, Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252 216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland', Secretariaat, 
PostApartSOOO, 1742 BB Scha
gen, ©0224 214223 
Schijndel: 
SVPV, H R Steenbergen, Verhoe 
venlaan 22,5481 KHSchiindel, 
©073 5492916 
Sittard: 
FVSittardeo,0?ü Bolech, 
Burg Schri|enstraat10,6137RR 
Sittard, ©046 4518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica', i van Schaik, Ada 
ma van Scheltemastraot 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184 
412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035 6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica;lvi Graaf,Dalle 
l aonH, 3208CGSpi|kenisse, 
©0181 638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: ^ 
IV Philatehca, E Si|pkes, Gronin ^ 
gerioan 16,9501SH Stadskanaal, ^ 
©0599 612976 Z 
Stichts Overkwortier: % 
IV Philatehca, R Ha|er, Rosarium ^ 
laan 27,3972 GE Driebergen Ri| =: 
senburg, ©0343 517555 « 

Terneuzen: 
FV'HetWatermerk',kH deRid 
der,Lingestraat5,453SEPTer 
neuzen, ©0115 697125 
PVleeumch Vlaanderen; Gvd 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115 694001 
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Tiel: 
Philatektenclub Tiel; B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
l 'P /T i /kg; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
W P l ^ ü . Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/i^P/i;/ote//co;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«l'Pl';G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
UFhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
Pl'Wfef/)/;G.Krui|t,Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
/T'De6/oie';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVorsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bavel, 
Van Ruusbroeclaan 34,9602 BG 
Hoogezand, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 

©0318-515062 
Prpf/mör/te/'; E. de Blauw, 
't Melkhuis 40,3902 CW Veenen
daal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaol: 
/T'De6/oie';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Vt/ulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
Pl'.'P/i/7ol/en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vianen: 
f f 'De Pos;/ioofn';C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstraat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
WPl^W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV; J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen, ©0118-
466665 
Vlijmen: 
PrDeP/i/tete/ ' ;A.W. van Foliar, 
Bodweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
/l'P/i;/o/e/;'co;E.K.Roelfsema,Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
WPI^F.W.M.Niip,Bortoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 

Best, Mgr.Völkerstroot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Glohe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Vl/agenin-
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL. Kamminga, 
Spinozoloon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PriVoüiof/ i ' ; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica V/eert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
//PA;/ote/;fo;J. de Koning, 
Schoonhout116,4872MDEtten-
Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
/l'P/i//ote//co; J.M. Smit, Kooaer-
weg19,1777AVHippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
;^P/(//o/e//fo;J. van der Vliet, 
Tulpstroat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
P e n s u m e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-

broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburgioan 34,3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPrOncfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
frDe6/o6e';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoord 2, 
3962 HEWijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVlimuiderr, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzending. 
IJssel- en Lekstreek: 
fl'/Jsse/-«iefa/ree/t;wnd.A.J. 
Elshoff, Boorn 54,3068 LA Rotter
dom, ©010-4553069. 
IJsselham: 
Prüsse/Aom'; mw. 0. Vrugt, P. 
Christinostr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
l^ZPrOe Pos/Aoorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zaan. 
Pbilttteka laanstreek, D. Fraai j , 
RembrandtstrootlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PfZeeivotóe/G.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 

Zeist: 
leister legel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Slotloan 149 III, 3701GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
Fy 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmastraot 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstraot 23,6903 ü Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Sleu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P. V. loetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburohout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
;i'Pft;/o/e/;co;H.NIiland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Iwartsluis e.o.; R. Reijn-
ders, Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPV Iwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PV holle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Phila^yia 
Uit de dierenwereld 
Het enige huisdier dat niet 
in de bijbel wordt ge
noemd is de kat. 

Wetenschao & Techniek 
De kortste commerciële 
luchdijn tussen twee conti
nenten wordt onderhou
den tussen Gibraltar 
(Europa) en Tangier (Afri
ka) . De afstand is een klei
ne 55 kilometer, de vlucht-
duur twintig minuten. 

Ons lichaam 
Het gemiddelde menselijk 
lichaam geeft een hoeveel

heid warmte af die te ver
gelijken valt met die van 

een gloeilamp van 
honderd watt. 

Opmerkelijk 
De Franse dichter Charles 
Baudelaire verkoos boven 
de muziek van Wagner 
'het geluid van een kat die 
aan z'n staart voor het 
raam is opgehangen en 
met zijn nagels over het 
glas krast'. 

^üiMlwi'»**^*! ajftimwi****"*'^* * * * a i i i 

Geschiedenis 
De wenteltrappen in 
middeleeuwse kastelen 
draaien altijd met de klok 
mee. Binnenvallende krij
gers waren op deze trap
pen sterk in het nadeel 
omdat ze hun rechterarm 

nodig hadden om 
te klimmen. 
Linkshändigen 
konden geen rid
der worden-van 
hen werd namelijk 
aangenomen dat 
ze vertegenwoordi
gers van de duivel 
waren. 

liMhMW' 

Beroemde mensen 
De carrière van China's 
Grote Leider, Mao Ze 
Dong, begon heel beschei
den: voor hij aan de macht 
kwam was hij assistent-bi
bliothecaris van de Univer
siteitvan Peking. 

Philalnvia 's kunnm (met em toe-
pasvlijke, on^tempelde postzegel) 

worden gewndm aan. 
Redactie Phtlalebe, 

Klipper 2,1276 BP Hutien. 

O IWNedtilaiKkhMaaiuiMadvo»! Philatelie 



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

Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 
Tel: 679.5952, fax: 679.4780 
Email: bouscher@xs4all.nl 

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

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

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

Uit onze uitgebreide voorraad Nederland: 

/ 

d 

/ ' ' ' ^ L v "C™ V. V. € *" ^"'■'̂ M.''Wy jf 

m 
ƒ4.675,-

R-couvert met aangegeven waarde, verzonden 
vanuit den Haag op 1-12-1896 naar de secretaris 
van de Nederlandse Ambassade te Wenen (A), 
gefrankeerd met lx nr 41, lx nr 42 en lx nr 46C. 
Op de achterzijde bevinden zich meerdere rode 
lakzegels met de inscriptie BZ (Buitenlandse Zaken). 

Tarief: 
brief 23 gr., 2e gew.kl. (2x I2V2 et) 
aantekenrecht 
aangegeven waarde frs 2.500 (9x 12'/2 et) 

25 
10 

112 

et 
et 

1/2 et 

totaal 147 1/2 et 

mailto:bouscher@xs4all.nl


RONAID BOUSCHER: TOEKOMST 
FIIAIEUE UGT IN DE SPIEGELSTRAAT!' 

(M-kmrg^fifihteMückMm^mgdm 
DOOR THOMAS LEEFLANG 

Sinds een halfjaar bewonen 
Ronald Bouscher (52) en z'n 
vrouw een prachtig pand aan 
de Messchaertstraat in de 
hoofdstad. Z'n bezoeker treft 
hem in de hal met een witte 
plastic tas vol boodschappen 
en onder die comestibles be
vindt zich gelukkig ook een 
koshere, onder rabbinaal toe
zicht vervaardigde cake die tij
dens ons gesprek vlot voor de 
helft opgaat. Aanvankelijk 
zakken de geïnterviewde en 
de interviewer gezellig achter
over en laten ze de postzegels 
voor wat ze zijn. Ze hebben 
wel wat belangrijkers te bepra
ten, zoals de klasse van de 
broodjes warm pekelvlees van 
Sal Meijer en de ondoorzichti
ge huizenmarkt in Amster
dam (Bouscher: 'Zo'n huis als 
dit komt niet eens op de 
markt, dat magje kopen als je 
mazzel hebt!"). 
Maar nu ter zake: op Ronald 
Bouschers visitekaartje staat 
pontificaal Professioneel Philate
list, en dat nog in het Engels 
ook. 'Een mooie titel, niet
waar?' zegt Ronald Bouscher 
glimlachend. 'Postzegelhan
delaar vond ik wat gewoontjes 
klinken, vandaar dat ik er Pro
fessioneel Philatelist opgezet 
heb. Er is nog steeds geen op
leiding voor, een diploma kun 
je er niet voor halen. In deze 
branche is het nog steeds zo 
dat iedereen op eigen wijze 
professioneel actiefis. Het 
zou prettig zijn als er zoiets als 
een opleiding tot professio
neel filatelist zou 
bestaan. Helaas, 
de meeste colle
ga's die verstand 
hebben van het 
vak willen die 
kennis liever 
voor zichzelf hou
den. Dat is het pro
bleem. Zelf ben ik zo 
gelukkig geweest twee uitste
kende leermeesters te hebben 
gehad: Jan Th. Hoes uit Til
burg en wijlen Wyb Moeijes 
uit Diemen. Ik ging bij ze 
langs als ik iets had ontdekt, 
vreemde tandingen, stempels, 
een merkwaardig soort gom. 
Of ik belde ze op als ik ergens 
mee zat. Dat waren gesprek
ken die uren duurden. Zon-

Wie een beetje thuis is in de filatelie kent op z'n minst z'n 

naam: Ronald Bouscher. Hij richt zich als handelaar op dat 

segment van de markt waar, om het eens populair te zeggen, 

niet elk dubbeltje hoeft te worden omgedraaid. Bouscher 

biedt dan ook de i?o//s Royces onder de postzegels aan, 

materiaal dat hij betrekt van over de gehele wereld. 

Op bezoek bij een spiritueel man die soepel meedraait aan de 

top van het filatelistisch 'gebeuren'. 

der hen had ik aanzienlijk 
minder geweten dan ik nu 
weet. Jan Hoes heeft mij on
der andere op het gebied van 
de eerste emissie van Neder
land, één van mijn specialitei
ten, behoorlijk onderricht. De 
heren waren bereid mij deel
genoot te maken van hun 
waardevolle kennis. Dat is uit
zonderlijk in deze branche, 
want er zijn er genoeg die wei
geren je iets te vertellen, uit 
angst voor concurrentie. Zelf 
heb ik er geen probleem mee 
m'n kennis door te geven, 
daar ben ik nog teveel docent 
voor. Tenslotte kom ik uit het 
onderwijs.' 

Bent u van huis-^it leraar? 

RB: 'Een wat andere voorop
leiding dan de gemiddelde 
postzegelhandelaar, ja. Sinds 
kort woon ik tegenover de 
school waar ik mijn eerste 
scheikundelessen gaf, het Vos-

sius Gymnasium. Ik 

geen minuut spijt van gehad. 
Ik heb altijd met veel genoe
gen les gegeven, ik vind het 
nog steeds een mooi beroep, 
maar de vrijheid die ik als vak
filatelist geniet is me zeer dier
baar. Qua uren werk ik meer 
dan in het onderwijs. Overdag 
houd ik kantoor en 's avonds 
ontmoet ik m'n relaties. Tach
tig uur per week werken is 
heel gebruikelijk. M'n klanten 
zijn 's avonds en in de week
einden veelal beschikbaar, de 
periode tussen Kerst en 
Nieuwjaar is voor mij het 
drukst. Dan zijn m'n relaties 
thuis en vragen ze of ik gele
genheid heb om langs te ko
men. Zo werkt dat hier.' 

U voelt zich, zoveel is duidelijk, 
geen veredelde marktkoopman. 

RB: 'Totaal niet. Ik heb een 
heel andere relatie met m'n 
klanten. Samen met hen 
bouw ik hun collectie op. Het 
is een heel nauw contact dat 
ik met hen onderhoud, dat 

maakt het zo leuk. Veel 
relaties wil ik niet 

vD] 

gaf er ruim 
twee jaar les. In totaal 
heb ik twaalf jaar voor de klas 
gestaan. M'n postzegelactivi
teiten gingen steeds meer tijd 
vergen, het goed voorberei
den van m'n lessen schoot er 
wel eens bij in. Op 1 april 
1980 besloot ik te kiezen voor 
de filatelie. Daar heb ik nog 

eens zo noemen, het zijn 
eerder vrienden. We ontmoe
ten elkaar ook buiten de fila
telie om, er wordt eens samen 
een hapje gegeten of een glas 
gedronken, vaak met de echt
genotes erbij. Heel gezellig. 

Hoewel het individuen zijn 
met verschillende karakters 
hebben ze wel iets gemeen
schappelijks. Ze geven niet 
veel om uiterlijk vertoon, ze 
lopen niet te koop met hun 
bezit of met hun filatelistische 
collectie, ze verzamelen voor 
zichzelf. Dat is in dit métier nxx 
eenmaal zo. Als je een mooi 
poststukje hebt of een zeldza
me zegel dan behoefje dat 
niet aan de buurman te laten 
zien, want die onderkent het 
bijzondere ervan niet. Als je 
een Rembrandt of een Picasso 
in je woonkamer aan de muur 
hangt zegt iedereen vol be
wondering: kijk eens, meester
werken! In de filatelie is daar 
geen sprake van. Je kunt de 
melkboer aan de deur rustig 
een Blauwe Mauritius laten 
zien, het zegt de man niets. Of 
hij moet in z'n vrije tijd een 
gevorderd filatelist zijn. Be
grijpt u wat ik bedoel? Mijn 
grote klanten verzamelen 
heel integer alleen voor zich
zelf en niet voor de buurman, 
niet om met een collectie te 
pronken. 
Topverzamelaars zijn door de 
bank genomen mensen die 
intellectueel wel wat voorstel
len. Ze beoefenen filatelie op 
niveau, ze doen het niet om er 
aandacht mee te trekken of 
om een ander met hun aan
winsten te imponeren. Een 
neiging die veel kunstverza
melaars nogal eens hebben.' 

Alsïk dat zo hoor vormen top fila
telisten een beetje een elitaire groep 
introverte fijnproevers. Zitten er 
geen beleggers bij? Gaat er niet 
veel zwart geld om in die kringen ? 

RB: 'Dat zijn een paar misvat
tingen van de leek! Ik ben 

blij dat u erover be-

P gint. Van alles wat 
Il ik verhandel gaat 
f 99 procent via re-
I' keningen. Er is 

geen collectie op 
te bouwen op basis 

van zwart geld. Hoe zou 
een knappe verzameling ver
zekerd moeten worden? De 
hoogst getaxeerde collectie 
vertegenwoordigt een markt
waarde van 13 miljoen gul
den. Hoe moet iemand bij 



een verzekeringsmaatschappij 
13 miljoen gulden verant
woorden als-ie nog nooit geld 
via een nota heeft betaald? Als 
ik iets koop op een veiling 
dan wordt alles regelrecht op 
naam doorgefactureerd. Wat 
tentoonstellingen betreft: nie
mand heeft tegenwoordig 
nog contant geld op zak. Als 
ik wel iets cash verkoop - wat 
sporadisch voorkomt - dan 
weet ik niet of dat zwart geld 
is. De slager vraagt toch ook 
niet als ik m'n biefstukje be
taal: 'Meneer, is dat zwart 
geld?' Zwart geld is buitenge
woon ongeschikt voor de fila
telie. Ik ben wel benaderd 
door figuren die via mij hun 
geld in postzegels wilden be
leggen. Daar doe ik niet aan 
mee, dat weiger ik catego
risch. Beleggen en filatelie, 
dat is niet te combineren. Fila
telie is iets dat geld mag kos
ten. De doorsnee hobbyverza
melaar wil er uiteindelijk al
tijd geld aan overhouden, die 
wil het liefst dat z'n collectie 
meer opbrengt dan-ie er in 
heeft gestoken. 
Laat ik eens een wat grof grap
je maken, een vergelijking die 
tegelijkertijd een beetje mank 
gaat, maar toch. Er zijn men
sen die zich een avond in een 
kroeg laten vollopen tijdens 
het leggen van een kaartje, 
het spelen van een spelletje 
biljart of het gooien van dart-
pijltjes. Bij het afrekenen beta
len ze pakweg honderd piek. 
Dan gaan ze de volgende dag 
toch niet terug naar de kaste
lein met een jampot met een 
plasje om te vragen wat ze 
daar nou nog voor terug kun
nen krijgen? 
Uit een goede verzameling is 
heel veel levensvreugde te ha
len: die is met creativiteit en 
vakkennis opgebouwd. Dat is 
de meerwaarde, niet het geld. 
Met zo'n evenwichtig uitgeba
lanceerde, kwalitatief hoog
waardige collectie, wordt aan 
de filatelie in het algemeen 
iets toegevoegd, het brengt de 
filatelie op een hoger plan. 
Een gespecialiseerde collectie 
zal altijd de juiste prijs op
brengen. Een serieus filatelist 
heb ik, dat mag vreemd klin
ken, nooit over geld horen 
praten. Er wordt wel met mij 
overlegd als er iets moet wor
den verkocht; ik koop 
ook soms collecties 
van verzamelaars die 
tot mijn klanten beho
ren. Ook mijn voorraad 
zal ooit eens onder de 
hamer komen, m'n kin
deren hebben er namelijk 
geen affiniteit mee. Wat iets 
morgen waard is, weet nie
mand. De krant van morgen 
is vandaag een vermogen 
waard: daar staan immers de 
beursnoteringen in. Ik heb 
gelukkig geen speculanten 

Ronald Bouscher, professioneel philatelist: 
buurman. .' 

onder m'n klanten maar voor
namelijk pur sang 
filatelisten.' 

Wat is uw verzamelgebied, niet als 
handelaar maar gewoon als lief
hebber'? 

RB: 'Principieel verzamel ik 
geen postzegels. Het conflict 
met de klant die iets zou wil
len kopen dat in mijn collec
tie zit, wil ik niet aangaan. Een 
tijdje ben ik colkctioneur ge
weest van iets dat meer op het 
antiquarische vlak ligt: Dreyfu-
siana. Alles wat met de affaire 
rond Alfred Dreyfus te maken 
heeft gehad, een jood die in 
1893 in Frankrijk bij de gene
rale staf terecht kwam en 
in 1894 ten onrechte 
werd beschul 
digd van 
hoog-

miin klanten verzamelen niet voor de 
Foto; Donald Denverre 

verraad. De kwestie veroor
zaakte een grote verdeeldheid 
en een politiek schandaal in 
Frankrijk. Dreyfus werd ver
oordeeld en gedeporteerd. In 
1906 werd hij gerehabiliteerd, 
nadat de belastende docu
menten tegen hem vals waren 
gebleken. 
Maar postzegels verzamel ik 
als handelaar dus niet. Ik ken 
collega's die het wel doen en 
ik weet dat ze in conflictsitu
aties kunnen geraken. Als 
ik in het buitenland 
tegen iets heel 
unieks aan
loop 

Palestina: een van de filatelistische 
specialismen van Ronald Bouscher 

op filatelistisch gebied dan wil 
ik dat kunnen aanbieden en 
niet in m'n eigen collectie 
wegstoppen. Vóór ik me pro
fessioneel met postzegels ging 
bezighouden verzamelde ik Is
raël en Palestina. Daarna ben 
ik als professioneel filatelist, 
op aanraden van Phil Zwart 
zaliger, begonnen aan Neder
land. Hij zei: 'Ronald, als je 
ooit iets wilt verdienen met 
postzegels dan mag je de 
thuismarkt niet verwaarlozen'. 
Hij had gelijk. Mijn speciali
teit is, zoals gezegd, klassiek 
Nederland tot 1940 en Palesti
na/Israël tot 1952. Dat wil 
niet zeggen dat ik nooit ande
re dingen aanraak, maar dan 
raadpleeg ik veelal deskundi
gen die daarin zijn gespeciali
seerd.' 

Wat is de toekomst van de filate
lie, gaat het niet... 

RB: '...de toekomst van de fila
telie ligt in de Spiegelstraat in 
Amsterdam, de bekende 
kunst- en antiekstraat met 
prachtige winkels en verkoop
exposities. De traditionele 
postzegelwinkels zoals we die 
nu kennen zullen op den 
duur verdwijnen. Niet in de 
nabije toekomst, maar over 
decennia. Wij zullen het niet 
meer meemaken dat in de 
Spiegelstraat naast specialis
ten in porselein, oude mees
ters, antieke meubelen, oude 
klokken, negentiende eeuws 
zilverwerk enzovoorts er ook 
een paar cÄî wg filatelistische 
zaken bestaan. Maar die kant 
gaat het op. In wezen heb ik 
nu al zo'n toko, een soort fila
telistische kunsthandel. 
In de huidige maatschappij 
neemt, op tal van gebieden, 
het superspecialisme even
eens enorm toe. Ook in de 
postzegelwereld. Het alge
meen verzamelen is niet meer 
te doen, alleen al vanwege de 
hoeveelheid. Denk aan de 
buitensporige emissiepoli-

tiek van vele landen. Eerlijk 
gezegd ambieer ik zo'n 

winkel in de Spiegelstraat 
wel. Als ik zie hoe primi

tief postzegelbeurzen 
nog steeds worden ge

organiseerd in verge
lijking met kunst

beurzen doet me 
dat verdriet. 

Onze postzegel
beurzen heb
ben absoluut 

niet de uitstraling 
waarop ze recht heb

ben. Het doet altijd wat 
oubollig aan, zo'n sporthal 
met tl-buizen aan het plafond. 
Ze maken me wel eens het 
verwijt dat ik een snob ben. 
Dat vind ik jammer, want ik 
draag de filatelie een warm 
hart toe; iedereen die mij 
kent zal dat beamen.' 



.NI 
KINDERVELLETJES 
jaar 

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

nummer postfris gestempeld 

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

56 25 
6 — 
11 26 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
5 10 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 90 
9 50 
9 75 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
10 — 
9 50 
9 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 33 STUKS 

POSTFRIS 395, GESTEMPELD 329,

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar Aantal prijs 

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

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

69,
52,
58,
42,
48,
52,
59,
48,
47,
53,
83,
84,
100,
90,

89,
105,

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

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

6b 210

6eF 
6fF 

66 — 
65 — 
12 — 
5 25 
7 50 

6fQ 8 5 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF los
ga 33 75 
9b 245 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 226 — 
9fF 196 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 60 
4 50 
4 50 
5 25 
5 26 
5 25 
5 25 
5 25 
6 25 
5 25 

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

6 

5 25 
9 40 
9 40 
13 26 

32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 26 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 11 25 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 26 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 26 
46 13 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

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

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

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

KOLLEKTIE 
11 stuks 225, 

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 8 2 , 

GRATIS 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 HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/7/1 r/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 17 UUR DONDERDAG OOK 1921 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 

KOMPLETE JAARGANGEN 1 9 9 8 
ALAND 
ALDERNEY 
ANDORRA Frans 
ANDORRASpaans 
NED ANTILLEN 
ARUBA 
ARUBAFDC 
AUSTRALIË 
AZOREN 
BELGIË 
BOSNIË HERZ 
CANADA 
CHINA 
CYPRUSGneks 
CYPRUSTurks 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ERITREA 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
idem gestempeld 
HONGKONG 
IERLAND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITAUEN 

55,

40,

29,

10,

168,

34,

42,

159,

16,

134,

86,

119,

93,

45,

51,

158,

168,

105,

114,

40,

85,

96,

276,

102,

98,

122,

85,

85,

94,

191,

199,

150,

129,

172,

3 0 

98,

4 7 

LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MAN 
MONACO 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PALESTINA 
POLEN 
idem gestempeld 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIE 
UNOGENEVE 
UNO NEW YORK 
UNOWENEN 
VATICAAN 
VER EUROPA 
Idem MEELOPERS 
IJSLAND 
ZWEDEN 
Idem BOEKJES 
ZWITSERLAND 

84,

70,

23,

51,

99,

172,

182,

113,

83,

62,

49,

45,

148,

87,

30,

140,

185,

48,

62,

60,

57,

99,

280,

129,

68,

259,

231,

82,

Emailadres: phU@hoHan(l5^orle.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 
Pnjs per stuk pst 59x +10x 
Witte bladz. 29,50 28, 27,
Zwartebiadz. 39,50 38, 37,

CROTERE 
AANTALLEN, 

LAGERE PRIßZEN! 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 

BESTELPREMIE bij bestelling van tenminste ƒ 60,-
WATERMERKZOEKER van ƒ 69,- voor ƒ 49 ,50 

OOST-EUROPA vanaf 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 w/ij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

*• 
64-
74-
78-
90-
84-
81-
66-
91 -
84-
78-

® 
54-
61-
60-
73-
65-
66-
50-
73-
69-
61-

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

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

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

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

67 - 51 -
224 - 224 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -
8 8 -

91 -
79-
79-
49-
93-
88-

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

gestempeld 1 8 7 5 , -

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
47-
29-
28-
46-

® 
18-
15-
12-
19-
79-

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

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

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

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

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

109-

19-
2 6 -
3 9 -
5 2 -
2 9 -
3 7 -
51 -
45-

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

gestempeld 7 2 5 , -

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

** 
65-
75-
102-
75-
72-

217-
82-
128-
317-

® 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-
274-

166- 132-
70/79 1275,- 950,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 -
132-
205,-
130,-
193-
149,-
285-
107-
220-
39-

181 -
102-
149-
99-
164-
124-
256-
92-
210-
32-

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

29-
29-
34-

23-
19-
24-

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 2 9 5 0 , -

gestempeld 2 3 5 0 , -

RUSLAND 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
71 -
149-
149-
129-
90-

® 
36-
49-
84-
74-
51 -

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

141 -
7 4 -
71 -
81 -
9 5 -
6 4 -
6 3 -
6 9 -

1 0 9 -
9 8 -

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

80/89 849.- 519.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

100-
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

149-

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

149-
152- 152-

KOLLEKTIE 
197S V m 1 9 9 7 
postfris 2 1 7 5 , -

gestempeld 1 4 2 0 , -



i r O M D I E T C l A A Q f t A M A E M unnaf nno/> Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
I V \ / m r b B 1 E U M M n U M n u c n vanai O U /o î g/̂ g ,^ ̂ gf betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventu
ele luchtpostzegels, echter zonder zegels uit blokken, port en dienstzegels Deze kunt U extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook 
losse waarden en series tegen gunstige prijzen Wilt u hierdoor de gewenste catalogusnummer opgeven'^ Van de jaren voor 1970 
hebben wij van de meeste landen veel in voorraad U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen 

ii 
II 
'i * 
Cat 

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

OVERZEE 
UJ ^ 

oc — 
U I •— 
UJ ^ 
Z  4 

NVPH 
• • 

9 
10
10
49 
14

16
13
4 7 
2 2 
41 

228,

4 9 
5 6 
9 9 
8 0 

108

7 9 
64 
79 
70 
94 

770,

8 0 
107

9 9 
77 

109

75 
107
133

779,

1760,

UJ 

oc 

UJ 

co 
U I 

o 
o 
z 

Zonnebloem 
• • 
14 
17
13
16
15

152
8 2 
50 
41 
3 8 

430,

76 
9 9 

105
107

110

183
98 

118
131 
108

1125,

109
122
122
180
186

182
172
194

1255,

2775,

• • 
2 1 1 
283
165
146
274

127
213
288
103
104

1895,

336
3 1 1 
937
323
3 7 1 

6 6 
57 

108
554

557

3585,

1 6 2 
1 0 2 
1 3 4 
1 3 6 
1 1 8 

1 1 8 
2 6 7 
1 3 7 

1160,

6575,

EUROPA 

BC 

a : 
4 
DC 
u . 

Yvert 
• • 
6 2 

5 6 
6 0 
6 8 
5 8 

6 0 
5 7 
7 5 
9 2 
7 3 

650,

95
133
225

9 3 
130

257
222
150
179

214

1680,

161 
170
183
265
280

242
150
237

1670,

3950,

U l 

«3 

UJ 

m 

Yvert 
• • 
62
50 
33 
60 
4 1 

59 
6 6 
4 4 
4 0 
6 6 

515,

6 9 
107
102

77 
123

107
130

81 
118
104

1000,

247
123
1 3 1 
112
162

148
149
162

1220,

2675,

o 
oc 

m 

UJ 
X 
— j 

Yvert 
• • 
1 1 
2 1 
2 3 
24 
39 

49 
3 1 
37 
3 1 
41 

300,

35
4 2 
3 4 
5 1 
8 3 

9 1 
74 
8 0 
8 3 
5 2 

615,

76 
74 
71 
73 
73 

78 
79 
78 

595,

1495,

UJ 

z 
UJ 

Yvert 
• • 
4 8 
73 
4 0 
47 
3 2 

46 
24 
93 
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,

oc 
UJ 
1— 
co 
o 
o 

Michel 
• * 
1 9 
1 8 
1 8 
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 
5 8 
7 6 

385,

1015,

UJ 

s 
UJ 
1— 
o 
UJ 
= j Michel 
• • 
19 
2 2 
2 5 
2 7 
3 2 

3 4 
3 8 
2 8 
3 7 
4 7 

300,

30 
35 
34 
38 

41 

4 3 
3 9 
4 0 
4 8 
4 3 

385,

57 
5 2 
51 
66 
6 2 

64 
70 

104

520,

1190,

o 
•< 
— j 
oc 
UJ 
co 
l ~ 

Michel 
■ * • 

1 9 
2 2 
2 2 
3 0 
4 4 

1 4 7 
21 
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,

5 5 
4 7 
5 8 
6 5 
6 1 

7 3 
6 6 
9 3 

510,

1390,

>
UJ 
co 

oc 
U I 

Yvert 
• • 

135
87 
3 1 
18
16

2 4 
19
12
15
18

370,

4 9 
79 
3 3 
3 6 
5 4 

7 6 
7 5 
8 0 
8 3 
8 2 

640,

67 
87 

158
9 0 

102

110
9 6 
9 5 

795,

1775,

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

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

VERZEKERING per zending slechts ƒ 0 75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
BETALING met acceptgiro binnen 8 dagen of indien gev/enst automatische 

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

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

I UKCui lOAKua DIJ oesteiiing s v p vermeraen uw Kaartnummer ae vervaioaium en uw 
1 handtekening 
1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

>-
U I 

oc 
UJ 
C3 

•< 
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,-

>-
l U 
co 
oc 
UJ 

Yvert 
• • 
8 2 -

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

415,-
24 -
54 -
53 -
69 -
64 -
6 6 -
7 1 -
76 -
8 0 -
9 0 -

640,-
8 1 -
8 5 -
7 9 -
90 -

118-
139-
125-
170-
875,-

1910,-

•< 

Yvert 
• * 

39 -
30 -
17-
45 -
8 -

39 -
16-

190,-
35-
4 6 -
3 4 -
58 -
59 -
9 3 -
77 -
8 3 -
83 -
91 -

650,-
113-
116-
114-

85 -
149-
121 -
148-
118-
950,-

1775,-

U I 

o 
oc 
■t 
U

Yvert 
• • 

3 7 
1 1 
2 8 
18 
23 

115,

15
2 2 
19
68 

105

8 9 
9 8 

103
9 5 
75 

680,

74 
70 
7 5 
6 9 
76

7 2 
85 

8 1 

595,

1375,

IA R U B A 1 
postfris 

1986 42 — 
1987 28 — 
1988 38 — 
1989 36 — 
1990 38 — 
1991 37 — 
1992 32 — 
1993 30 — 
1994 31 — 
1995 35 — 
1996 36 — 
1997 49 — 

Kompleet 425,— 

FDC 
49 — 
32 — 
40 — 
39 — 
43 — 
40 — 
42 — 
39 — 
3 8 

43 — 
47 — 
60 — 

495,— 

t 
o 
1 — 

Yvert 
• • 

7 

1 1 
2 0 
6 

12

1 1 
21 

9 
2 6 
19

130,

43 
29 
39 
78

103

6 9 
134
203
131 
119

935,

135
115 
128

9 9 
9 9 

9 0 
101
9 3 

850,

1895,

VERENIGDE NATIES 

OC 
O 
>

UJ 

Yvert 
• • 
8 
7 
9 
6 
9 

9 
2 1 
10
1 1 
13

100,

20 
2 2 
24 
30 
46 

5 2 
5 2 
3 8 
50 
3 9 

370,

3 4 
3 9 
3 2 
3 2 
2 2 

4 0 
29 
45 

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 
44 
4 6 
49 
37 

43 
40 
39 

345,

690,

UJ 

U I 

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 

t 

co 

Zonbl 
• • 
4 1 
3 9 
5 4 
47 
12

14
2 0 
2 8 
30 
2 3 

305,

4 0 
4 4 
7 2 

105
8 8 

129
143
144
124
188

1065,

135
135
133
127
108

103
98 

130

955,

2300,

DUITSLAND 
CAT 

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

BUNDESPOST 

MICHEL 
* • ® 
28  31 
2 3  2 0 
10 I S 
I S  18
34  45 

9  12
54 25

9  12
19 26
28 20

225, 220,

45  28 
8 6  4 9 
72  50 
6 0  4 0 
5 1  3 3 

7 2  3 6 
52  31 
73  41 
79  46 
66  43 

650, 390,

65  37 
63  31 

133  6 7 
87  40 
8 9  5 1 

9 6  5 2 

99  49 
1 0 1  5 4 
1 2 6  6 8 
1 5 1  8 4 

1000, 525,

156  106
2 6 0  166 
2 4 6  1 6 5 
185 119 
164  125

145 117 
148  129 
195 166 

1485, 1080,

3325, 2195,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

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

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERU\ND ƒ 0 65 p gulden ENGELAND / 1 8 5 p £ 
BELGIË ƒ 3 0 0 p 100 Fr VERSTATEN / 1 1 5 p $ 
FRANKRIJK ƒ 014 p Franc ARUBA / 0 60pgld 
BUND ƒ 0 80 p Mark ZWITSERL ƒ 0 80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 

TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

2 % KORTING BIJ VOORUITBETALING! 

BERLUN 

MICHEL 
• • ® 

6 - 1 2 -
2 2 - 4 4 -

9 - 1 1 -
1 - 1 -

2 0 - 2 2 -
1 1 - 1 3 -
42 - 42 -
1 1 - 1 4 -
8 - 1 1 -

25 - 25 -
150,- 190,-
30 - 26 -
9 8 - 107 -
41 - 36 -
36 - 30 -
24 - 23 -
6 8 - 5 0 -
2 2 - 2 0 -
5 9 - 5 2 -
6 3 - 4 8 -
6 1 - 6 6 -

495,- 450,-
4 6 - 4 1 -
4 4 - 3 8 -

1 1 1 - 9 4 -
6 0 - 5 4 -
7 8 - 6 8 -
63 - 61 -
68 - 68 -

150 - 2 3 3 -
122 - 196 -
200 - 325 -
930,- 1165,-
115- 110 -

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@hollinds-glorit.dmon.nl 

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

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

VERENIGD 
EUROPA 

CEPT EUROPA MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 
• • ® 
3 0 4 - 2 1 4 -

3 4 - 3 3 -
5 9 - 4 3 -
6 8 - 5 0 -
6 0 - 4 2 -
5 8 - 4 2 -
45 - 35 -
55 - 40 -
58 - 45 -
98 - 78 -

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

3 5 8 - 2 6 5 -
1 0 5 - 7 3 -
1 5 6 - 108 -
1 4 9 - 115 -
1 2 5 - 9 4 -
1 6 2 - 145 -
1 4 7 - 127 -
1 1 2 - 9 2 -

1465,- 1125,-
1 0 7 - 8 8 -
1 3 2 - 1 1 1 -
1 9 6 - 159 -
2 8 3 - 2 0 7 -
2 3 2 - 1 7 6 -
2 7 6 - 2 0 9 -
2 8 7 - 2 2 4 -
2 5 9 - 2 1 3 -
285 - 229 -
3 1 6 - 2 5 4 -

2350,- 1850,-
245 - 208 -
2 7 3 - 2 3 7 -
501 - 472 -
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 - 3 5 -

170,- 135,-
9 5 - 7 5 -
1 5 - 1 0 -
2 3 - 1 6 -
32 - 22 -
1 4 - 8 -

101 - 81 -
33 - 22 -
52 - 40 -
32 - 31 -
56 - 46 -

450,- »45,-
5 5 - 3 8 -
40 - 30 -
48 - 43 -

114 - 8 4 -
4 3 - 3 3 -
9 0 - 7 0 -

1 0 9 - 7 8 -
9 6 - 6 8 -

162 - 1 2 8 -
105- 7 1 -
850,- 635,-

9 6 - 8 2 -
3 2 0 - 2 6 4 -
1 8 2 - 1 4 4 -

41 - 33 -
4 6 - 4 0 -

170 - 170 -
139 - 139 -
54 - 54 -

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

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

61 FRANKRIJK 

** 
240 

3 9 -
2 5 -

450-
165-
9 6 -

165-
1250 
149 
3 9 -

575 
350 
2 4 0 -

1 8 -

® 

63 
38 
19 

445 
129 

79 
60 

1250-
22 
36 
11 

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 

166 
45 

9 
13 

245 
41 
65 
18 
95 

9 

® 

110 
6 
8 
8 

18 
35 
55 

3 
45 

9 

AANbltUINU VOORLOPERS I 
Nr 1/86 kompleet 4395 2625 | 

ALLES LEVERIAAR VOLGENS 
ZONNEILOEM-MICHEL-EUROCAT. 

mailto:phil@hollinds-glorit.dmon.nl


urTGiFTEiy SAMENSTELLING MEVR A.C VAN DER HAARAMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

I Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 

I wd dot zeggen dot de gegevens von 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in Philatelie'von moorl (3) 
opbladzi|de223 

Als bi| een zegel geen omsthriiving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschri|ving ervon (nog) met door de 
samenstelster von deze rubriek ont 
vongen 

I Alleen nieuwe emissies van landen die 
I worden erkend door de Wereldpost 

vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met outomotisch in dot derge 
Iqke emissies in tentoonstellingscóllec 
ties mogen worden opgenomen 
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EUROPA 

ALAND 
2 8  4  ' 9 9 . Flora; gezamenlijke 
uitgifte met Finlana. 
Velletje met tien zelfklevende ze
gels van 2.40 Fm. Primula veris. 

ALBANIË 
2310 '98. ' I ta l ia 98', interna
tionale postzegeltentoonstelling in 
Milaan. 
Blok. 

ANDORRA SPAANS 
3 0  9  ' 9 8 . Tweehonderdvijftigste 
verjaardag van het 'Manuel 
Digest'. 
35 P. Titelpagina, gestileerd berg
landschap, vlag. 

BELGIË 
Afbeeldingen melding 3/222. 

Aanvulling melding 1/64'fran
keerzegel, kramsvogel'' weten

schappelijke naam Turdus pilaris. 

BULGARIJE 
212 '98 . Kerstmis 1998. 
170 [.Sprookjesfiguren. 

CYPRUS 
43  '99 . Paddestoelen. 
10,15,25,30 c Resp. Pleurotes 
eryngii, Loctarius deliciosus, Spa
rassis crispa, Morchello elata. 

CYPRUS TURKS 
30 1  ' 99 . Vijftiende sterfdag Dr. 
Fazil Kücück. 
75.000 TL. Portret. 

n r j r g i ' s ^ 
KaZEYKIBRIS  r » 
TORK 75^ 
CUMHURIYETI ' '^Ul 

& FA&iruOi« u?i(Xuw!Wi£vai 

. . . . . . . . . j 

3 0  l  ' 9 9 . Opera'Othello'van 
Giuseppe Verdi 
Blok met tweemaal 200.000 TL. 
met doorlopend beeld. Opera

KUZEYKISffiS IWtAil ■ KUZEYKISfllS ' W \ n 

CUHHUfliyFri_ ™ . V r . CUM»IRIVETl_Slvt^ 
MÉUMÜiÉÉAlÉÉÉÉÉÉÉÉÉUaÉiÉMAUÉÉÉi 

DENEMARKEN 
242  ' 99 . Lenteboden; vogels. 
4., 5.25 kr.; blok met beide 
waarden. Resp. Vanellus vanellus, 
Anser anser 

242  ' 99 . Vijftig jaar territoriale 
verdediging (deefvan Deense de
fensie en volksbeweging, ontstaan 
uit verzet Tweede Wereldoorlog) 

3.75 kr. Linkerdeel in camoufla
ekleuren landmacht, rechter
eel met 'halve' man in wit 

hemd. 
2 4  2  ' 9 9 . Vijftig jaar NATO*. 
4.25 kr. Beeldmerk en getal 50 
(de nul deel van beeldmerk). 

DUITSLAND 
11  3  ' 9 9 . Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'. 
110 Pf. Tweemaal. Resp. burger
schap 'der Freien und Hansestadt 
Hamburg' (stadhuis in renaissan
cestijl), landdag 'Mecklenburg
Vorpommern' (slot Schwerin in 
neorenaissancestijl). 

: 
MusSr \ 1 

1 't 

^ — 1 

1 1  3  ' 9 9 . Vijftig jaar Fraunho
fermoatschoppij (genoemd naar 
wetenschapper/uitvinder/onder
nemer Joseph von Fraunhofer, 
17871826; onderzoek en ontwik
kelingswerkzaamheden op econo
misch en wetenschappelijk ter
rein). 
110 Pf. Ontwikkeling van kleurige 
tot witte lichtdiode (reactie van via 
blauw, groen, rood naar wit). 
WWWWWVV^^FWWm^ 

5o Jahre 
FraunhoferGesellschaft 
Deutschland 

l l  3  ' 99 .V i j f t i a jaar NATO*. 
110 Pf. Beeldmerk afgebeeld op 
letters NATO. 

ESTLAND 
182  ' 98 . Dierentuin van Tal
linn; fauna. 
3.60 kr. Uncio uncio. 

FAEROER 
22 2  ' 99 . Passagiersschepen 
'Smiril' en Smyril' (naamswijzi
ging in 1967). 
4.50,5.,8.,13.kr.Resp.Smiril 
(1895), Smiril (1932), Smyril 
(1967), Smyril (1975). 

222  '99 . Standvogels. 
4 50 kr. Tweemaal Resp. Passer 
domesticus. Troglodytes troglody
tes; postzegelboekje met tien ze
pels. 

5,ö0 

FINLAND 
152 '99 . Tweehonderd jaar 
Fins nationaal wegenbeheer. 
Postzegelboekje met viermaal S.
Fm. 
152 '99 . Honderdvijftigste ver
jaardag van het nationale epos 
'New Kalevala'(28 februari 1835 
deKalevala,17aprill849de 
New Kalevala; thema jubileumioar 
'Kolevolo in the Viforld', inmiddels 
vertaald in tenminste 46 talen), 
sieraden. 
Blok met driemaal 3. Fm. Resp. 
poordenbroche (paard symbool 
voor licht en vreugde) uit Suomus
salmi (periode der kruisvaarders), 
broche met twee haantjes (bewa
kers van de levensboom) uit Po
pinsoari/Kuhmoinen (voor de pe
riode der vikingen, 800 jaar na 
Christus), 'Virusmöki' broche uit 
Mooria (periode der kruisvaar
ders); blokrand met 'Halikko' 
halssnoer uit Joensuu (vermoede
lijk kerkschat uit de 12de eeuw). 

29 4  ' 99 . Flora; gezamenlijke 
uitgifte met Aland. 
Velletje met tien zelfklevende ze
gels '1 luokko klass' (eerste klas). 
Primula veris. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 3/222 

GRIEKENLAND 
2610  '98 . Vijfhonderd jaar 
Grieksorthodoxe gemeente in Ve
netië. 
30,40,140,230 Dr Resp. histo
risch gezicht op het SanMarco
plein in Venetië, icoon, miniatu
ren, schilderij. 

HONGARIJE 
112  '99 . Internationaal jaar 
van de ouderen 1999. 
32 Ft. Beeldhouwwerk 'zelfpor
tret' van Jenó Szervótiusz. 

11  2  ' 9 9 . Totale zonsverduiste
ring in Hongarije (11 augustus 
1999). 
Blok met zeael van 1999 Ft. met 
doorlopend Beeld van UVboon 
over landkaart (boon: gebied van 
de zonsverduistering). 
l l  2  ' 9 9 . Oude Hongaarse zeil
schepen. 
32,79,110Ft.Resp.'Novara' 
(19de eeuw),'Phoenix'(18de 
eeuw), 'Folyami Vitorlós' (15de
eeuvK rivierzeilschip). 
l l  2  ' 9 9 . Posen 1999 
27,32 Ft. Resp. folkloristische 
eieren (beschilderde eieren uit 
Tronssylvonié, Zalo en noordelijke 
Balaton streek), schilderij van Fe
renc Svindt met ols inspiratie de 



HHivit mg^ {/mtstofésmt^wumJ^ 

êêêê^^^ 
Moß^arorszäß formt 

lijkwade van Christus uit Turijn en 
de fresco's van de Heilige Drieëen

heid van Masaccio (14011428). 

ITALIË 
Afbeelding melding 3/223. 
192  '99 . Serie'artistiek en cul
tureel erfgoed'; honderdste ge
boortedag van Lucio Fontana 
(18991968). 
450 L Werk 'Concetto Spaziale
Attesa' (Milaan, 'MilanoFondazio
ne L Fontana'). 

•^'^mm^mmmmmi 

450 
lïAIJA 
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JOEGOSLAVIË 
1999. Servische kloosters 
2., 5. Ndin. Resp 'Visoki Decani' 
(13271335),'Gracanica'(1315) 

1999. Beschermde diersoorten; 
huisdieren. 
Strook met 2 , 6., vignet, 2 , 6 
Ndin Resp Mangalitza (afstam
mend van Sus scrofa ferrus), Bal
kangeit (afstammend van Capra 
prisca), vignet met Balkongeit, 
runderen van de Joegoslavische 
steppe (afstammend van Bos pri
migenius boianus), Valaska
schaap (ofstammend van Ovus 
vignei). 

tAJhUUUMMKJM 

KROATIË 
l^fbeelding melding 3/223. 

LITOUWEN 
Afbeelding melding 3/223. 

I 6  2  ' 9 9 . Onafhankelijkheids
dag; portretten. 
70 c. Tweemaal. Resp. 
politicus/historicus Petras Klimas 
(18911969), Donotos Malinaus
ka5( 18691942, een van de op
richters van de maatschappij 
'twaalf apostelen' ter vercfediging 
van de Litouwse taal). 

LUXEMBURG 
Afbeelding melding 3/223. 

LUXEMBOURG 
.yyt 

MOLDAVIË 
10I2'98.Jaardagen en ge
beurtenissen. 
90 b., 2.40 L Unie van Roemenië 
en Bessarabië tachtig jaar geleden 
(groep mensen), vijniq jaar uni
versele verklaring rechten van de 
mens (beeldmerk). 

OEKRAÏNE 
28 11  '98 . Vliegtuigbouw. 
20,40k.Resp.AntonovAN140, 
Antonov AN70. 
2 8  1 1  ' 9 8 . Kozakkenhoofdman 
(hetman) 
20k.PetroDoroschenko(1627
1698). 
l  1 2  ' 9 8 . Kerstmis 1998. 
30 k. Speellieden. 
412'98.Honderdviifendertig
ste geboortedag van schrijver en 
taalwetenschapper Boris Dimitro
witschGritschenko (18631910) 
2 0  1 2  ' 9 8 . Emigratie van Oe
kroïners naar Australië vijftig jaar 
geleden 
40 k. Getal 50, landkaart Austra
lië, bloemen. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 3/224. 

REPUBLIK ÖSJEKliiICH 

193  '99 . Serie'volksgebruiken 
en kostbaarheden'; pelgrimoge 
naar Moriazell. 
6.50 S. Station/halte Hafnerberg 
op de voettocht naar Moriazell. 
193  '99 . Serie'Oostenriiks na
tuurschoon'; Boheems woud in Op
perOostenrijk. 
7.S Stinglrots. 

POLEN 
1012  '98 . Vijftig jaar universe
le verklarina rechten van de mens. 
1.20 Zl. Beeldmerk. 

ROEMENIË 
151  '99 . Kloosters in het noor
delijk deel van Oltenië. 
500,700,1100,2100,48501. 
Resp. Arnotad 634), Bistrito 
(kerk uit 14921494, laatste res
tauratie 18461855), Dintrun 
Lemn (16341635 en 1684), 
Govora (14del 5de eeuw, restau
ratie 16401645), Tismana (14de 
eeuw, restauratie 1495 1508). 
221'99. Nieuwe telefoonnum
mers; overdrukken op emissie van 
november 1992, waarden met 
overdruk van paddestoelen. 
50 op 15 (tweemaal), 400 op 15, 
2300 op 15,3200 op 15 L Digi
taal toestel met wereldbol (we
relddelen als twee telefonerende 
mensen). 

TEUfONIDÄINSOHÄHU 

102  '99 .0pen overdrukken 
op honderdvijrentwintig jaar 
Roemeense academie. 
100 op 1,250 op I L . Opdruk van 
resp. gitaar, saxofoon op oude 
waarde. 

^ 
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BE LA KF l lSTARhA 
ACADEMICI KOMANi; 

POSTA ROMÄNÄ 
n« tutovM' lu« 

* ] 

1 

a j 

152  '99 . Bloeiende 
bomen/heesters 
350,1000,1100,53501 Resp. 
Magnolia x soulongia Soul.Bod., 
Stewartia malacodendron L., fli
biscus rosasinensis L., Clematis 
patens L 

RUSLAND 
2 9  1  ' 9 9 . De jacht. 
1., 1.50,2., 2.50,3r . Resp. 
jacht op een auerhoon, eenden
jacht, valkenjacht (met valk), wol
venjacht, berenjacht. 

192  '99 . Kruisen op de Middel
landse Zee met Russisch eskader 
onder bevel van admiraal Fjodor 
F. Uschakov tweehonderd jaar ge
leden (Rusland lid van de tweede 
coalitie tegen Frankrijk, 1798
1800). 
Blok van 5. r. Ontscheping via 
roeiboten en aanval op fort Corfu 
(1799), portret admiraal en tekst. 
2 5  2  ' 9 9 . Geschiedenis Russi
sche staat; onderscheidingen. 
l .,1.50,2.,2.50,3.r. 'St 
Vladimir'(1782),'St. Anna' 
(1797), 'St. Johannes van Jeruza
lem'(1798),'de Witte Adelaar' 
(1815),'St. Stonislav'(1815). 

SLOWAKIJE 
121  '99 . Negentiende wereld

winter Universiade (sportspelen 

voor studenten) en vierde Europe
se jeugd Olympische dagen 
(EYOD*),Poprad,Tatry. 
12 Sk. met samenhangende vig
net. Twee sporters op monoski, 
beeldmerken. 

2 8  l  ' 9 9 . Serie'belangrijke 
personen'; portretten en motief 
werk. 
3,4,11 Sk. Resp. 'Magnum decus 
Hungariae'Motej Bel (1684
1649), eerste kardinaal van Kro
atië Juraj floulik (1788 1869), ju
rist/dichter/toneelschrijver/verta
ler Pavol OrszóghHviezdoslov 
(18491921). 

TSJECHIË 
172  '99 . Katten, 
4.60,5., 7. Kc. Resp. kater, poes 
met jong, twee katten. 

TURKIJE 
24 11  ' 98 . Vrouwen met tradi
tionele hoofdtooi 
75.000,175 000 TL. Beide twee
maal. Resp. uit Ankara, Afyon, 
Mu'la, Mu. 
1012 '98 . Mensenrechten. 
75.000H25.000, 
175.000f25.000TL. Resp. grafi
sche voorstelling (puzzelstukken 
met mensenhoofden), keten van 
gestileerde poppetjes plant hort 
met groen blaadje. 

30 12  ' 98 . Honderd jaar Gülha
ne militaire academie voor ge
neeskunde (ook voor burgerbe
volking). 
75.000HI 0.000 TL Academiege
bouw, wapen. 
3 1  1 2  ' 9 8 . Bekende personen. 
Zegels met T (driemaal), M (twee
maal). Resp. acteur Vasfi Riza 
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Zobu (19021992), graficus Ihap 
HulusiGörey (18981986, ont
wierp omslag eerste alfabet in La
tijns schrift), schrijver Haldun To
ner (19151986, schreef'Odyssey 
of Ali Kesan'), actrice/filmster Be
dia Muvahhit (18971993). 

WITRUSLAND 
2010  '98 . Schilderijen. 
3000,3500,5000,5500,10.000 
r. Resp. 'Kolosha kerk in Grodno' 
(W.K.Zwirka, 19131993),'gas
tenkamer' (S.J. Schulowski, 1875
1944),'winterdroom'(W.K.Bjaly
nitzkijBiruljo, 18721957),'meis
jesportret' (l. l . Aleschkewitsch, 
17771830),'portret van onbe
kende vrouw'(I.F. Chrutzki, 
18101885). 
25 11  ' 98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
7100 r. Beeldmerk. 
30 l l  '98.Kerstennieuw
joorsgroeten. 
5500 r. Tweemaal, in samenhang. 
Twee verschillende afbeeldingen 
van vrouw in 'kerstkleding' (man
tel met witte bontrand), haas met 
balalaika (muziekinstrument). 

ZWEDEN 
l l 3 '99. 'Austral ia 99', inter
nationale filatelietentoonstelling in 
Melbourne; maritiem erfgoed, 
schilderijen van vaartuigen onder 
Zweedse vlag (18de20ste eeuw). 
Postzegelboekje met viermaal 8 
kr. Resp. Oostlndiëvoarder op de 
rede van Gotenburg (onbekende 
schilder), schoener 'Mary Anne' 
(schilder Folke Sjögren; eerste 
schip noar Australië, reis om de 
wereld 18391841), viermaster
bork 'Beatrice' (schilder A.V. Gre
gory; graanhandel naar Australië, 
eerdere nomen 'Routenburg' en 
'Svithiod'), SS 'Australia' (schilder 
T.G. Purvis; als eerste stoomschip 
in 1907 naar Australië; Evert Tau
be, een latere bekende Zweedse 
liedjeszanger, was in 1908 kolen
sjouwer op dit schip). 
l l  3  ' 9 9 . Serie'de twintiaste 
eeuw', Millennium II; periode van 
19391969. 
Postzegelboekje met tienmaal 
postzegels 'inrikes brev'. Resp. 
tilmscène 'Glimlach uit een zomer
nacht' (regisseur Ingmar Berg
man, 1955), centrum van Vöfling
by (voorstad van Stockholm, mo
del moderne metropool), mobili
satie tijdens de Tweede Wereldoor
log en zangeres Ulla Billquist met 
lied 'Min soldat nagonstans i Sveri
ge': mijn soldaat ergens in Zwe
den, vier uitvindingen (cobratele
foon van L.M. Ericsson, driepunts
autogordel voor Volvo van Nils 
Bohlin, hoospanningsleidingen en 
schakelaars van Asea, tetramelk
pak van Tetro Pak), 25 uur duren
de vlucht over de Atlantische oce

aan (luchtvaartmaatschappij SAS 
van Bromma naar New York, 
1946), doorbraak televisie in de 
jaren zestig (zaterdagavondpro
gramma 'Hoek van Hyland' met 
als presentator Lennart Hyland en 
showman CarlGustaf Lindstedt), 
rebellen en revolutionairen jaren 
zestig (demonstraties en kleren 
met optische dessins, opmars 
Zweedse rockmuziek: 'Hep Stars' 
met o.a. Benny Andersson van de 
latere groep Anba), idyllische va
kanties jaren vijftig en zestig 
(kamperen met witte Volvo Ama
zon aan meertje), sporthelden 
(bokser Ingemar Jonannson we
reldtitel zwaargewicht in 1959, 
MoraNisse Karlsson langlaufkom
pioen jaren veertig en vijftig. Gan
der Högg verbeterde in oe periode 
19411945 zestien wereldre
cords), zangsterren (jazzongeres 
Alice Bobbs met 'Swing it, mösta
re', operatenor Jussi Björling). 
l l  3  ' 9 9 . Brug over de Sont 
('Öresund' brug, 16 kilometerlan
ge verbinding, waarvan 8 kilome
ter brug, bestaande uit vierbaans
weg en spoorweg met dubbelspoor 
tussen Denemarken en Zweden, 
gereed in 2000). 

Rolzegels 'inrikes', 6 kr. Twee ver
schillende constructieafbeeldin
gen. 

400,600,800,1000,1200,1500 
Af. Alle tweemoal. Resp. Panthera 
tigris, Capreolus copreolus, Lutro 
lutra, Cervus elaphus. Domo 
domo, Acinonyx jubatus. Sus scro
fa, Panthern leo, Mortes mortes, 
Martes foina, Vulpes vulpes, Capa
ra ibex. 

ARGENTINIË 
Afbeeldingen melding 3/225. 

~ Raoul 
H Wallenberg 

'0,75 

blokvanl00ÜF.Resp.Bugattil3 
(1910), Clément (1903), Stutz 
Bearcat (1914), Darraq (1907), 
Napier (1913), PierceArrow 
(1911); Piccolo (1904). 

BOLIVIA 
l l 10'98.Upaep*; 'America 
98'. 
2.50,1.50 Bs. In samenhang met 
doorlopend beeld. Portret op bei

ARUBA 
291'99. 'Stichting redt onze 
ezels' (Equus asinus); 
bedreigde/beschermde dieren 
1999. 

40,65,100 c. 
Resp. twee 
ezels op heu
vel, gros, tekst 
'Burico' 
(Equus asi
nus); drie 
ezels, dividivi 
boom, gras, 
planten en 
rotsen; ezel 
met veulen, 
cactus, rotsen, 
inheems huis, 
flora. 

> Uf«ANlC exESUNDSMON Broes 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
109  '98 . Vogels. 
400,600,800,1000,1200,1500 
Af.; blok van 4000 Af. In willekeu
rige volgorde (onleesbaar op af
beeldingen) Faico peregrinus, 
Touraco corithaix. Collus macrou
rus, Psittacus, erithacus, Steganura 
paradiseo, Pyromelana orix; Pan
dion holioetus. 
1511  '98 . Frankeerzegels; 
fauna. 

BAHREIN 
91  '99 . 

Grote wedstrijd reciteren koran. 
100,200,250 fils. Beeldmerk, 
portret sjeik Isa Bin Solman Al
Khalifa. 

W99W^mwww^i^^FW^^^^rm 

BELIZE 
Aanvulling melding 1/65 'kerst
mis, orchideeën': wetenschappelij
ke namen resp. Brassia maculata, 
Encyclio rodiato, Stanhopea ecor
nuta, Isochilus carnosiflorus. 

BENIN 
1210  '98 . Oude auto's. 
135,150,200,270,300,400 F.; 

de zegels van 'Primero Dama de 
lo Nacion' Yolanda Prada de Ban
zer, onderwijs (schoolbord, com
puter), werkmethodes van vroe
ger (weven, landarbeid); tekst 'Lo 
Primera Dama impulsa lo supera
ción de lo mujer en todos los nive
les sociales' (stimulering van actie
ve handelwijze van de vrouw op 
alle niveaus). 

resp. kerstklokjes, duif, kaars. 
2 6  1  ' 9 9 . Honderdvijfentwintig 
jaarUPU*. 
3.50 Bs.UPU beeldhouwwerk in 
Bern, getal 125. 

BOTSWANA 
289  '98 . Handenarbeid; weven 
(arbeid en product). 
35,551.,1., 2.P.; blok van 2.50 
P. Resp. geweven kleed met 
dorpsgezicht, drogen van gekleur
de wol in de zon, geweven gesti
leerde kaart van Afrika met fauna 
en huisjes, vrouw aan weeftoestel; 
zegel met geweven landschaps
beeld met olifanten, blok met ge
weven mat in traditioneel patroon. 

M McAnhur 

30 11  ' 98 . Kerstmis 1998; de 
vijg (Ficus). 
35,55t.,l.,2.50P.Resp.Ficus 
ingens, Fycus pygmaeo, Ficus obu
tilifolia, Ficus sycomorus. 

BRAZILIË 
61  ' 9 9 . Vierhonderd jaar stad 
Notal en fort 'drie koningen' 

CORREOS DE BOLIVIA 

1410'98.Stad La Paz vierhon
derdvijftig jaar geleden gesticht. 
2, Bs. Kerk. 
611  ' 98 . Vijftig jaar OEA*. 
3.50 Bs. Symbolische voorstelling. 
1211 '98 . Vijfentwintigste ver
jaardag Boliviaanse postzegel
Dond. 
2. Bs. Zegel met loep; vermelding 
'Espamer 98, Buenos Aires'. 
26 11  ' 98 . Kerstmis 1998. 
2., 6., 7. Bs. Resp. bekroonde 
tekening 'mensen op weg naar de 
kerk' van Kothio Isabel Lucuy 
Soenz (8 jaar), portret paus, de 
paus met moeder Teresa; afbeel
dingen met'Navidad 1998'en 

('Fortaleza dos reis mogos'). 
RS 0.31. Tweemool. Resp. fort, 
vuurtoren 'Mother Luizo'. 

CAMBODJA 
201  '99 . Locomotieven. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. 'Stour

bridge Lion'(1829),'Atlantic' 
(1832),'035'(1834),'Iron Duke' 



(1847),'4-6-0','4-4-2'; Tire-Fly' 
(1840). 
2 8 - 1 - ' 9 9 . Mineralen. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R.Resp.aqua-
marijn, 'oeul-de-chat' (katten-
oog), malachiet, smoragd, tur
koois, robijn; diamont. 

3-2 - '99 . Rashonden. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok von 5400 R. Resp. Shibo 
Inu, Shih Tzu, Tibetaanse spaniel, 
Ainu-Ken, Lhasa Apso, Tibetaanse 
terrier; Toso Inu. 
3 0 - 3 - ' 9 9 . Katten. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok von 5400 R. Resp. 'rag-
doll', Russische blouwe, Bombay, 
'snowhoe'. Oosterse korthorige, 
Somali; Egyptische mau. 

CAYMANEILANDEN 
12-10-'98.Uitaiftedatum mel
ding 1/65'wildlife erfgoed, 
wings'. 
10,20,60 c., $ 1 . Wetenschappe
lijke nomen vogels. Resp. Denaro-
cygna orboreo, Fregata mognifi-
cens, Sula sulo, Amozona leuco-
cephalo hesterna. 

20 -11 - ' 98 . Kerstmis in de zon. 
10,30,40 c. 60 c. Resp. kerstman 
bij 'blowhole' op 'Grand Cayman', 
kerstman als duiker bij gezonken 
schip MV'Copt. Keith Tibbetts'bij 
'Cayman Brac', bezoek kerstman 
aan 'Pedro St. James Castle', 
kerstman stapt uit vliegtuig op 
'little Cayman'. 

CUBA 
8-11- '98 . Bloedbad von O'For-
rill en Goicurio (straten in Hava
na) veertig jaar geleden. 
15 c. Portretten von Angel 
(Machaco) Ameijelros, Pedro Gu
tierrez en Rogelio Perea. 
25-12 - '98 . Onafhankelijkheids
oorlog honderd jaar geleden; por
tretten met gebeurtenis. 
15c.(achtmaal),65,75c.Resp. 
Salvador Cisneros Betoncourt (as
semblee van Guoimoro), Calixto 

; 41 ltMIVERS»IO BE LtlOHAOEPILH* SORIANO ] 

Garcia lüiguez (inname San Juan), 
Adolfo Flor Crombet (strijdtoneel), 
Ignocio Agramonte Loynoz ('Res-
cote de Songuily'), José Moceo 
Grojoles ('Lorna del Goto'), Carlos 
Manuel de Céspedes ('Grito de 
Yaro'), Serofin Sónchez Voldivia 
(slag bij Zozo), Maximo Gómez 
Bóez ('Cargo al machete': aanval 
infanterie), José Marti Perez (Mari 
in Tampa, krant 'Potrio'), Antonio 
Moceo Grojoles ('Proteste de Bo-
roguó'). 
27 -12 - ' 98 . Slog bij Palma 
Soriano veertig jaar geleden. 
15 c. Landkaart met ligging Palma 
Soriano, soldaten in gevechtshou
ding. 
1 -1 - ' 9 9 . Veertigste verjaardag 
revolutie. 
65 c. Driemaal. Resp. ontsche-
ping soldoten (houden geweer 
droog boven hoofd), Fidel Castro 
en ?, toespraak Fidel Castro en 
duiven. 

; CUBA "tiir 65 i 
I < 

EGYPTE 
11-3 - '98 . Uitgiftedatum'inter
nationale handelsbeurs in Cairo' 
(melding 6/469). 
12-3 - '98 . Uitgiftedatum'hon
derd jaar Egyptische nationale 
bonk' (melding 6/469). 

FIJI 
2 0 - 1 - ' 9 9 . Folkloristische dan
sen. 
13,81,87c.,$3.Resp.'vakama-
lolo' (zitdons met waaier), 'meke i 
wou' (krijgsdans), 'seoseo' (wooi-
erdons voor vrouwen), 'meke ni 
yaqono' (ceremoniële dons van 
Kovo serverende man). 

HONGKONG 
2 1 - 2 - ' 9 9 . Chinese zodiak". 
Velletje met twoolfmaal S1.30. 
Twaalf tekens van de Chinese die
renriem. 
14-3 - '99 . Internationaal joor 
van de ouderen 1999. 
S 1.30,2.50,3.10,5.-. Resp. 
kalligraferen, vogels houden, 

schaken, vrijwilligersdiensten 
(twee handen helpen hond met 
stok). 
19-3-'99. 'Australia 99', we-
reldpostzegeltentoonstelling; ma
ritiem erfgoed. 
Postzegelboekje met emissie 'Star 
Ferry'(26-4-'98) met elhpston-
ding; verkoopprijs $ 25. 
2 7 - 3 - ' 9 9 . Fronkeerzegels; suc
cessen Hongkong dertiende Azië-
spelen Bangkok 1998. 
Vel met 52,2 .1 ,2 .5 ,3 .1 . 
2 5 - 4 - ' 9 9 . Fauna; reuzenpando 
(komst van pandopaar An An en 
Jio Jio). 
Vel met eerder uitgegeven ronde 
zegel van S10, ongesneden vel 
met tien zegels. 

INDIA 
2 5 - 5 - ' 9 8 . Tachtigste geboorte
dag onafhankelijkheidsstrijder Ab-
dulKhoder (1917-1943). 
2.-R. Portretten Abdul Khoder, 
Sotyendro Chandra Bordhan, Fou-
jo Singh. 
5-6 - '98 . Dragers van de Jnan-
pith literatuurprijs voor werk in 
'Bonglo'. 
2.- R. Portretten van Bishnu Dey 
(1909-1982, voor'Smriti Sotto 
Bhovishyot', 1971),Tarashankar 
Bandopodhyoy(1898-1971, voor 
'Ganeaevoto, 1966), Smt. Asha-
purna Devi (1909-1995, voor 
'PrathomProtishruti', 1976). 
8 -6 - ' 98 . Vijftigste verjaardag 
eerste internationale vlucht van 
'Air India'. 
5.-, 6.- R. In doorlopende somen-
hong. Resp. Big Ben in Londen, 
mannetje op wereldbol, 'Lockheed 
Constellation' boven 'Gateway' 
van India in Bombay. 

ISRAËL 
November/december ' 9 8 . 
Nationale vlag. 
NIS. 1.15,2.15,3.25,5.35. Zelf
klevende zegels met een afbeel
ding van de nationale vlag van 
Israël. 
16-11-'98.Frankeeretiketten. 
Zonder woorde-oanduiding. Vo-
pels met 'feestgroeten uit net Hei
lige Land'. 
1-12- '98. Dog van de filatelie. 
NIS. 5.35. Over de rand van een 
postzegel kijkende mensen (jong 
en oud) wijzen naar een met een 
loep spelende peuter 
5-1-'99.Chanoeka;Mattathias 
de Hosmoneeër. 
NIS. 2.15. Chonoekalamp 'Beza-
lel' met op het midden een voor
stelling van priester Mattothios 
met tekst 'voor de wonderen en 
voor de machtige doden...'. 
1-2- '99. Vijftig jaar Knesset. 
NIS. 1.80. Onder andere de stenen 

muur voorin de grote zaal met het 
hemelse en aardse Jeruzalem. 
1-2-'99,Frankeerzegel; flora. 
Zonder waarde-aanduiding, met 
een fronkeerwoarde van 
NIS. 0.15. Hyocinthus orientolis. 
l - 2 - ' 9 9 . Rabbi SholemShabozi 
(1619-1680?); nationale dichter 
van het Jemenitische jodendom, 
prins van de Hebreeuwse dichters 
aller tijden. 
NIS. 2.20. Foto van manuscript. 

16-2 - '99 . Joodse klederdracht 
uit eind 18de begin 19de eeuw 
(collectie van het Israel Museum, 
Jeruzalem). 
NIS. 2.15,3.25. Resp. Jemen, In
dia. 
16-2 - ' 99 . Honderd joor'Jewish 
Colonial Trust'. 
NIS. 1.80. Tekening fabriek, zaai
ende boer, loden en lossen van 
koopwoor in haven, tekst in En
gels en HebreeuvK over uitgifte 
van kolonistenaandelen en gewo
ne aandelen. 
19-3-'99. 'Australia 99', we-
^eldpostzegeltentoonstelling;ma-
ritiem erfgoed. 
Blok met NIS. 3.-, 5.-. Boot nieuw 
model, dezelfde boot oud model; 
achtergrond het meer van Galileo 
en de kerk van Tabgho ('twee bro
den en vijf vissen'). 

JAMAICA 
24 -2 - '98 . Herdenking prinses 
Diana en moeder Teresa (beiden 
overleden in 1997). 
S 20; blok van S 80. Resp. portret 
Diana; Diana en moeder Teresa. 

JAPAN 
6-10- '98 . Internationale week 
'schrijf-eens-brief'; tekeningen en 
houtsneden van Shakuchu Ito. 
90,110,130 yen. Tweemaal twee 
zegels in verticale samenhona. 
Resp. drie bovenste zegels 'planten 
en dieren' met resp. tekening van 
esdoornblad, draak en eend in de 
sneeuw, vlinder op pioenroos; on
derste drie zegels 'bloemen en vo
gels' met resp. parkiet in eik, pe-
kleurde vogel in besneeuwde bam
boe, parkiet in rozenstruik. 

2 - 1 1 - ' 9 8 . Wereldkampioen
schap volleybal 1998 voor man
nen en vrouwen. 
80 yen. Viermaal, in samenhang. 
Gestileerde afbeeldingen van resp. 
opslaa (service), stoppen en voor
bereiding aanval (pass), aanval 
(smash), blokkeren. 
4 - 1 1 - ' 9 8 . Culturele personen. 
80 yen. Tweemaal. Resp. schrijver 
BokinTokizowa (1767-1848), 
operazanger Yoshie Fujiwaro 
(1898-1976) 
13-11 - '98 . Nieuwjaar 1999; 
jaar van het konijn (Chinese zo
diak**). 
50-f3,80-f3 yen. Twee nieuw
jaarszegels met loterij. Resp. ko
nijn bakt rijsttoort, op bol balance
rend konijn. 
50,80 yen. Dezelfde afbeeldin
gen in kleiner formaat. 

24 -11 - ' 98 . Serie'mijn lieve
lingsliederen', VII. 
50,80 yen. Resp.'Ringo no Uta' 
(appellied, meisje met appel), 
'Omocha no Cha-cho-cho' (de cha-
cha-cho van het speelgoed); beide 
afbeeldingen met muziek. 
2 -12 - ' 98 . Honderd jaar vriend
schappelijke betrekkingen Japon-
Argentinie. 
80 yen. Paar danst de tango. 

10-12- '98 . Vijftig joor universe
le verklaring rechten van de mens. 
50,70,80,90 yen. Bekroonde 
ontwerpen van wedstrijd met als 
thema 'geluk'. Resp. 'gezin' 
(Chokou Wiom, MorokKo), 'hart
vormige boom' (Atsuko Nizato, 
Tokio), 'hito': persoon (Shouzo So-
mekowo, woonachtig in Spanje), 
'geluk' (Mary Cormel Muiloor, In
dia). 



KAZACHSTAN 
4  5  ' 9 8 . Dag van de ruimte
vaart. 
30. (tweemaal, in samenhang), 
50. 1 . Resp. dertigste verjaardag 
van de eerste bemande rondde
maonvlucht met de Apollo 8 van 
Fronk Borman, James Lovell en 
William Anders; vijfendertigste 
verjaardag van de eerste ruimte
vlucht met de Wostok 6 van Valen
tino Tereschkowo. 
106  ' 98 . Fronkeerzegels; Asta
no, nieuwe hoofdstad van Kozoch
stan. 
10., 15., 20.1. Resp. nieuwe 
moskee, kantoor aardolieinstan
tie, parlementsgebouw. 
106'98.Astana, nieuwe 
hoofdstad van Kozochston. 
Blok van 100.1. Zegel met presi
dentieel paleis, blok rand met 
landkaart. 
2 9  6  ' 9 8 . Fronkeerzegels; type 
staatswapen. 
l .,2.,3.,4.,5.t. 
2 9  7  ' 9 8 . Kozochse expeditie 
Mount Everest. 
100.1.; blok. Bergklimmers met 
Kozochse vlag. 
3 1  7  ' 9 8 . Fauna, I; vogels. 
15.,30.,50.t.Resp.Ciconia 
nigra, Phoenicopterus ruber ro
seus, Grus leucogeronus. 
3 8  ' 98 . Fauna, II; roofdieren. 
15., 30., 50.1. Resp. Lynx lynx 
isobellinus, Felis margorito, Uncia 
uncio. 

KOEWEIT 
1  7  ' 9 8 . Vijfentwintig jaar con
sumentenbond. 
25,50,150 f. Beeldmerk met ge
tal 25. 

2 8  ' 98 . 'Pos op voor landmij
nen'. 
25,50,150 f.; blok van 500 f. 
Verschillende details van schilderij 

^ 'slachtoffers van landmijnen' van 
° Jofar Islah. 
!^ 1  9  ' 9 8 , Beroepen in Koeweit 
■ voor de olieexploitatie, II. 
 25,50,100,150,250,350 f. 
% Resp. kopper, moolster (met grote 
^ steen), kleermaker, pottenbokker 
^ (kunst), pottenbakker (alledaags 
2 gebruik), spinster. 
= 3 10  ' 98 . Beroepen in Koeweit 

voor de olieexploitatie. III. 
m 25,50,100,150,250 f 

28 11  ' 98 . Kinder cultureel huis 
(gratis onderwijs en culturele ont
wikkeling). 
25,50,150 f. Collage van allerlei 
dieren. 

1012 '98. Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
25,50,150 f. Bekroond ontwerp 
van Koeweiti in wedstrijd Unesco*. 

3112'98. 'The Public authority 
for applied education ond training' 
(toegepast onderwijs). 
25,50,150 f. Beeldmerk met ge
tal 25. 
1998. Postale logo's. 

LIBANON 
11  5  ' 98 . Bezoek paus Johan
nes Paulus II een jaar geleden. 
L£ 10.000. De paus en president 
Elias Hrowi. 

MACAU 
82  '99 . Chinese zodiak**; jaar 
van het konijn. 
5.50 P. Gestileerd konijn. 

MADAGASKAR 
172 '99 . Vogels. 
250,1350F.(50,270Ariary). 
Beide tweemaal. Resp. Alectroenas 
modagascoriensis, Phoethon lep
turus. Ocean caporsis, Euryceros 
prevostü, Hypositto corollrostris, 
Neodreponis coruscaris, Foudia 
madogoscoriensis, Dicururus forfi
cotus, Atelornis pittoides, Schtbo? 
rufo, Brachypteracios leptosomus, 
Corvus albus. 
Blok von 4000,7200 (tweemaal) 
F. Resp. Andea goliath, Coraconsis 
vasa, Tyto alba. 

MARSHALLEILANDEN 
25 1  ' 99 . Kano's. 
Vel met ochtmoal 33 c. Resp. Pahi

zeilkano (Tuomotuarchipel), 

Moorigevechtskono (NieuwZee
land), Wo'a Kaukahiviskono 
(Hawaii), Tongiokireiskano (Ton
go), Ndruozeilkono (Fiji), Amato
sozeilkono (Samoa), Tipoiruo
reiskono (Tahiti), Walapzeilkono 
(Marshalleilanden). 
Vel met twintig zelfklevende ze
gels van 33 c. (acht afbeeldin
gen). 
1  2  ' 9 9 . Grote Amerikaanse in

Vel met twaalf zegels van 60 c. 
Resp. Tecumseh (Shawnee), Pow
hatan (Powhatan), Hiawatha (Mo
hawk of Onondaya), Dull Knife 
(Northern Cheyenne), Sequoyah 
(Cherokee), Sitting Bull (Teton 
Sioux), Cochise (Apache), Red 
Cloud (Oglollo Sioux), Geronimo 
(Apache), Chief Joseph (Nez Per
ce), Pontiac (Ottawa), Crazy Horse 
(Sioux). 

52 '99 . Nationale vlag. 
33 c. 
182  '99 . Flora; mensen met 
bloemenkransen, met bloemen 
versierde hoed en haorversierin
gen. 
Vel met tweemaal zes zegels van 
33 c. Resp. Plumerio, orchidee, 
llimo, Tiare, 'White Ginger' (gem
ber). Hibiscus. 

MAURITIUS 
l l  2  ' 9 9 . Driehonderdste ge
boortedag Mahé de lo Bourdon
nois. 
7. Rs. Zegel op zegel. Yvert nr. 
98. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
32  '99 . Vijftig jaar hotel 'Avila 
Beach'. 
75,110,225 c. Resp. hotel, 
strandgezicht met Delonix regio 
(boom), Prosopis iuliflora (deze 
boom werd bij uitoreiding hotel

Im■ ■■ jL» ■■■■>■ > > » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

complex gespoord omdat zijn wor
tels nauw verweven zijn met de 
diepgewortelde historische banden 
van Avila met Curocoo). 

NEVIS 
2412  '98 . Walt Disney; zeven
tigste verjaardag van Mickey 
Mouse, thema 'basketbal'. 
Twee vellen met acht zegels van 
S I ; vier blokken van $6 . 
4  l  ' 9 9 . Chinese zodiok**; jaar 
van het konijn. 
Blok met viermaal S1.60; blok 
van S 5. Resp. zilverkoniin, Hol
londer, dwergkonijn, Hollands 
dwergkonijn; dwergalbino met 
jongen in tuin. 

NICARAGUA 
268  ' 98 . Negentigste geboorte
dag van schilder/Zbeeldhouwer 
RodrigoPehalba (19081979). 
CS 2.50,3.50,5.; blok van CS 5.. 
Resp. 'kruisafneming', 'Victoria en 
Piere', 'moederschap'. 

288  '98 . Schilderwedstrijd voor 
kinderen met als thema 'wij kin
deren houden van vrede'. 
CS 0.50. Bekroond ontwerp 'vre
desduif' van Yomilet Flores (10 
jaar). 
l l  9  ' 9 8 . Publicatie'Prosospro
fonas y otros poemas' van lyrisch 
dichter/diplomoot Ruben Dario 
(18671916) honderd jaar gele
den. 
CS 3.50,5.. Resp. manuscript ti
telpagina, portret. 
259  ' 98 . Kunstprijs 1998 voor 
schilderijen met als thema 'na
tuur'. 
CS 3.50. Schilderij 'koe en molin
cheboom' van Byron Goméz Cha
vorrio. 
910  '98 . Internationale dog 
van de postzegel. 
CS 6.50. Brievenbus uit 1800. 
1210 '98 . Nicaraguaanse dia
loog. 
CS 5.. Opperhoofd Nicaroo in ge
sprek met de Spaanse veroveraar 
Gil Gonzalez Dovila. 
1610 '98. Belangrijke vrou
wen; portretten. 
CS 3.50,7.50. Resp. schrijver Lo
lita Soriano de Guerrero (geboren 
in 1922), Staatspresident Violeta 
Barrios de Chomorro (geboren in 
1929, president van 1990
1996). 
1012 '98. Vijftig jaorverklo
ring universele rechten von de 
mens. 
CS 12.. Mensen von verschillend 
ras, getal 50, beeldmerk. 

1412 '98 . Kerstmis 1997! 
CS 0.50,1., 2., 3.; blok von CS 
7.50. 
2312  '98 . Aardbeving in Ma
nagua vijfentwintig jaar geleden. 
CS 3., 7.50; blok van CS 10.50. 
Resp. verwoeste stad, 'herrezen' 
stad; symbolische voorstelling (ge
stileerde hoogbouw, klok, aard
schok, vollende blokken, jaartal
len 19721997, tekst'vijfentwin
tigste joardog van de aardschok 
('terremoto' in trillend schrift) van 
Managua, logo Nicoroguoans insti
tuut voor territoriale studie'. 

NIUE 
239  ' 98 . Schelpen (melding 
1/67). 
20,70 c., SI .  , 5.. 

OMAN 
223  '98 . Fronkeerzegels; 'Al
Khonjar Assodi'. 
50 (tweemaal), 100,200 b. Arabi
sche dolk met schede. 
254'98.GCC*weekvanhet 
wegverkeer. 
100 b. Beschermende hond, ze
brapad, verkeerslicht, politie op 
motorfiets. 
23 7  ' 98 . Toerisme, II. 
Vel met zesmaal 100 b. Resp. fort, 
rotswand met meer, oaseneder
zetting, parade, bevloeiingska
nool, meisjes bij oase. 
59 '98 . Internationale postze
geltentoonstelling, Masqat. 
50 b. Beeldmerk. 
910'98.Wereldpostzegeldag. 
100 b. Vrededuiven, gestileerde 
zegel met UPU*beelamerk, wa
pen. 

PAKISTAN 
152 '98 . Tweehonderdste ge
boortedog dichter Mirzo van Aso
dullohGhalib (17971869). 
2 R. Portret. 
233  ' 98 . Vijftig jaar strijd
krachten. 
7 R. Nationale vlag en strijdkrach
ten van land, zee en luchtmacht. 
273  '98 . Honderdste sterfdag 
pedagoog S.A. Khan (1817
1898). 
7 R. Portret. 
224  ' 98 . Zevenentwintigste na
tionale sportspelen, Peshawar. 
7 R. Logo, verschillende sportpic
togrommen. 
274  '98 . Geneeskrachtige 
planten, VI. 
2 R. Datura stramonium. 
68 '98 . Vijfentwintig jaar se



naat (hogerhuis). 
2,5 R. Senaatswopen. 

NAURU 
119'98. Gemenebestspelen, 
Kuala Lumpur. 
40,60,70,80 c; blok van iedere 
waarde. Resp. turnen, boksen, 
hardlopen, gewichtheffen. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
285'98. Frankeerzegel; krab

ben, overdruk. 
251. op 0.65 K. 
159'98. Flora; orchideeën 
(meldinq 1/67). 
Wetenscnappelijke namen resp. 
Coelogyne fragons, Dendrobium 
cuthbertsonii, Dendrobium vexillo

rius var. retroflexum, Dendrobium 
finisterrae. 
510'98. Wereldkampioen

schap kanovaren, eilana Manus. 
25,50,65t., l.K.Resp.twee

persoonskaiak, looptraject, kano 
met zeil en kajak, beeldmerk. 

PARAGUAY 
S9'98. Eerste priesterwijding 
van Indios door Hernando Je Trejo 
y Sanabria. 
400,1700 Gs. Resp. bewerkte 
deur van kerk in Caozapó, beeld

houvraerk St. Franciscus van Assisi 
in de kerk van Atyró; beide waar

den met portret paus Johannes 
Paulus II (geboren in 1920, paus 
sedert 1978). 
169'98. Inheemse flora. 
100,600,1900 Gs. Resp. Acacia 
caven, Cordio trichotomo, Glondu

lario sp. 
169'98.Cultuurerfgoed Mer

cosur. 
5000 Gs. Kerkruïne in Itopüo 
'voormalig jezuïetenklooster). 
112'98. Kerstmis 1998. 
300,1600 Gs. 

PERU 
294'98. Honderd jaar Choril

los militaire academie, Lima. 
2.70 S. Cadetten voor academie

gebouw. 
304'98. Vijftig jaar OAS*. 
2.70 S. Landkaart, getal 50, 
beeldmerk. 
225'98. Vijfentwintig jaar 
luchtvaartmaatschappij Aeroperü. 
1.50,2.70 S. Resp. kathedraal 
van Cuzzo, Airbus A320. 
56'98. Vijftia jaar notionale 
vereniging van fokkers en bezit

ters von het Peru(vi)aanse Paso

paard. 
2.70 S. Schilderij 'ruiter op Paso

paard' van Enrique Arambur Fer

reyrosl 19401985). 
156'98. Honderdste verjaar

dag restauratie kathedraal van 
Lima. 
2.70S.KathedraaL 
196'98. Fronkeerzegels; kera

niek (met apen) van de Moche

ultuur. 
I., 1.30,1.50,2.70,3.305. 
226'98. Incofeest 'Inti Raymi'. 

S. Feestelijkheden in Socsoyhu

iman. 
266'98. Wereldvoetbolbeker 
rankrijkl998. 
!.70,3.30S.;blokvanl0S.ln 

samenhang. Resp. keeper, kopbal; 
omhaal. 

PITCAIRNEILANDEN 
1612'98. Internationaal jaar 
van de oceaan 1998. 
20,90 c.,S 1.80,3.; blok van de 
vier waarden. Resp. vissen, duiker 
bij wrak van 'Cornwollis', vissen 
van het rif, Pterodroma ultimo 
(vogel); alle zegels met beeld

merk. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 3/227. 

QATAR 
207'98. Inheemse insecten. 
Vel met viermaal vijf stroken ze

gels van 2 R. Resp. Amegilla nubi

ca, Anthia duodecimguttoto, Cocci

nello septempunctata, Compono

tus xerxes, Acherontia styx, Pime

lio arobico, Stizus marnonis, Gryl

lotalpa gryllotolpo, Locusta migra

torio, Oryctes elegans, Dophnis 
nerii, Periploneto americana, Or

thetrum cnrysostigma, Scorites 
guineensis, Platypleura arobica, 
Ammocleonus oschabadensis. 
Mantis religioso, Brochynus nobi

lis, Hypolimnas misippus, Labiduro 
riporia. 
Twee blokken. 
158'98. Uitrusting pareldui

kers in vroeger tijd. 
25,75 dh., 1,1.50 R.; blok van 2 
R. Resp. 'meflojo' (mes om schel

pen open te snijden), 'mahor' (pa

relmossel), 'dasto' (parelweeg

schaal), 'deyen' (verzamelnetje); 
parelduiker bij openen vangst. 
29'98. Vijfentwintig jaar uni

versiteit van Qatar. 
1,1.50 R.Arabisch getal 25. 
29'98. Zevenentwintig jaar on

afhankelijkheid. 
1,1.50 R.Portretsjeik Hamad ihn 
Khalifa othThani (geboren in 
1948, reg. sinds 1995) en resp. 
staatswapen, zuilen. 

SINGAPORE 
2310'98.'Italia 98'; joor van 
de tijger (Chinese zodiak**). 
Blok met tweemaal $ 22. 
1998. Frankeerzegel. 
40 c. De 'trishaw' (fietstaxi met 
passagier). 
151 '99. Vijftig jaar interreli

gieuze organisatie, Singapore. 
Zegel voor lokaal gebruik, 60 c, 
$ 1 . Beeldmerk en tekst. 
151 '99. Chinese zodiak**; 
jaar van het konijn. 
Zegel voor lokaal gebruik, $ 2. 
Twee verschillende gestileerde ko

nijnen. 
193'99.'Australia 99', we

reldpostzegeltentoonstelling;ma

ritiem erfgoed, historische zeil

schepen.. 
Zegel voor lokaal gebruik, 70 c, 
$1,2. Resp. klipper (en locomo

tief), 'twakow' (zeilschip) en 'sam

pan kotok' (roeiboot), 'Fujian 
junk' (jonk), 'golekkan' or han

delsvaorder van Madura. 
Blok met 22,70 c., $1,2. Als de 
losse zegels met tekst 'de bloeien

de zeehandel'. 

SOMALIË 
512'98. Fronkeerzegels; fau

na (één vogel). 
100,200,300,500,600,700 
Sh.So. Alle tweemool. Resp. Gola

go senegolensis, Trogelopnus 
strepsiceros, Acinonyx juliatus, 
Okopia johnstoni, Colobus guere

zo, Kobus ellipsiprymnus, Popio 
hamodryas, Dendroopsis poly

lepis, Luscinia megarhyncnos (vo

gel), Connochoetes tourinus. Pon

tnero leo, Panthern pardus. 

SYRIË 
83'98. Vijfendertigste verjaar

dag van de '8 maart revolutie'. 
£17. Ontziltingsindustrie. 
213'98. Moederdag. 
£ 10. Moeder met twee kinderen. 
174'98. Terugtocht Britse en 
Franse troepen tweeënvijftig jaar 
geleden. 
£ 10. Soldaat met sabel, nationale 
vlag van 1946. 
1 5 '98. Dog van de arbeid. 
£ 18. Man achter computer, indus

triefobrieken. 
226'98. Zesentwintigste inter

nationale bloemententoonstelling, 
Damascus. 
£ 17. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. Bougainvilleo glabra. Hibis

cus rosasinensis. 
226'98. Wereldvoetbalkam

pioenschap Frankrijk 1998. 
£ 10; blok van £ 15. Spelmomen

ten. 

TANZANIA 
Aanvullende informatie (onvolle

dig) emissies 1998 ontvangen: 
181'98.PAPU*. 

150,250,400,500 Sh. Resp. 
vlaggen, beeldmerk, EMSpost

bestelling per motorfiets, gi

raffes. 

23 l  '98. Herdenking Diana, 
prinses van Wales(199611997). 
163'98. Inheemse wapens. 
150,250,400,500 Sh. 
304'98, Entertainer John Den

ver. 
304'98. Nieuwe uitgiftedatum 
melding 7/8/557/'98'Jackie 
Chan'. 
48'98. Vliegtuigen van de 
20ste eeuw. 
99'98. Rechten van het kind. 
150,250,400,500 Sh. 
910'98.Wereldpostzegeldag. 
1210'98. Fauna en flora. 
1210'98. Onderwaterwereld; 
opdruk 'internationaal jaar van de 
oceaan'. 
1210'98. Internationaal joor 
van de oceaan. 

TSJAAD 
3011'98. Brandweerauto's. 
50,150,200,300,400,500 F.; 
blokvan700F.Resp.'Kittany 
hose reel', (1840), Fiat (1920), 
'Mack Truck Corp.'(1915), Re

nauh(1930),PegasoM1090 
(nog in gebruik), 'Jet Fire Power' 
(1960); 'King George III Fire Com

pany'(1720). 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»I 
REPUBLIOUE du TCHAD 

VENEZUELA 
301'99. Honderdvijftigste ge

boortedag von monseigneur Dr. 
Jesus Manuel Jóuregui Moreno 
(18481905). 
Vel met tweemaal vijf zegels van 
500 Bs. Resp. portret, portret op 
oudere leeftijd, 'Santo Cristo de la 
Grita', beeld 'Nuestra Seüora de 
los Angeles', kerk von 'Nuestra 
Seüora de los Angeles'. 

TURKS EN CAICOSEIUNDEN 
242'98. Vissen. 
Vel met zestienmool 25 c. 
307'98. Vijftig jaar universiteit 
van Westlndië. 
20,60,80c.,$l.. 

r 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
1911'98. Ruimtevaartuig. 
$ 11.75. Expressezegel, ruimte

vaartuig op transportvliegtuig 
Boeing 747123 (bouwnummer 
86). 
28l'99. 'Love'XVI; Victoriaan

se harten als poëzieploatjes met 
'kanten' papier. 
33,55 c. Twee verschillend ge

vormde zegels met harten be

staand uit rozen, lelietjesvondo

len en groen blad (55 c. bestemd 
voor huwelijksinvitoties); postze

gelboekje met twintigmaal 33 c. 
Januari '99. Chinese zodiak**; 
joor van de haas (zevende in de 
serie 'Lunar New Year'). 
33 c. Hoos (knipselwerk), geluk

kig nieuwjaar in Engels en Chinese 
karakters. 

VIETNAM 
87'97i Folklore; klederdrach

ten. 
400,2000,5000,10.000 d. Resp. 
San Chay, Dao, Phu La, Kho Me. 
l l  7  ' 97 l Strijd tegen aids*. 
400 d. 'Aids' luidencTe klok. 
257'97! Vijftig jaar dog van de 
invalide en gevallen soldoot. 
400 d. Gedenkteken Ben Duoc, Cu 
Chi. 
l8'97! Flora. 
1000,3000,5000,9000 d. Resp. 
Hibiscus rosasinensis, Hibiscus 
schizopetalus, Hibiscus syriocus 
(rozebloeiend). Hibiscus syriocus 
(geelbloeiend). 
88'97! Dertig joor Asean*. 
400 d. Vlaggen lidstaten, logo. ^ 
268'97! Vijftig jaar vakbond ! : 
Postbeamten. _, 
400 d. Postmedewerkers uit 1947 Z 
en 1997, monument. % 
49'971 Onderwaterleven (zee i^ 
paardje). ^ 
400,1000,3000,5000,6000, f 
7000 d. Resp. Hippopcampus sp., ï 
Hippocampus sp.. Hippocampus  ^ 
guttulotus. Hippocampus kelloggi, QflQ 
Hippocampus joponicus, Hippo vU9 
campus hippocampus. 
249'97l Zevende topconferen

tie organisatie Franstalige landen, 
Hanoi. 



5000 d. Beeldmerk, wereldkaart. 
11 -10 - ' 97 ! Negentiende Zuid-
oost-Aziëspelen, Jakarta. 
5000 d. Tafeltennis, vlaggen deel
nemende landen. 
1 5 - 1 0 - ' 9 7 ! Vogels (fazant). 
400,3000,5000,6000,8000 d.; 
blok van 14.000 d. Resp. Syrma-
ticus ellioti, Diardigallus diardi, 
Phasianus colchicus, Chrysolophus 
amherstiae, Polyplectron germai-
ni; Hierophasis imperialis. 
l-l- '98.Frankeerzegels; ge
vlochten voorwerpen. 
400 (viermaal), 2000 d. Resp. ta-
fellamp, schalen, vogelvormige 

mand, hertvormige mand, heng
selmand. 
5 -1 - ' 98 . Chinese zodiak**; jaar 
van de tijger. 
400,8000 d. Resp. tijgerin met 
twee welpen, rode tijger. 
3 0 - 1 - ' 9 8 . Tet-offensief dertig 
jaar geleden. 
400 d. Vlaggen, helm, geweer, 
vlammen. 

ZUID-AFRIKA 
9-12- '98 . Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens. 
Zegel 'standard postage'. Werk 
van onbekende Kunstenaar uit 

'South Ndebele'(ca. 1950) met 
verschillende bouwstijlen uit de 
wereld, beeldmerk. 
15 -2 - ' 99 . Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*; postauto's. 
'Vier zegels 'standard postage'. 
Resp. 'Dennis Royal Mail Vehicle' 
(1913), Ford V8 (1935), mobiel 
postkantoor (1937),'Troyan Post 
Office Van'(1927). 

16 -2 - ' 99 . Chinese zodiak**; 
jaar van het konijn. 
Blok van 5.- R. Springend konijn 
(Pronolagusrupestris). 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRA
LISCH (ROSS DEPENDENCY) 
11 -11 - ' 98 . IJsformaties. 
Vel met 40,80 c., S I . - , 1.20, 
1.50,1.80. Resp. ijsschotsen, glet-
sjertona, ijsberg, 'Cape Evans' in 
de herht, ontdooiende ijsschotsen 
in de zomer, ijsberg bij zonsonder
gang. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
2 -11 - '98 . Uitgiftedatum'veertig 
jaar internationaal geofysisch 
jaar'(melding 12/912). 

*: Gebruikte afkort ingen: 
Aids Acauired Immune 

Deliciency Syndrome 
Asean Association of Southeast 

Asion Nations 
EYOD European Youth Olym

pic Days 
GCC Gulf Cooperation 

Council 
NATO North Atlantic Treaty 

Organization 
GAS Orgonizotion of the 

American States (OEA) 
OEA Orgonización de los 

Estados Americanos 
(GAS) 

PAPU Pan African Postal 
Union 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 

Upaep 

UPU 

Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 
Universele Post Unie, 
Union Postal Universel
le, Universal Postal 

**: De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rat, buffel/os, tijger, konijn/haas, 
(soms sprake van konijn dan weer 
van haas; het Chinese jaar van hel 
konijn loopt van 16 fetruori 1999 
tot 5 februari 2000; de in dit jaar 
geboren mensen is een lang leven 
beschoren), draak, slang, paard, 
geit/schaap, aap, hoon, hond, 
zwijn/varken. 

Arve Collectors bv 
heeft u veel verzamelplezier te bieden: 
• Bestellijsten: 7x per jaar versturen wi] 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 verplictit u tot niets. Wel verzoeken wij u om uw 
verzamelgebieden op te geven, zodat wij ons aanbod 
hiierop af kunnen stemmen. 

Voor meer informatie: 
Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2723 XD Zoetermeer 
Te l . /Fax: 079-3311218 
E-mail: arveah@worldonline.nl 
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doorlopend aanbiedingen 
in onze gratis 
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P O S T Z E G E L H A N D E L L O D E W I J K 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

PostzegelhancJel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

ra 

I 

U) 
c 
0) 
o 
(O 
0) 
2 
O) 
I 

c 
0) 
N 

gratis prijslijsten van o.a.: 
(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen: 
Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Duitsland, 
Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk "̂  
Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, 
Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

motieven: 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de ven ray se 
postzegelhandel 

Q Julianasingel 1 - 5802 AS Venray j 
tel./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen 

«iL, tel. 0478 - 586391 winkel ^ ' 
^1 - l|3)!ieM)i - 6uuaiJOS e)OJ6 - uazfud a 6 ^ 

mailto:arveah@worldonline.nl


MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

PostzegeIveiIing Limburg 
Brinkgreverweg 13 7413 AA Deventer Tel.0570-631221 Fax.0570-636293 

organiseert op 

Zaterdag 15 Mei 1999 
de 148-ste Postzegel veiling 

in Motel Eindhoven 
* Een mooie afdeling Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 
met veel topmateriaal, een interessante afdeling buitenland, 

een mooi aanbod brieven, postwaardestukken enz., 
veel albums, insteekboeken, mappen, partijen en dozen. 

* De veiling vindt plaats in MOTEL EINDHOVEN Aalsterweg 322 
* Kijkdagen ook op ons kantoor in DEVENTER van 

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

Wilt U verkopen, neenn dan met ons kontakt op. Wij informeren U vrijblijvend over de 
mogelijkheden en garanderen een optimale veilingopbrengst. 

Dagelijks inzenden - voorschot mogelijk 

Laat onze Wereldwijde kontakten in uw voordeel zijn 

Lid van: 

Holland New York Köln Londen 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimr 
TE KOOP GEVRAAGD 

TEGEN KONTANTE BETALING : 
* Gehele nalatenschappen 

* Betere collecties 
* Betere losse zegels of series 

AANGEBODEN: 
* Regelmatig hebben wij collecties 

en partijen te koop 
Informeer vrijblijvend 

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

Tel.0570-633258 Fax.0570-636293 

f f f f f ¥ f f f f ¥ 

POSTZEGELEXPRES 
de ruim gesorteerde postzegelzaak voor o.a. 

* Nederland en Koloniën 
* Abonnementen gehele wereld 

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

POSTZEGELEXPRES 
Brinkgreverweg 13 - 7413 AA Deventer 

Tel.0570-633Q33 Fax.0570-636293 ffVVVVffffffVf 
ill 



PAHIORAMA SAMENSTELLING. D VEENSTRA, 
DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

LENTE OP ZEGELS 
De knipkunstenares Sonia 
Brandes ontwierp de twee 
Deense zegels, die op 24 
februari als 'voorboden 
van de lente' verschenen. 
Op de zegel van 4.00 k. 
zien we de kievit [Vanel
lus vanellus) en op die 
van 5.25 k. de grauwe 
gans [Anser anser). 
Sonia Brandes ontwierp 
ook de omslag van het 
postzegelboekje, waarin 
de zegel van 4 k. is op
genomen. In het velletje 
zijn de zegels afgebeeld 
tegen een voorstelling 
met vijf fig|uren; op de 
rand worden regels ge
citeerd uit het oude 
Deense gedicht waar
door Sonia Brandes zich 
liet inspireren: 'Groen 
zijn de heggen van de 
lente'. Het tweede cou
plet werd in het Engels 
vertaald: 

Now the lapwing has 

And the willow lush cat
kins 
The tiny violet sprouts on 
the embankment 
Laboriously, the goose 
teaches 

hier young to walk 
The bragginq magpie 
woves its tail. 

Deze Deense zegels zijn 
goed in te passen in een 
verzameling over de vier 
seizoenen of de vier 
jaargetijden, het thema 
ook van het postzegel
boekje dat PTT Post van 
2 maart jl. uitgaf. 
In Denemarken kent men 
de gaekkebrev, een va
riant van onze Valen
tijnskaarten. Gaekkebre
vezijn anonieme brieven 
die vandaag de dag 
vooral door kinderen 
naar familie en vrienden 
worden gestuurd. Ze 
gaan meestal vergezeld 
van een sneeuwklokje 
[Galónthus) en van een 
gedicht op rijm. 
De lentekaart die de 
Deense PTT dit jaar uit
geeft is eveneens door 
Sonia Brandes gemaakt. 

HUISDIEREN 
NieuwZeeland gaf op 
10 februari een serie op 
het thema Popular Pets 
(populaire huisdieren) 
uit. De reeks is niet alleen 
qua vormgeving de 

moeite waard, maar ook 
vanwege het thema. Op 
één van de zegels is een 
Nederlands konijn afge
beeld. De zegel van 
40 c. toont een jonge la
brador, samen met een 
konijn. De kinden/rien
delijke labrador behoort 
in NieuwZeeland tot de 
populairste hondenras
sen. 

Het Nederlandse dwerg
konijn dat we zien op de 
zegel van 80 c. is ook 
populair bij ouders met 
kinderen. 
Op de zegel van 1 d. is 
een Toibfa/(kat) afge
beeld, samen met een 
konijn. Op boerderijen 
worden jonge dieren 
vaak tijdelijk als huisdier 
opgenimen. Een bekend 
voorbeeld zijn lamme
tjes, die wanneer ze later 
teruggaan naar de kud
de, trouwe bezoekers 
van de bewoners van de 
boerderij blijven. 
Op de zegel van 1.20 d. 
is een lammetje afge
beeld met narcissen op 
de achtergrond. 
Het dier op de zegel van ' 
1.50 d. is een Welsh 
Pony. 
Op de zegel van 1.80 d. 
zijn twee kleurige vogel
tjes afgebeeld. 
In een velletje dat ge
wijd is aan het Jaar van 
het Koniin zijn drie ze
gels uit de serie opgeno
men. 

LEUKE KATTEN 
In Tsjechië verscheen op 
17 februari een serie 
van drie kattenzegels, 
nu eens met dit dier in 
kenmerkende poses. 
Neem bijvoorbeeld de 
kater op de zegel van 
4.50 k. Linkerpoot en 
rechteroor onderbreken 
het rechthoekige zegel
kader, waardoor het 
beeld van een kat die 
zijn kop wast, wordt 
versterkt. 

Op de zegel van 5 k. is 
een kat met haar jong af
gebeeld, op die van 7 k. 
zijn twee katten te zien. 

UILEN 
In België en Luxemburg 
verschenen binnen twee 
weken uilenseries, met 
daarop afbeeldingen 
van zowel de bosuil als 
de kerkuil. 
Om met België te begin
nen: De Post aai in de 
serie 'Natuur op 22 fe
bruari vier zegels met ui
len uit. Ontwerper Eric 
Daniels beeldde ze zit
tend op een tak af; hij 
koos voor de kerkuil 
[Tvto alba), de steenuil 
[Athene noctua, zie 
'Nieuwe uitgiften), de 
bosuil [Strix aluco) en de 
ransuil [Asio otus). 
De ontwerper van de 
Luxemburgse zegels (uit
giftedatum: 8 maart) 
ging wat creatiever te 
werk. 

Weliswaar zit de bosuil 
op de staande zegel (ta
rief A) ook op een tak, 
maar voor de twee oe
hoes (Bubo bubo) op de 
zegel van 32 f. koos hij 
een pose en face. Voor 
de kerkuil (60 f.) zocht 
hij bovendien een meer 
natuurlijke omgeving uit 
dan die van dezelfde uil 
op de Belgische zegel. 

EZELS 
Aruba gaf op 29 januari 
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een serie van drie zegels 
met ezels [Equis asinus) 
uit. Vijf ezelsoorten wer
den in de achttiende 
eeuw door de Spaanse 
veroveraars op dit eiland 
geïmporteerd. De dieren 
komen voor in de kleuren 
wit, zwart, lichtbruin 
[coffie CU lechi), donker
bruin (mohino) en grijs. 

Tot 1924 waren de ezels 
het belangrijkste trans
portmiddel voor de loka
le bevolking. Later maak
te de auto ze overbodig 
en werden ze in de wil
dernis losgelaten. Door 
de oprukkende bescha
ving raakten de ezels al 
snel hun leefruimte kwijt. 
In 1910 waren er nog 
1.391 ezels en dat aan
tal slonk snel. Nu zijn er 
nog maar zeventig over; 
uitsterving dreigt daar
door. Om daar iets aan 
te doen werd in 1997 de 
Fundacion Saiba Nos 
Burico ('Stichting Red 
Onze Ezels') opgericht. 
Ezels voedden zich voor
namelijk met gras en krij
gen als aanvullend voed
sel Cabarina, een sup
plement van mineralen 
en vitamines voor paar
den, dat ook voor ezels 
geschikt is. 

TALLINN ZOO 
In de Estlandse reeks Tal
linn Zoo verscheen op 17 



September 1998 een ze
gel met een afbeelding 
van de Siberische tijger 
{Panthera Hgris akaica). 
Die reeks werd op 18 fe
bruari vervolgd met een 
zeghel van een andere 
bedreig^de diersoort, de 
sneeuwluipaard (Uncia 
uncia). 

Dit fraaie roofdier is bij 
uitstek geschikt voor het 
leven in het hooggeberg
te: hij beschikt zowel 
over de eigenschappen 
van de panter als die van 
de kat. 

NIEUW 
FRANKEERSTEMPEL 
MOLENS 
Op 1 februari nam de 
Stichting Levende Molens 
in Roosendaal een nieuw 
frankeerstempel 
(FM21294) in gebruik. 
Het stempel werd ont
worpen door de West
vlaamse kunstenaar Luc 
Armeel uit Poperinge. 
Armeel laat een ston
derdmolen en een acht
kante grondzeiler zien, 
samen met de tekst 6e
zoek het centrum voor 
molinologie. De stan
derdmolen staat symbool 
voor Vlaanderen, de 
achtkante molen is type
rend voor Nederland. 

Op de zegel van 10 c. is 
een variëteit van de 
kruisdistel Pieurotus 
{Pleurotus eryngii var. 
Ferulae) te zien. Deze 
eetbare soort, die tot de 
edele oesterzwammen 
wordt gerekend, komt 
voor in bergachtige stre
ken. 
De wat onduidelijke illu
stratie op de zegel van 
15 c. toont de oranje
groene melkzwam [Lac
tarius deliciosus), een 
smakelijke, eetbare pad
destoel die van alle melk
zwammen de lekkerste 

De grote sponszwam 
{Sparassis crispa) figu
reert op de zegel van 
25 c ; het is een padde
stoel voor culinaire fijn
proevers. De verfijnde 
smaak is vooral geschikt 
om soepen op smaak te 
brengen. 
Ook de hoge morielje 
(Morcbella elata) op de 
zegel van 30 c. kan voor 
allerlei culinaire doelein
den worden gebruikt. 

Paddestoelen zijn ook te 
vinden op vijf Roemeen
se zegels, maar dan als 
opdrukken op bestaande 
zegels. Net als eerder in 
deze rubriek gemelde 

Afdrukken van het stem
pel op een blanco enve
lop of op een kleuren
Drentkaart van molens 
beperkte oplojge) kunt u 
crijgen bij het riet Cen
trum voor Molinologie, 
Vincentiusstraat 7, 4701 
LM Roosendaal, telefoon 
0165541661. 

PADDESTOELEN 
Op de serie paddestoe
len die Cyprus op 4 
maart uitgaf staan vier 
redelijk bekende soorten. 

opdrukken gaat het hier 
om afbeeldingen in sil
houetvorm in de kleuren 
rood, zwart, groen, 
bruin en paars. De op
drukken (uitgiftedatum: 
22 januari) zijn aange
bracht op zegels uit 
1992, die werden uitge
geven ter gelegenheid 
van de invoering van 
nieuwe telefoonnum
mers. 

JAGEN IN RUSLAND 
Op 29 januari gaf Rus

land een serie uit over de 
plezierjacht, een thema 
dat in ons land nogal 
omstreden is. Hoewel de 
pastelachtige kleuren 
lieflijke' beelden opleve

ren, kunnen de zegels 
het eigenlijke doel van 
de jacht  het doden van 
in het wild levende die
ren  niet verhullen. 
Op de zegel van 1 r. is 
de jacht op het auerhoen 
(lefrao urogallus] in 
beeld gebracht. 
De zegel van 1.50 r. is 
ook bruikbaar voor hon
denverzamelaars: jagers 
op eendenjacht nemen in 
de boot een jachthond 
mee. 
De zegel van 2 r. is ge
wijd aan de valkenjacht; 
een afbeelding vindt u in 
de rubriek 'Nieuwe uit
giften'. 
Een in onze Westerse 
ogen zeer kwalijke jacht
vorm is te zien op de ze
gel van 2.50 r. Drie wol
ven komen af op stukken 
vlees die aan een lijn 
hangen. Tussen de bo
men staan twee jagers 
klaar om de wolven te 
schieten. 

Op de zegel van 3 r. 
wordt een beer  moge
lijk een bruine beer [Ur

sus arcfos)  belaagd 
door drie honden, terwijl 
op de achtergrond een 
jager gespannen toekijkt. 

STADSPOST 
De meeste stads en 
streekposten streven er 
naar de eigen stad, dorp 
of regio op hun zegels in 
beeld te brengen. Regio
Post NoordOost Fries
land in Kollum gaf in 
1993 al een zegel uit om 
reclame te maken voor 
de Kollumer Kaasdagen, 
maar kon het kennelijk 
niet laten op 17 februari 

Kollumer 
Kaasdttqen 

•  " * * * 

een nieuwe, grotere ze
gel over dit onderwerp 
uit te geven. 

De zegel van 1993 liet 
een Kollumer kaas zien 
én een Kollumer Kat (de 
bijnaam van de inwo
ners van het dorp). Des
tijds bestond de kaas uit 
niet veel meer dan een 
gele cirkel, maar op de 
nieuwe zegel toont de 
Kollumer Kat een echte 
Kollumer kaas. Meer in
formatie over de zegels 
telefoon 0511452603. 

Stadpost Schoonhoven 
beperkt zijn bezorgacti
viteiten tot de Zilverstad. 
De nieuwe serie van vijf 
zegels (in een vel van 
tweemaal vijf zegels) die 
op 4 februari werd uitge
geven laat bekende 
stadsbeelden zien, zoals 
de watertoren. Het ge
bouw is opgetrokken in 
de zogenoemde chalet
stijl. Met zijn hoogte van 
50 meter is de waterto
ren al sinds 1901 bepa
lend voor het silhouet 
van de stad. Sinds 1996 
is de toren verbonden 
aan het thema 'zilver in 
beweging'. Twee zil
ver/goudsmeden heb
ben er hun atelier geves
tigd en in de toren is ook 
een expositieruimte inge
richt, waarin modern zil
ver wordt getoond. 

Den Haag vallen sinds 
1986 op door hun mooie 
vormgeving en aanspre
kende thema's. Minpun
ten zijn er ook: de hoge 
nominale waarden en 
toeslagen (bestemd voor 
een goed doel). 
Daar staat dan weer te
genover dat de series 
van 1986 tot en met 
1992 beperkt bleven tot 
jaarlijks drie en daarna 
vier zegels; de meeste 
stadsposten werken met 
velletjes van tien. Alleen 
bij de uitgifte van de 
schaakzegels in 1992 en 
1993 doorbrak de stads
post dit beheerste emis
siebeleid. Voor thematici 
volgt nu een beknopt 
overzicht van de Haagse 
stadspostzegels. 
In 1986 kwam er een se
rie uit over de komeet 
Halley, in 1987 was 
Panorama Mesdag het 
onderwerp, in 1988 his
torische Haagse gebou
wen en in 1990 de zee
hondencrèche in Pieter
buren. Het goede doel in 
1991 was'Help de vlin
ders in Nederland'. In 
datzelfde jaar verscheen 
er een serie die gewijd 
was aan het Mozartjaar. 
1992 stond in het teken 
van het motto 'Duurzame 
energie heeft de toe
komst', terwijl in 1994 
de thema's 'Boven krijt 
Tijdperk' en 'Auto's uit 
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Verder staan op de 
Schoonhovense stads
postzegels de Grote of 
St. Bartholomeuskerk. de 
roomskatholieke kerk op 
het bastion, de ophaal
brug over de sluizen die 
de rivier de Lek van de 
stad scheiden en de ha
ven met het stadhuis. 
Meer informatie: telefoon 
0182381235. 

De zegels van Stadspost 

de jaren zestig' aan de 
beurt waren. In 1995 
werden Braziliaanse 
straatkinderen geholpen 
met de actie 'Help mij le
ven'. 

In samenwerking met het 
otterpark Aqualutra bij 
Leeuwarden werd in 
1996 de serie 'Neder
land weer een otteHand' 
uitgegeven. 
Een folder met daarin 
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alle emissies in kleur kunt 
u telefonisch aanvragen: 
0703522372. 

VUURTOREN IN 
ZONNESTAD 
Wie de twee zegels ziet 
die Brazilië op 6 januari 
uitgaf zal waarschijnlijk 
aan kerstzegels denken. 
De aanduiding Natal lijkt 
die indruk te bevestigen. 
Maar de schijn bedriegt: 
het gaat om een emissie 
ter gelegenheid van het 
400jarig bestaan van 

3 de stad Natal, de 'zon
nestad' in het noordoos
ten van Brazilië en tevens 
de hoofdstad van de 
provincie Rio Grande do 
Norte. 
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Op 25 december 1597 
voer een armada de Po
tangi of Rio Granderi
vier op met de opdracht 
de Fransen uit deze 
streek te verdrijven, er 
een fort te bouwen en 
een stad te stichten. 
Fort Santos Reis do Barra 
do Rio Grande is afge
beeld op de liggende 
zegel van 0.31 r. Op de 
staandezegel van 0.31 r. 
is de vuurtoren 'Moeder 
Luiza' afgebeeld. Een foto 
van deze vuurtoren is 
door de ontwerper be
wust met een grafisch 
computerprogramma ge
manipuleerd De scha
duw werd versterkt om de 
bijnaam 'zonnestad' te 
benadrukken. 

^ SCHEPEN 
^ Faeröer gaf op 22 febru
~ ari vier zegels met daar

 op verschillende versies 
Z van Smirils of Smiryls 
^ (het naamsverschil is het 
^ gevolg van een spelling

~ verandering), schepen 
2 die verbinding onder
X hielden tussen Torshavn 

en het meest zuidoostelij

0<^ ke eiland Suderoy. 
w ' ^ Op de zegel van 4.50 k. 

(zie 'Nieuwe uitgiften') is 
de eerste Smiril afge
beeld. Op Faeröer is 
Smiril de naam van een 
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roofvogel, het smelleken 
(Faico columbahus). De 
scheepvaartmaatschap
pij Handelscompagniet 
A/SJ. Mortensens Eh. uit 
Tvoroyri liet dit kleine 
stoomschip (162 ton) in 
1865 in Zweden bou
wen Het schip werd in 
1932 aan IJsland ver
kocht, omdat de Faeröer
se overheid, die in 1931 
de scheepvaartverbin
ding had overgenomen, 
in Frederikshaven een 
nieuwe Sm/r/V liet bou
wen. 

De tweede versie (300 
ton) was groter en bood 
meer cornrort aan de 
passagiers, zoals te zien 
is op de zegel van 
5.00 k. Dit schip werd 
later voor de sloop aan 
België verkocht. 
De derde Smir/I, afge
beeld op de zegel van 
8.00 k., oogt weer mo
derner. Dit motorschip 
(500 ton) werd in 1967 
op een scheepswerf in 
Torshavn gebouwd en 
kon driehonderd passa
giers vervoeren. tHet sleet 
zijn laatste dagen in 
Afrika. Doordat de ver
bindingen op de eilan
den steeds beter werden, 
nam het verkeer toe; een 
echte veerboot was toen 
noodzakelijk. In 1975 
werd van een Deense 
scheepvaartmaatschap
pij de toen zes jaar oude 
veerboot Morten Mok 
gekocht. Dit schip (3.937 
ton) werd in Aalborg ge
bouwd Deze tot Smiryl 
omgedoopte veerboot 
zorgde (en zorgt) er voor 
dat net traject Torshavn
Suderoy nog maar twee 
uur varen vergt. Het 
schip staat op de zegel 
van 13.00 k. 

Ierland gaf op 26 febru

ari samen met de Ver
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enigde Staten een zegel 
uit over de emigratie van 
leren naar Amerika. De 
afbeelding toont de aan
komst van een emigran
tenschip. 

De vroegere graanhan
del is het onderwerp van 
de zegel die Aland op 
19 maart uitgaf. Vijftig 
jaar geleden maakte een 
van de graantransport
schepen, de Pamir, zijn 
laatste reis. Deze bark is 
in volle glorie afgebeeld. 

Het schip op de waterlijn 
is de Passat. Hoewel dit 
schip vijf dagen later 
dan de Pamir aan de reis 
naar Europa begon, 
haalde de eerste de laat
ste dankzij gunstige 
weersomstandigheden 
op weg naar Kaap 
Hoorn in, zodat de Pa
m/r op 11 juli 1949 als 
laatste de beruchte kaap 
rondde. 

Op 19 maart gaf Singa
pore een scheepvaartse
rie uit met als thema Ma

ritime Heritage. Op de 
vier zegels (een afbeel
ding ervan vindt u in de 
rubriek 'Nieuwe uitgif
ten') zijn handelszeil
schepen uit de negen
tiende eeuw afgebeeld. 
Op de eerste zegel (be
stemd voor lokale post) is 
een klipper afgebeeld. 
De locomotief linksonder 
geeft aan dat de goede
ren na aankomst in de 
haven per spoor verder 
werden vervoerd. In de 
linkerbovenhoek is nog 
vaag een tongkang te 
zien. 
Het grootste schip op de 
zegel van 70 c. is een 
twakow, een lichter van 
Chinese oorsprong. Het 
andere vaartuig op deze 
zegel is een sampan ko
tak, een model dot voor
al als passagiersboot 
dienst deed. 
Op de zegel van 1 d. is 
een fujian junk te zien, 
een bekend Chinees 
scheepstype. 

, V1''™! 
In de vroege periode van 
de handel tussen Singa
pore en de Indonesische 
archipel vervulde de go
lekkan of Madura trader, 
afgebeeld op de zegel 
van 2 d., een belangrijke 
rol. Het schip, dat vooral 
in de Javazee werd inge
zet, had een opmerkelij
ke tuigage met driehoe
kige zeilen. 

WEGEN IN FINLAND 
De totale lengte van het 
openbare wegennet in 
Finland is 78.000 kilo
meter. De Finse National 
Road Administration die 
verantwoordelijk is voor 
dit net viert dit jaar zijn 
200iarig bestaan. Op 
15 februari werd een 
postzegel boekje met vier 
'wegen'zegels uitgege
ven. 
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Op de bovenste zegel 
zien we een foto van een 
winterse weg (E6) bij de 
rivier Tenojoki in Utsjoki 
in het uiterste noorden 
van Finland, daaronder 
het verkeersknooppunt 
bijJvväskylä(1988). De 
derde zegel toont de 
Raippaluotobrug(1998) 
bij Vaasa aan de west
kust, terwijl de onderste 
zegel een eenzame auto 

laat zien op de weg door 
het bos bij Kitee, aan de 
grens met het Russische 
Karelië. 
De weg op de omslag 
van het boekje voert 
langs de kust van de Bot
niscne Golf. De foto is 
genomen in de buurt van 
tHimanka, dat tussen 
Vaasa en Oulu ligt. 

SAMEN NAAR DE OPERA 
De stad Antwerpen sti

muleerde vele jaren het 
bezoek aan de opera 
met een frankeerstempel 
waarin de tekst Samen 
naar de opera. 

Antwerpse en andere 
verzamelaars van het 
thema opera kunnen 
misschien een voorstel
ling kiezen uit het velletje 
met zestien opera's, dat 
San Marino op 12 febru
ari uitgaf om het jubi
leum 'vier eeuwen opera' 
te vieren. Meer informa
tie over deze Sanmarine
se emissie vindt u in de 
rubriek 'Nieuwe uitgif
ten' in het maartnummer 
(pagina 224). 
Voor verzamelaars die 
nog niet compleet zijn 
wijs ik op de twee zegels 
die TurksCyprus op 30 
januari uitgaf. 
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De zegels van 200.000 t. 
herdenken de uitvoering 
van Otello van Verdi op 
een muziekfestival op 28 
augustus 1998. 



500 verschillende prijslijsten op internet of per post! 
J Postzegelwinkel PostBeeld heeft een gigantische voorraad postzegels Alles is terug te vinden in pnjslijsten We hebben lijsten van vrijwel leder land en zo'n 200 motieven 

We hebben lijsten met vertcoop- of inmilpnjzen De lijsten staan op internet of worden per post verstuurd Bij verzending zijn de eerate twee lijsten gratis 
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NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

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

email:nzstainps@hotniaiI.coni 

Stuur ƒ 20,- en u ontvangt de 1999 kleurencatalogus van NZ. 

Welt-Expo der Philatelie 
"IBRA '99", Nürnberg 

Messegelände 27.4. - 4.5. 1999 
Stand Nr. 7-041 

Thematik 8c Motive 
Postgeschichte 
Brief-Philatelie 

CHRISTIAN WAPLER 
Postfach 30 37 69, 10726 Berlin 

DENEMARKEN - GROENLAND - FAROER 
Zegels, boekjes en brieven 

Onze uitgebreide fotolijst met scherpgestelde prijzen zenden wij u op aanvraag 
gratis toe Ook aankoop van beter matenaal en frankeergeldige zegels 
Schrijf m het Nederlands naar 

PZH ß Hallmg-Sorensen, Tyge Krabbes vej 11, 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 

Philatelie op Internet: 
www.philatetie.demon.nl 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
IS de grootste thematische vereniging van Nederland 
en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op de nieuwe thematische 
postzegel uitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke vellingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling Informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibllotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Al meer dan 30 jaar een begrip binnen 
en buiten Nederland 
Voor al Uw zegels van de volgende 
landen België Bei lijn Bund 
Denemarken Engeland Fianhijk 
Faroer Finland Griekenland lei land 
Italië Liechtenstein, Luxemburg 
Monaio, Nederland Noomegen 
Oostenrijk, Portugal Spanje Vaticaan 
IJsland Zweden en Zwitserland 
Tegen de scherpste pnjzen ook voor 
moeilijke series, wij zorgen ervoor dat U 
ze in Uw bezit krijgt 
De meeste klanten van ons weten uit 
ervaring hoe makkelijk U bij ons 
duurdere series of zegels kan kopen 
WIJ schieten het gewoon voor, dus onze 
klanten mogen op afbetaling kopen 
BIJV U koopt bij ons voor 
ƒ 1200,-, dan mag U dit m 12 
achtereenvolgende maanden met 
ƒ 100,- per mnd betalen 
Het voordeel hiervan is dat U zonder 
enige extra kosten alvast van Uw zegels 
kunt genieten en plezier aan beleeft 
En ook worden hierdoor de portokosten 
van het toesturen aanzienlijk verminderd 
voor ons, want U krijgt alles toegestuurd 
zonder portokosten, die nemen wij altijd 
voor onze rekening 
Voor alle bovengenoemde landen 
handhaven wij dezelfde pnjs 

Voor gebruikt ± lü tot 11 ct., per Yv. 
frs. met plakker + 10 ct., voor postfris 
± 12 et. 
Bij de series waar toeslag bijkomt 
± 11 et. 
Voor Duitsland en gebieden + 40% 
Michelcat. Voor Nederland en Overzee 
van 30% tot 65%. 
Het ligt aan de periode die U zoekt Ook 
kan U iedere maand een geheel verzorgd 
boekje toegestuurd krijgen, gevuld met 
de door U opgegeven manco's 
Het voordeel hiervan is dat het boekje 
geheel Uw manco's bevat en geheel voor 
U gereserveerd blijft, het boekje gaat dus 
nooit naar een ander 
Het wordt steeds door ons bijgevuld en 
U krijgt het automatisch iedere mnd 
toegezonden op de dag die U wilt 
Zo kan U lekker thuis Uw verzameling 
uitbreiden en hoett U met naar een 
winkel toe waar iedereen op Uw vingers 
staat te kijken 
U kan dan bij een lekker kopje koffie 
Uw zegels uitzoeken voor een bedrag 
dat U besteden wilt, want ook daar laten 
WIJ U vrij in 
Schroom met maar stuur nog vandaag 
Uw mancolijst toe 
In verband met vakantie kan het zijn dat 
U enkele weken op bericht moet 
wachten maar u krijgt antwoord 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
Kwangodreef 195 

3564 PD Utrecht 
TeL/Fax 030-2618720 

Giro 2162775. Bank 969288107 
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YVERT OVERZEE D-G 1999 
Yvert (frans) cat Overzee Landen D-Guatemala 1999 (o a USA) 67,50 

supplement 1998 (alle zegels gehele wereld van 1998) 35,— 
handboek Frankrijk speciaal met o a emissiegegevens 165,— 

JSCA (lapans) speciale catalogus Japan 1999 785 biz 97,50 
Sakura (eng /jap ) catalogus Japan 1999 300 bIz kleur 32,50 
Domfil (eng /spaans) speciale catalogus Verenigd Europa 1999 

incl afwijkingen e d met Yvert- en Michelnrs 750 biz kleur 99,— 
Edifil (spaans) catalogus Spanje 1999 215 bIz kleur 35,— 
Seven Seas (eng ) pocketcat Australië & AAT 1999 256 bIz kleur 23,50 

Michel (duits) catalogus Midden Oosten 1999 (23 april) 104,— 

Michel (duits) speciale catalogus Groot-Brittannie 1999 (23 april) 91,— 
cat telefoonkaarten Duitsland 1999 300 bIz kleur (23 april) 52,— 
speciale catalogus Beieren editie 1999 (23 april) 18,50 
spec cat Beieren "Der Schwarze Einser" (23 april) 39,50 

APC (eng ) handb Postgeschiedenis Duitsland & Geb 1872-1900 125,— 
Postkantorenlijst Duitsland & Gebieden 1850-1895 163 bIz 100,— 

Philahistorica (duits) cat machinestempels Duits Rijk (1998) 144 bIz 32,50 
cat gelegenheidsstempels Duits Rijk 1998 114 -A4- bIz 32,50 

Fischer (pools) speciale catalogus Polen 1999 325 bIz kleur 35,— 
spec cat Poolse Geb , lokale zegels e d 1999 250 bIz kleur 49,50 

OprUimingSaanbieding (zolang de vooraad strekt): 
VKM (ned ) cat maximumkaarten Nederland & Geb 1998 (45,—) 35,— 
Yvert (trans) catalogus Frankrijk 1999 424 bIz kleur (39,50) 29,50 

cat Monaco/Andorra/CEPT/UNO 1999 274 bIz kleur (24,—) 14,50 
Prifix (duits/frans) spec cat Luxemburg 1999 550 biz (38,50) 25,— 
SBK (duits/frans) cat Zwitserland/Liechtenst 1998 610 bIz (32,50) 15,— 
ANK (duits) spec cat Oostenrijk & Geb 1999 400 bIz kleur (65,—) 45,— 
Artia (tsj) speciale cat Tsjechoslowakije 1988 555 -A4- bIz (50,—) 35,— 
VST (eng ) pocketcat Australië & AAT 1998 216 bIz kleur (19,50) 12,50 
B&W (eng ) zéér spec cat Australië 1997 1500 bIz kleur (275,—) 150,— 
IS (eng ) catalogus Volksrepubliek China 1998 160 bIz kleur (29 50) 15,— 
Detail (eng ) wereldhandb wilde runderen op zegels 1996 (49 50) 25,— 

handb NederI voetballers op zegels 1996 64 bIz kleur (24,90) 9,95 
Insteekkaarten: 160 x 120 mm, 3 stroken 100 stuks 15,— 

1000 stuks 120,— 
Postzegelplakkers: 1000 stuks 3 , - 1 0 x 1 0 0 0 stuks 25,— 

Wereldcatalogus Vissen 1999 
Gibbons (eng ) wereldcatalogus Vissen op zegels 1999 67,80 
Domfil (eng ) wereldcat Schaken op zegels 1999 165 bIz kleur 32,50 

wereldcat motief Amerika op zegels 1999 100 bIz kleur 29,50 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60mm per 100 6— per1000 50— 115/160mm perlOO 11 — perlOOO 105 — 
62/62mm per 100 6 50 per1000 60— 120/180mm perlOO 15— perlOOO 140 — 
65/105mm per 100 650 perl000 60 — 130/200mm per 100 15,— per 1000 140 — 
85/117 mm per 100 8 — per 1000 70 — 165/215 mm per 100 20 — per 1000 170,— 

Orders tot ƒ 150,— plus ƒ 6,— verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
nieuw/e klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. Postgiro 125 34.14 - Bank ABN/Amro 47.36.54 717 

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

Onze winkel is geopend dinsdag t/m vnjdag 10 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 

tel 070-3652227 
fax 070-3651885 

Wij gaan verhuizen! 
Met ingang van 1 mei 1999 kunt u terecht in onze nieuwe winkel aan 
de Piet Heinstraat 36, 2518 CH Den Haag (vlakbij PTT-Museum) 
met een nog groter assortiment catalogi en verzamelbenodigdtiedeni 
Onze telefoon- en faxnummers blijven ongewijzigd 

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

Aland 12 et 
Andorra Sp. 12 et 
Andorra Fr. 12 et 
Alderney 12 et 
België 11 et 
Creatie 12 et 
Cyprus Turks 11 et 
Cyprus Grieks 11 et 
Denemarken 11 et 
Engeland 11 et 
Kolonie Eng. 10 et 
Finland 12 et 
Faroer 13 et 
Frankrijk 11 et 
Gibraltar 12 et 
Gnekenland 12 et 
Guernsey 13 et 
Groenland 15 et 
Ierland 11 et 
Itahe 11 et 

MICHEL PER D MARK 
POSTFRIS 

Duitsland 30 et 
DDR 35 et 
Berlijn 32 et 
Albanië 35 et 
Bulgarije 32 et 
Hongarije 35 et 
Polen 35 et 
Roemenie 32 et 
Rusland 32 et 
Tjeetioslowakije 30 et 

Franco levering vanaf ƒ 50,-. 

POSTFRIS 1 
Jersey 13 et 
Joegoslavië 10 et 
Kreta 11 et 
Liechtenstein 12 et 
Luxemburg 10 et 
Man 13 et 
Malta 11 et 
Monaco 12 et 
Noorwegen 11 et 
Oostenrijk 11 et 
Portugal 12 et 
Spanje 11 et 
Turkije 11 et 
UNO 10 et 
Vatieaan 11 et 
Ver. Europa zie land 
Ver. Naties 11 et 
IJsland 12 et 
Zweden 11 et 
Zwitserland 11 et 

NVPH PER GULDEN 
POSTFRIS 

Nederland 
404-517 40 et 
538-790 35 et 
791-1107 30 et 
Sunname 30 et 
Antillen 30 et 
Suriname Rep 40 et 
Nieuw Guinea 40 et 
Untea 50 et 
Aruba 45 et | 

Betaling binnen 14 dagen of bij vooruitbetaling 2% l(orting. 
POSTGIRO 4179244. KvK 08078625. Bestellen uitsluitend per 
brief of tel./fax 0342-421644 van 10.00-22.00 uur. 

VALKSEWEG 48 • 3771 RE BARNEVELD (geen winkel) 

lenliors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 1 
7571 BK Oldenzaa! 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541 -520302 
E-mail: kienhorst@wxs.n! 

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

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

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

IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar 

en modeltreinen 
en in DEN HAAG: 

Grote voorraad kilowaar 

lenhorstl 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

mailto:kienhorst@hotmail.com


muiyonicES 
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 
Gratis prijslijst Ned. & O.G. 
scherpe prijzen Dirk N Sluis Phi
latelie, Hoorn, tel 0229-261611 
fax 2640IS 

700 Verschillend Europa ƒ 10,- m 
brief of giro S3S0084 Boetzkes, 
Baroniehof 100, 5709 HB Hel
mond 

Te koop compleet bedreigde 
diersoorten \ an het WWF v Wag-
tendonk, Bernadottenln 99, 2037 
GM Haarlem 

Coll. Ver. Europa S albums 
ƒ 8 0 0 - F D C Ned Catw 3 530 

ƒ 750,- A van Diepeningen 
Tel. 030-2435705 

Poststukken, brieven van \ele lan
den, effecten, rekeningen, pa
pier, noodgeld Duits en Oosten
rijks enz Mw A N Briggeman 
v / d Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne Tel /fax 
0181-485036 

Australië per kg ƒ 7 0 , - , 100 gest 
grf ƒ 10,-, idem 200 grf ƒ 2 0 , - , 
idem 300 grf ƒ 3 5 , - , Austr 250 
gram grf '98-'99 ƒ 4 0 , - , Enge-
land-greetings 250 gram ƒ 4 5 , -
P Antonisse, Runmolen 16, 5404 
KT Uden Tel 0413-268333 Post-
giro 3423666 

Ned. FTT-mapjes l-200b ƒ 600,-
+ \erz kst D Slijkhuis, 073-
6566667 

Nederland 1966-1998, postfr bij-
compl cat waarde ƒ 2400,-; 

pnjs ƒ 5 0 0 , - D Zelle, 0575-
514090 

26 Kinderbed.krtn ' 51 '78 n cpl 
enkele dubb catw ƒ 8 0 7 , - M 
v d Laarse, tel 0297-342612 
Teab 

Gratis af te halen complete jaar
gangen Philatelie 1990-1997 A P 
Kok, 0348-413490 

Nederland 124 k postfris, blok, 
strook 3, strook 2, enkel port 271, 
5DII A F. Koeneman, 024-
3582532 

Complete verz plaatfouten Ned 
en diverse betere losse zegels P 
Schoenmakers, 0478-511450 

1000 versch Wereld veel ouder 
materiaal, betere Bank 

260777811 J Schoenmaker, 
Heemstede, ƒ 37,50 

1000 verscch g f W.-Europa 
ƒ 5 0 , - , 1000 versch g f Wereld 
ƒ 4 0 , - , na stort op grio 2197981 
V W Stouten, Leiden Tel 
0715722626 volgt zending Bod 
gevraagd op 100 ser kmd 97+25 
5-96 

Zwitserland 250 stuks eerste dag 
enveloppen met pro juventute en 
pro patria tegen elk a bod AJ 
Vermehs, Puitstraat 311, 3192 SJ 
Hoogvliet Tel 010-2955311 

Verzamelingen, Bund, Berlijn, 
Reich, Staten Th Verheijen, 
Thorbeckestr 37, Soest Tel 035-
6023837 

Rusland postlrisse collecties 20% 
M I Tevens sierbogen 30% C v 
Beveren,tel 010-4229820 

PTT-mapjes 1 t / m 70 in Davo al
bums los 89 nrs waarde ƒ 570,- J 
Niebof, Emmastra 67A, Appinge-
dam 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20,-
m een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran
co thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norkoping, Zweden 

Poststukken hele wereld Grads 
fotokopie tegen retourporto Ter 
Vrugt Leestensepad 108, 7232 
AL Warnsveld 

Duitsland 500 \ersch grf ƒ 50,-
giro 2956619 m\ M kuipers. Ca
sinoweg 3C, Venlü 

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 

Japan, 100 versch grfm met Fur-
sato ƒ 1 0 , - , 200 voor ƒ 1 8 , - P 
Linde, Zevensterstraat 35, 7521 
GN Enschede Giro 1209076 

Verzamelaar verkoopt uit zeer 
grote collectie Engelse Koloniën 
voor ƒ l / p o n d Gibbons of 
1 Oct/franc Yvert Mancolijst naar 
E M van Rooijen, postbus 731, 
2270 AS Voorburg 

Te koop Indonesië volgens Zon
nebloem 1999 Alle uitgiften 1997 
voor 35% cataloguswaarde 

Nieuwtjes 1998 ƒ 0 , 3 5 per 1000 
Rp Gratis prijslijst B Veenhof, 
Postkade 53, 9648 J T Wildervank 

100 gest aanbieding veel grf 
Amenlta ƒ 15,- Australië ƒ 15 , -
N Zeeland ƒ 1 5 , - Giro 2300785 
RDS 1 indelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook voor uw mancohjs-
ten Europese landen 

100 Versch. telefoonkaarten 
ƒ 5 0 , - Giro 1537084 H Gar-
relds, Hengelo 

Israel, Palestijns gezag en alle we
reld Nieuwe uitgiften tegen no
minale waarde Ongeloofehjke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra
tis Eilat Philatelic club, postbus 
542/32 Eilat, Israel 

Duitsland Jaargang 1998 cpl pfr 
alle hoofdnummers &: bloks 
ƒ 1 5 0 , - idem gest ƒ 1 0 0 , - Bank 
304810398 Giro 5312882 Ver-
seveld-Boscbman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel / fax 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

Verz. Ned. Deutsl. Italië, België 
prinses Diana doos katalogi 250 
kg Kant post, van Balen en Buur
man in 16 delen 5 en 10 et P Va-
lentijn, tel 077-3519618 

BRD 100 versch gstgrf. ƒ l O , -
Glro972073 t n v G Schonewille, 
Pr Beatnxl 144, Rijswijk-ZH 
Geen bankoverschnjvingen 

Ierland, hebt u wensen voor Ier
land, dan uw mancolijst naar 
Henry Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo Tel 0546-
532155 

GEVRAAGD 
Gestopt met verzamelen-' Postze
gelverzamelaar komt bij u langs 
J Dekker, 0299-621339 of 06-
2244129 

Frankeergeldige postz. zonder 
gom ook briefkaarten Brouwer, 
postbus 3185, 4700 GD Roosen
daal 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 

'Kleine annonces'. Een advertentie in deze rubriek kost tien 
gulden voor de eerste drie regels en vijf gulden voor elke 

volgende regel. 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 
(spaties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook meel). 
Vermelding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is ver

plicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of girobetaalkaart aan: 

ABN AMRO bank 
rek. nr. 401 30 3632 
t.n.v. BrouvN^er Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

Goedkopere uitg Jap. Bez. WO II 
in Azië cat nos + pirijs aan P Van 
Rooyen, Nw Hoe\enw 9, 7671 
T( Vrie/enveen 

Oude Michel en Yvert Catalogi 
gedrukt na 1994 G J van Soest, 
Burg Haefkensstr 44, Houten 
Tel 030-6371815 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wiermgen, Den Helder 
en Koegras N Hmjsman, Duyker-
dam 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222-310601 

Verzamelaar zoekt firmaperfora
ties Koop of ruil Los of op stuk 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum Tel 035-
6234423 

Firmaperforaties gezocht Verza
melaar koopt of ruilt W J Mans-
sen, Laan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341-417980 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland PJ Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Bosnie-Herzegowina, Montene
gro en Oostenrijks-Hongaarse 
Feldpost Tandingen, typen, kleu
ren los © of op Brief (stuk) Coe-
nen, tel 0168-472029 

DIVERSEN 
Israel gratis prijslijst en verzor
ging \ an abonnementen Inl A 
Bouwense,tel 0113-212762 

Verzamelaars gezocht motief 
apen op postzegel om te ruilen 
evt kopen G v Leeuwen, tel 
010-4424341 B P C p bus 67, C ap 
a / d IJssel 

Zend mij 200 zegels W. Europa 
zelfde aantal retoui A v d Lans, 
! B Bakkerstr 13, 2162 KM Lisse 

Zend mij 200 zegels Zuid-Ameri-
ka, /elfde aantal Europa retour 
D Garritsen, Ab de Molenaarpad 
6, 3069 ZC Rotterdam 

Zend mij 100 zegels Australië/ 
Nw. Zeeland zelfde aant retour 
G Zwartjes, V L Stirumplantsn 
16, 3317 GP Dordrecht 

Zend mij 200 zegels Scandinavië 
ot Afrika zmnk retour M Jans
sen, Wolfswei 10, 6118 CR Nieuw-
stadt 

Zegels NL In-verkoop (va 10%) 
of ruil 100 kf v a / l , - Stock-
mann, Zevenaar, tel 0316-
526265 

Postzegels-munten-ruilbeurs Fid-
ei et Arti te Oudenbosch Zondag 
10 /13 uur 25 april, 0165-314898 

Fil. Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst en veiling, clubblad en 
rond /end ingen J G E Petersen, 
Postbus 37, 1250 AA Laren, tel 
035-5312770 Vraag info 

Zend mij 150 zegels (ook motief) 
/elfde aant retour H Floor, De 
Gr Weer 26, 1383 BPWeesp 

Zevenendertigste internationale 
verzamelbeurs zoetelievegerritje 
zondag 18 april Brabanihallen 
's Hertogenbosch van 10 tot 17 
uur voor alle mogelijke verzamel
objecten 

www.filasoft.nl - De mooiste en 
meest verrassende website van 
Rene van Dijk, Pb 9519, Amster
dam 

Contactgroep Frankrijk verzame
laars (GFV) voor allen met inte
resse voor postzegels van Frank
rijk &: voorm Franse kolomen Ei
gen blad-veiling-rondzendingen-4 
bkmsten pj m Utrecht contr 
ƒ 4 5 , - Info Frits Bakker, De Ibis 
32, 7609 ES Almelo, 0546-827552 

BREAK SETS BY TOPIC 

file:///ersch
http://www.filasoft.nl
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NEDERLANDS-INDIE 
1 (X) vanaf 135 — 
1 0 vanaf 135 — 
2 0 vanaf 225 — 
4 E o 
4 F o 
7Fxx 
8Ax 
8Cxx 
8 C x 
8 F o 
15A0 
15Bo 
27 XX 
30 X 
42 X 
43 X 
44 X 
45 X 
46 X 
47 XX 
47 X 
50 XX 
51 XX 
53 X 
54 X 
55 XX 
65 X 
56 X 
57 X 
58AXX 
58BX 
58Cx 
59Bx 
59Cx 
59Dx 
43a XX 
43a X 
46a X 
48a X 
49a XX 

4 50 
6 -

300 — 
155 — 
4 5 0 -
125 — 

9 -
6 — 
6 75 

2 0 0 -
2 2 5 -

7 — 
4 — 
4 75 

24 50 
10 50 
23 75 

6 50 
62 50 
25 — 
52 50 

8 50 
7 5 -
22 50 
6 0 -
4 5 -

400 — 
1 0 0 -
100 — 
1 2 5 -
140 — 
125 — 

2 0 -
7 50 

1 3 -
37 50 
25 — 

E 
168/69» 
170/73 > 
175/77» 
178/201 

15 — 
37 50 
75 — 

0 8 5 -
205/09 XX 3 0 -
205/09» 20 — 
211/12 XX 5 -
213/35» 12 — 
236/59 XX 8 0 -
264/87 XX 35 — 

49a X 9 — 
608 0 1 2 -
63 XX 2 — 
65 XX 14 — 
67 XX 6 -
75 X 9 — 
77 X 55 — 
78 X 37 50 
79C X 90 — 
80 X 1 3 5 -
67a X 50 — 
63f XX 6 — 
64fxx 4 -
65fxx 15 — 
66fxx 1 6 -
68fxx 14 — 
70f XX 7 — 
71fxx 20 — 
71fx 8 -
72fxx 2 0 -
72f X 8 — 
74f XX 60 — 
74f X 24 — 
76f XX 30 — 
76fx 1 2 -
77f X 52 — 
78fx 3 6 -
89 X 19 25 
94 X 14 — 
97Cx 1 1 0 -
98 X 160 — 
81fxx 4 — 
82f XX 4 — 
84f XX 8 — 
85fxx 1 5 0 -
85f X 60 — 
86f XX 20 — 
86fx 8 -
88f XX 6 — 
92fx 2 2 -

94fx 1 6 -
96f XX 50 — 
95f X 20 — 
a l f b x x 2 2 0 -
88fb XX 220 — 
89fbxx 2 2 5 -
109 XX 50 — 
109x 15 — 
118x 1 2 -
122 X 21 — 
126 XX 1 2 -
127x 1 2 -
128 X 4 75 
129AX 8 50 
129CX 7 50 
130BX 9 — 
131BX 7 50 
134BX 24 — 
140 XX 10 — 
141 X 10 75 
146 XX 32 — 
147 XX 50 — 
145a XX 50 — 
149/59 X 375 — 
160/66 X 2 5 0 -
166 XX 500 — 
166 X 2 0 0 -
167/70 XX 55 — 
167/70 X 2 5 -
171 XX 4 — 
172/75 XX 85 — 
176/79 XX 4 0 -
176/79X 15 — 
176/79 0 11 — 
181 XX 25 — 
181 X 13 50 
182/85 XX 4 0 -
182/85 X 15 — 
182/85 0 8 50 
209 0 21 -

216 XX 6 60 
216x 3 -
217/20 X 24 — 
221/25 XX 30 — 
221/25 X 13 50 
226/27 XX 7 50 
230/34 X 1 2 -
239/40 XX 6 — 
241/45 X 8 50 
246 52 XX 27 50 
258 XX 21 50 
259 XX 22 50 
262 XX 210 — 
262 X 122 50 
263 X 57 50 
264 XX 84 — 
264 X 4 9 -
265 XX 77 50 
265 X 4 5 -
273 XX 7 — 
277 XX 75 — 
278 XX 90 — 
280 X 275 — 
281 XX 22 50 
287 XX 700 — 
287 X 625 — 
288 XX 8 0 -
289 0 250 — 
293/97 XX 43 50 
304/16 X 10 — 
345 XX 60 — 
345 X 42 50 
346 XX 122 50 
346 X 87 50 
351/61 X 375 — 
361 XX 227 50 
371 XX 10 — 
374/88 X 250 — 

DIENST 
1 X 
2 x 
3 x 
4 XX 
4 x 
5 XX 
5 x 
6 x 
7 x 
8 XX 
16 XX 
23 XX 
25 X 
26Ax 
27Bx 
27Cxx 

3 75 
7 — 
7 — 

22 50 
6 25 

8 0 -
22 50 

6 — 
1 1 0 -

6 25 
18 75 
15 — 
2 8 -

7 — 
62 50 

2 2 5 -

BRANDKAST 
1/7 XX 
1/7 X 
1 

8 5 0 -
425 — 

1 
VARIËTEITEN 
6Fb(x) 
31fx 
33fx 
38f X 
325a xxC 

Dienst-
2fx 
3fxC 
3fx 
9f XX 
9fx 
17f XX 
19afXX 
24f oC 

250 — 
12 50 

225 — 
360 — 
600 — 

600 — 
600 — 
560 — 
280 — 
110 — 
22 50 

300 — 
250 — 

tELGIË-SPOORWEG (YVERTNRS) 
264/87 X 15 — 
294 XX 7 50 
301/03 XX 30 — 
301/03 X 7 50 
304/20 XX 185 — 
304/20 X 62 50 
321A XX 22 50 
322/29 X 30 — 
330 XX 12 50 
331/33 X 35 — 

336/50BXX350-
336/50BX 160 — 
351/57 XX 120 — 
351/57 X 65 — 
358/60 XX 27 50 
358/60 X 12 50 
361/63 XX 27 50 
364/65 XX 5 5 -
366/68 XX 25 — 
369/72 XX 190 — 

373/74 XX 6 0 -
375 XX 6 — 
376 XX 6 -
377 XX 6 — 
378/97 XX 125 — 
399/02 XX 4 0 -
399/02 X 25 — 
403/05 XX 8 0 -
406/14 XX 45 — 
415/21 XX 25 — 

422 XX 
423/24 XX 
425 XX 
426/27 XX 
428/31 XX 
432 XX 
433/54 XX 
455/58 XX 
461/65 XX 

9 -
1 5 -
8 — 
7 -

17 50 
7 0 -

1 2 0 -
15 — 
2 4 -

ZWITSERLAND-LUCHTPOST 
1/2 X 
3 x 
3 0 
4 x 
4a X 
5 x 
5a X 
6 x 
6 0 
7 x 
7 0 
8 x 
8 0 
8a X 
8a 0 
9 x 
9 0 
9a X 
9a 0 

180 — 
3 -
6 — 
0 75 
0 40 
7 — 
5 50 

17 — 
5 5 -
17 — 
5 0 -

2 — 
1 0 -
2 25 

5 0 -
15 — 
20 — 

150 
1 50 

10 X 125 
l O o 6 -
10a X 3 50 
l O a o 1 5 -
l l a x 14 — 
l l a o 70 — 
12x 2 — 
120 3 — 
12a X 5 0 -
12a 0 40 — 
13x 8 -
13 0 40 — 
13a x 22 50 
13a 0 45 — 
14 x 40 — 
140 8 0 -
14a x 70 — 
15x 9 -
150 10 — 

15b X 100 — 
15b 0 1 0 0 -
16 X 0 60 
16 0 2 50 
17 X 0 90 
17 0 3 50 
18x 7 — 
18 0 40 — 
19x 6 -
19 0 40 — 
20 X 0 75 
20 0 0 75 
21 X 060 
21 0 2 — 
22 X 4 -
2 2 0 1 8 -
23 X 4 — 
23 0 19 50 
24 X 4 25 

24 0 19 50 
25 X 0 3 0 
25 0 0 45 
26 0 650 
27/34 XX 90 — 
27/34 X 4 0 -
27/34 0 22 50 
34AXX 12 — 
34A X 7 — 
34A 0 22 50 
35 XX 4 50 
35 X 2 50 
35 0 1 2 -
36/39 XX 15 — 
36/39 X 8 — 
36/39 0 22 50 
40 XX 25 — 
40 X 1 5 -
40 0 35 — 

41 XX 
41 X 
41 0 
42/43 XX 
42/43 X 
42/43 0 
44 XX 
44 X 
44 0 
45 XX 
45 0 
46 XX 
47 XX 
48 XX 
49 XX 

15 — 
9 -

22 50 
75 — 

so
l s — 
4 0 -
22 50 
4 5 -

6 — 
5 — 
3 50 
5 50 
5 50 
4 — 

ZWITSERLAND-BLOKKEN 
2 x 
3 XX 
3 x 
3 0 
4 x 
4 0 
5 x 

5 0 -
15 — 

7 50 
45 — 
4 0 -
35 — 

2 5 0 -

6 x 7 0 -
7 x 60 — 
8 X 52 50 
9 X 47 50 
9 o 6 0 -
lOxx 70 — 
l O x 40 — 

11 X 1 5 0 -
12 XX 160 — 
12 X 7 5 -
12o 120 — 
13 X 55 — 
14 XX 3 0 0 -
14 X 200 — 

15xx 115 — 
15 X 85 — 
16 XX 16 50 
17 XX 50 — 
18 XX 8 — 
19 XX 9 50 
20 XX 2 75 

21 XX 
22 XX 
23 XX 
24 XX 
25 XX 
26 XX 
27 XX 

3 75 
1 0 -
10 — 

7 — 
6 — 
7 50 
9 75 

ZWITSERLAND-DIENST 
1/8 X 
9/16 X 
17/31 0 
32/45 0 

500 — 
1 9 0 -
2 7 5 -
3 0 0 -

46/61A 0 600 — 
62/77 0 
78/83 0 
84/89 0 
90/94 0 
95 0 

voc 
ZIEC 

Zolang 

500 — 
1 0 0 -
30 — 
2 0 -

5 -

)RPOi 
)NZE/\ 

C = Ce 
de voorr 

na ontvangst va 

1 N 
Laan 

(lus 

96/04 0 20 — 
105/13 0 10 — 
141/45 X 6 — 
146/49 x 11 — 
150/58 X 4 -
159/62 0 20 — 
163/66 0 20 — 
167/70 0 3 0 -
171/74 0 25 — 
175/77 X 22 50 

178/80 X 22 50 
181/82 0 2 — 
183/84 0 2 -
185/02 X 45 — 
203/05 X 2 -
206/26 X 52 50 
227/47 X 52 50 
248/68 X 7 5 -
269 X 0 40 
270/78 X 4 0 -

279/84 X 17 50 
285/95 X 50 — 
296/15 XX 6 7 5 -
296/15 X 425 — 
316/26 X 6 6 -
327/37 X 37 50 
338/53 X 125 — 
354/61 X 9 5 -
362 XX 4 50 
363/68 XX 1 5 -

3TZEGELS VAN S U R I N A M E EN E 
DVERTENTIE IN HET FEBRUARI-NUr 

XX = postfris zpl X = ong mpl o = gebr 
rtificaat Alle zegels prima k«/aliteit Volle garantie eet 
aad strekt Porto extra tot ƒ 250 - Onbekende klanten 
n nota Teruggaverecht 7 dagen Geopend van woensd 

van 10 00 18 00 uur 

T E R P H 1 
van Meerdervoort 39, 2517 AD Den 
sen Metropole en Anna Paulownastr 

Telefoon 070-3635080 

369/74 XX 
375/80 XX 
381/86 XX 
387/92 XX 
393/98 XX 
399/04 XX 

405 eind 

9 -
9 — 
9 -
9 — 
9 — 

1 2 -

:a 15 
cent per Yv Fr | 
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De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdheden. 

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. 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENU\ND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet httpV/pzhronh filasoft.nl Tel 0313-419041 

PZH RON nERoCHEIT E-mail pzhronh@bartnl 

BIED AAN: GROTE VOORRAAD DIERENZEGELS HELE WERELD tevens 
NEDERLAND en OVERZEE Indonesië en Zwitserland 
TE KOOP GEVRAAGD: Ned en Overzee en Wereldcollectie, 
Ned munten en ansichtkaarten 

Postzegel en Muntenhandel * * D e G l o b c * ' 
Nieowstraat 6 2 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708 

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

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamellngen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

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

WILT U ADVERTEREN 
Voor informatie: 

f! ^ ^ Jeanine de Troye 

H H Tel. 035-5488771 

Fax 035-5432777 c ) Brouwer Media 

http://filasoft.nl


EINE BREITE ANGEBOTSPALETTE 
PRÄSENTIEREN WIR IM KATALOG 
UNSERER 88.AUKTION am 
6 . - 8 . MA11999 

Diesen Katalog sollten 
Sie sich nicht entgehen lassen! 

Am besten sofort anfordern
der Versand erfolgt nach w i e vor kostenlos! 

Besuchen Sie uns auch am FELZMANN-Stand der IBRA 9 9 (7-128) 

ULRICH FELZMANN 
/ BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 

4 0 2 1 0 Düsseldorf • Bismarckstr. 9 8 
Telefon 0 0 4 9 2 1 1 / 1 7 2 92-0 • Fax 0 0 4 9 2 1 1 / 1 7 2 92 11 

http://www.felzinann.de 

http://www.felzinann.de


Verzamel vogels met 'The International 
Birdlife Stamp Collec^SnT^ 

NIEUW! VERZAMELEN MET FRAAI GESCHILDERDE ALBUMBLADEN 
"The International Birdhfe Stamp Collection" is de unieke groeiverzameling 
van de fraaiste vogelpostzegels. Het eerst opvallende is dat elke voor de col
lectie geselecteerde serie zegels zijn "eigen" geschilderde albumblad heeft. 
De kunstenares Diana Den Draak-van Zeyl schildert speciaal voor deze col
lectie unieke aquarellen. U vindt de litho's op de albumbladen. Elk blad geeft 
een natuurgetrouw beeld van de biotoop waarin de vogels van de desbe
treffende serie leven. Glasheldere klemstrookjes houden de zegels op hun 
plaats - op de beeldzijde van het blad - waardoor afbeelding en zegels een 
schitterende combinatie vormen. De kleurrijke voornaamheid van dit album 
plaatst de collectie in een eigen klasse. Ze vormt een uitmuntend voorbeeld 
van de eigentijdse manier van verzamelen. 

POSTZEGELS VERTELLEN HUN VOGELVERHAAL 
In de terugkeer van de kieviten m het voorjaar en de komst van de brand-
ganzen in de herfst herkennen wij iets van het dynamische vogelleven: 
"Birdlife" ten voeten uit. Laat u verbazen door de reuzen afstanden die som
mige vogelsoorten jaarlijks afleggen van hun overwinteringsplaatsen naar 
hun broedplaatsen en weer terug. Geniet van de pracht en de geheimen van 
de exotische vogelwereld. De voor deze collectie gekozen zegels voldoen aan 
hoge filatelistische en esthetische eisen. De op de zegels voorkomendi 
vogels dienen in het land van uitgifte thuis te horen, als Standvogel, over 
winteraar of als broedvogel. De uiterst zorgvuldige selectie door de redactii 
maakt dat u met "The International Birdlife Stamp Collection" moeiteloos de 
mooiste vogelpostzegels van de wereld verzamelt, 

VERZAMELEN IS OOK: WIJZER WORDEN 
Over de op de zegels afgebeelde vogels valt veel te vertellen. Over hun lei 
wijze, over de voortplanting en het grootbrengen van hun jongen De ki 
zijde van de albumbladen geeft u daarover de nodige informatie. Daarvi 
is Cees Moeliker verantwoordelijk. Hij is als omitholoog en voorlichter v( 
bonden aan het Natuurmuseum Rotterdam. Hij kent zijn vak en weet wa; 
over hij schrijft! Hij vertelt u de aardigste en meest frappante bijzonderhe
den. 

ZO GAAT HET VERDER 
Wanneer u de kennismakingszending betaalt, geeft u tevens aan dat u zich 
wüt abonneren op de volgende zendingen. Die verschijnen eenmaal per 6 tot 
8 weken. Pas wanneer bekend is hoeveel postzegels de nieuwe serie bevat en 
wat de frankeerwaarden zijn, kan de abonnementsprijs worden bepaald. 
Tengevolge van deze factoren lopen de prijzen uiteen van ƒ 9,75/Bf 180 tot 
/39,-/Bf 685. Meestal ontvangt u twee series in één zending. Uw bijdrage in 
de verpakkings- en verzendkosten is ƒ 3,25/Bf 60. 

OPZEGGEN WANNEER U WILT 
U mag uw abonnement stoppen op elk door u gewenst tijdstip. 

GRATIS ALBUMHOES BIJ ELKE SERIE 
Het decoratieve albumblad en de postzegels zelf moeten natuurlijk goed 
beschermd worden. Daarvoor ontvangt u voor elke serie een kristalheldere, 
weekmakervrije albumhoes. Zo kunnen uw zegels niet aangetast worden en 
zorgt u voor een perfecte bescherming. 

GRATIS VERZAMELBAND VOOR ABONNEES 
Bij zo'n mooie collectie hoort 
vanzelfsprekend een verza-
melalbum. Welnu: dat ont
vangt u GRATIS, tegelijk met 
de vierde levering. Het 
album is gemaakt van zoveel 
mogelijk milieuvriendelijke 
grondstoffen. Samen met de 
luxe cassette zorgt het voor 
een stabiele opberging en 
vormt het een sieraad in uw 
kast. 

Maak nu voordelig kennis en bestel de prachtige 
"Eenden-serie" (hierboven sterk verkleind afge
beeld). Normale prijs ƒ 19,95 nu voor 
slechts ƒ 9,95 !! Aarzel niet... op = op ! 

Stuur onderstaande bon op aan: Edel Collecties 
Antwoordnummer 1616, NL-3740 WG 
Bunschoten of bel: 033-2982353 

BiBDLtFE S T A M P C O L L E C ' I O N 

EDEL 
C O L L E C T I E S 

Bon voor 50% Korting" 
j / v ik wil kennismaken met 'The International Birdlife Stan 
Collection'. Stuur mij per omgaande x de serie "Eende 
voor slechts f 9,95 + f 3,25 porto-en verzendkosten. 
Normale prijs ƒ 19,95 

Ais ik mijn bestelling behoud betaal ik: 

O in 1 keer met de acceptgirokaart (in NL + f 1 , - bankkosten) 

O automatisch in 1 keer van mijn bank/girorekening (hieronder 

a.u.b. invullen, géén bankkosten) 

O giro/bankrekening I I I I I I I I I I 

Naam: hr/n 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnr: □(, 




