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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

Kavel 5035, taxatie f 15.000- opbrengst ƒ 36.000,-. 

Hoge prijzen voor klassieke 
zegels, brieven, variëteiten en 

collecties van de gehele 
wereld. 

Indien ook u uw collectie en/of doubletten wil verkopen dan 
kunt u contact opnemen met één van onze experts. 
Bezoek aan huis eventueel mogelijk. rü^^^ä^ 
Beëdigd makelaars/taxateurs. 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen bel of schrijf: 
Rokin 60 - 1012 KV Amsterdam - Tel. 020-6230261 - Fax 020-6242380 



PHILAPOST 
BERKEL E N R O D E N R I J S 

U zegt het maar! 
Acht aanbiedingen om van te watertanden. 

Goed voornemen voor 
het lopende jaar 1999: 

Nog dit jaar klant worden 
van Philapost! 

UPER-TIP 1 SUPER-TIP 2 
'50 Motieven' 
Schitterende samen 
stelling met een selectie 
van de 50 allermooiste 
uitgi f ten Motieven 
met een gratis luxe 
insteekalbum 

Van ƒ19,95 
nu voor slechts 

'20 Blokken' 
Uitgebalanceerde 
samenstelling met 
een selectie van 
20 schitterende 
Blokken op een 
Luxe Insteekkaart 

Een van de prachtigste ui tgi f ten 
van verschillende Dinosaurussen 
ooit, met zowel het luxe 'samen
hangende'velletje als complete 

e en tevens in volledig 
complete 
'Kleinbogen' 

eh leuke Wonderdoos met een enorme 
verscheidenheid aan materiaal, waarbij 

Nederland & O R , 
West-Europese uitgif ten, 
alsmede een groot 
insteekalbum vol 

j w postzegels 

Van ƒ 49,95 
nu voor 
slechts J ^ , = 

'Postfrisse Collectie' 
Een hoegenaamd onvoorstelbare 

hoeveelheid complete 
postfrisse ui tgi f ten in 

maar liefst drie grote 
luxe insteekalbums, 
waarbij vele prachtige 
waardevolle uitgiften 

Een deelcollectie in twee grote luxe 
insteekalbums met daarin een groot 
aantal ui tgi f ten van de gehele wereld, 

waarbij ook enige doubletten 
met een zeer hoge 

cataloguswaarde 

Van ƒ 69,95 
nu voor slechts 

'72 Vogels en Bloemen| 
Een zeer bijzondere uiterst _ _ -
kostbare uitgifte Vogels e n i " f c " ^ " A • ^ - ' 5 - $ 
Bloemen in complete * ■<  v > 
vel letjes gepresenteerd ^ > r̂ ^ ^ Ci Ci 
op een luxe insteek ^ " * * ^ 1  V ^ V l  . ^ 
kaart met een waarde ^ I F I ? l ï I « ^ 
aanduiding in Michel ^ *■■ <■»*■ W  f l P 
van DM 1 440,=' 

Van ƒ 99,= 
nu voor slechts 

Van ƒ 149,= 
nu voor 
slechts /77.= 

'Nederland, Kolonie 
en Indonesië' ^ 

Een voor deze prijs werkeli jk onvoorstel 
bare hoeveelheid post
zegels van Nederland, 
afkomstig uit een 
nalatenschap, waarbij 
nog zelfs onuitgezocht 
stempelmateriaal van 
Nederlands Indie 

Van ƒ 99,= j ^ . _ 
nu voor slechts 

Bestellingen worden aangetekend verzonden. 

BEL 

FAX 

0 1 0 - 5 1 1 50 99 
V 9 00 tot 17 00 u 

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

SCHRIJF Postbus 96 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

BESTEL Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

KASSA» 
^ I t 'Combi-Tip' 

l/an ƒ 396,= voor slechts ■/ O O 
Alle 'Super-Tips -^ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 én 8 
van ƒ 396,= voor slechts ƒ 299,=. 

Bijna 50% korting op de 
Normale-Lage-Philapost-Prijs'. 

Bestel direct! Op=op! 1 UT 
bezoek en gratis tax 

Open Dagen 
vr 4 en za 5 luni vc 

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



Programma Veiling no. 574 
31 mei, 1, 2, 3 en 4 juni 1999. 
Maandag 31 mei 1999 14.00 uur nos. 1 - 335 

Dozen, poststukken in dozen, 
munten, literatuur, kleine en grote 
insteekboeken. 

19.15 uur nos. 336 - 892 
Poststukken Gehele Wereld en 
N.O.R. in albums en couverts. 
Zegels Gehele Wereld en N.O.R. 
in albums en couverts. 

Dinsdag 1 juni 1999 13.30 uur nos. 893 - 1072 
Landenverzamelingen Gehele 
Wereld en N.O.R. 
nos. 1073 - 1595 
Betere zegels Amerika t/m 
Ecuador. 

19.15 uur nos. 1596 - 2254 
Vervolg betere zegels Egypte t/m 
Zwitserland. 

Woensdag 2 juni 1999 13.00 uur nos. 2255 - 3141 
Posthistorie Nederland en emissie 
1852. 

Donderdag 3 juni 1999 13.30 uur nos. 3142 - 3749 
Nederland Emissies 1864 t/m 
1939 

19.15 uur nos. 3750 - 4209 
Nederland vanaf 1940 t/m eind 

Vrijdag 4 juni 1999 13.30 uur nos. 4210 - 4848 
Posthistorie en zegels Ned. Indië, 
Japanse Bezetting, Interimperiode, 
Curasao en Suriname. 

Catalogus 574 wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 20, - op 
giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

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





WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

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

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

1. NEDERLAND RT.T.-mapjes: nrs 1 Vm 200b. . . . . . F 540-
2. NEDERLAND (xx) officiële )aarcollecties PTT. periode 1976 

t/m 1998 incl suppl met de langlopende series (23 complete 
jaargangen + suppl.; cat.w. ruim f 2.400- met tevens vele 
extra's en bijzonderheden). Elders kost deze set in alle 
redelijkheid ca f 1 435- Nu F 800,-

3. NEDERLAND kindvelletjes penode 1965/1973 incl 
Vluchtelingenblokjes (1966) postfris engros in div. aantallen 
(cat w f 7 315,-). Nu: F 1.000,-

4. NEDERLAND Automaatboekjes periode 1964/ca.1987 (xx): 
complete verzameling in speciaal album waann o a. de 
schaarse boekjes nr 6b en de senes 9a t/m 9h en Pb 9aF t/m 
9hF compleet (cat.w. f 4.101,-++; 78 automaatboekjes alles 
op goedkoopste type geteld) F 1.450,-

5. NEDERLAND 1852/1963 op slechts enkele nrs. na geheel 
complete postzegelverzameling in album overwegend 
gestempeld (de belangrijkste manco's: nrs 48, 49, 80,101, 
104, 130, 131, 136,137) Uit nalatenschap, diverse kwaliteiten 
(985 verschillende postzegels, cat w. ca f 11.000,-) F 1.950,-

6. NEDERLAND frankeergeldige postzegels: engrospost 
merendeels in vellen en veldelen nominaal (=plakwaarde) 
f 3 800,-, toeslagen zoals o a bij zomer- en kinderzegels 
vanzelfsprekend NIET geteld F 3.000,-

7. NEDERLAND rolzegels postfris: zeer grote avonturenpartij, 
onuitgezocht waarin vele interessante, betere en zeldzame 
stnps. Prachtpartij, zeer geschikt voor handelaar en/of 
verzamelaar die er zin in heeft om dit helemaal uit te zoeken. 
Enorm hoge cat w i F 3.000,-

8. NEDERLAND en Overzee en iets buitenland periode 
1852/ca. 1990: partij zeer gevaneerd, restanten, collecties, 
albums, FDC's, bneven, poststukken etc, etc. Vele avonden 
uitzoeken, avonturen en genieten van deze "Fundgrube" waann 
vele Nederlandse complete postfnsse senes, veel mooi oud 
matenaal etc , etc (cat w minimaal f 50 000,-; geschikt voor 
vele doeleinden') Spotkoopje! F 3.500,-

9. NEDERLAND automaatboekjes vanaf 1964: engrospost, zeer 
gevarieerd, absoluut onuitgezocht op vananten, telblokjes ed 
Alleen geteld op postkantoorprijs: f 5.270,- Interessante 
avonturen-prachtkoop, beslist pnma winstmogelijkheden, 
ook voor specialist veel zoekwerk! F 5.000,-

10. NEDERLAND v.a. ca.1937/1998 (xx): verzameling postfns 
zonder plakker in 6 luxe Davo-Christal albums t w 1 t/m 4, 
autom boekjes en deel S Zeer mooie koop' F 5.200,-

11. ALBANIË: partij om uit te zoeken, zeer gevaneerd F 450,-
12. ALGERIJE PERIODE 1924/03.1990 partij F 250,-
13. ARUBA v.a. 1986 leuke avonturenpartij in complete 

postfnsse senes, FDC's, luxe albums etc, etc. Koopje! F 350,-
14. AUSTRALIË 1913/ca.1980: collectie/partij waann veel 

topmatenaal overw postfns resp ongestempeld F 3.150,-
15. AZIË: heel mooi en kleurrijk, vele landen F 650,-
16. BELGIË SPOORWEGZEGELS: grote avonturenpartij "njp en 

groen" F 2.000,-
17. BELGIË periode ca.1880/1980: collectie/partij bneven, 

postgeschiedenis, kaarten, met en zonder postzegel, postw. 
stukken etc, etc. (ruim 1400 stuks incl talloze zeldzame 
stukken en fraaie enkel-frankenngen) Belangrijke prachtkoop' F 2.500,-

18. BELGIË periode 1849/ca.1990 (®/xx/x): avonurenpartij "rijp 
en groen" waann o a. mooi klassiek, vele blokken en vele 
complete senes postfns/resp ongestempeld incl topmatenaal 
Interessante, veelzijdige prachtkoop, voor handelaar beslist 
uitstekende winstmogelijkheden' Voordelig! F 2.750,-

19. BERMUDA ca.1900/1980: avonturenpartij F 500,-
20. BOSNIË 1879/1918: unieke verzameling incl. proeven, 

foutdrukken, bneven, specialiteiten etc , ook vele doubletten 
(stempel- en tandingavontuur) F 20.000,-

21. BRITS HONDURAS en Belize: avonturenpartij F 550,-
22. BULGARIJE ca.1900/1980: verzameling in 2 insteekboeken 

(1570 versch. postzegelsi) F 300,-
23. CAMEROEN: leuke avonturencollectie/partij F 400,-
24. CUFtACAO/Ned. Antillen: avonturenpartij F 700,-
25. CYPRUS ca.1880/oa.1990: leuke uitzoekpartij F 275,-
26. DAHOMEY: leuke avonurenpartij F 350,-
27. DANTZIG (Freie Stadt) 1920/1939: collectie incl doubletten. F 1.100,-
28. D.D.R. ca.1949/1990: avonturenpartij zeer gevaneerd F 350.-
29. DOMINICA (Eng.): collectie incl doubletten waann vele 

complete senes . F 575,-
30. DUITSLAND ca.1880/1980: verzameling in 3 dikke 

insteekboeken uit nalatenschap, div kwaliteiten. Spotkoopje! 
(3080 zegels) . . F 1.200,-

31. DUITSLAND en gebieden: immense partij, incl. veel complete 
senes, mooi oud en ouder matenaal, zeer geschikt voor 
wederverkoper, handelaar etc ENORM hoge cat w i F 3.000,-

32. DUITSLAND en gebieden: enorm grote partij zeer geschikt 
voor handelaar, belegger etc F 50.000,-

33. DUITSE RIJK 1872/1945: grote avonturenpartij "rijp en 
groen" F 1.550,-

34. ENGELAND ca.1930/1985 (®): partij in 4 insteekboeken met 
overwegend massagoed (type Machin etc). Voor specialist 
echter nog veel avontuur watermerken, perfins etc , ook 
betere waarden en complete series (ruim 6000 zegels) F 340,-

35. ENGELSE KOLONIEN en gebieden in Amerika: gigantische 
partij, zeer veelzijdig waann o.a postgesch , talloze complete 
postfnsse senes, bneven, kaarten, mooi klassiek etc, etc. (enorm 

39 

40 

F 1.050,-

F 2.150,-

55. 

hoge cat.w, belangrijke prachtkoop, Fundgrube') Koopje' . . F 2.900,-
FALKLAND Eilanden: avonturenpartij F 355,-
FINLAND: leuke partij, zeer veelzijdig . F 650,-
FRANKRIJK ca.1860/1980: zeer charmante verzameling uit 
nalatenschap, ongeplukt in Davo-album overw gestempeld 
waann veel pnma matenaal, diverse kwalliteiten (2189 
verschillende postzegels) . . . . . 
GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verzamelingen, 
gevaneerd, vrijwel alleen courant en goed verkoopbaar matenaal, 
geschikt voor vele doeleinden opzet wereldverz., postzegelhandel, 
rondzendverkeer, ruilmatenaal, studie etc, etc. Verk.w. per 
collectie/boek/album ruim f 10.000,-; cat.w. hier natuurlijk een 
veelvoud van' (vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval 
gemiddeld met meer dan ca 5%) Spotkoopje! . . . . 
GEHELE WERELD ca.1855/ca.1990: gigantische partij, vele 
landen, collecties incl. met filatelistisch, rijp en groen, ook veel 
massagoed, stock- boeken, albums vol en leeg of bijna leeg, 
anderzijds vele goede verzamelingen o a West-Europa met veel 
postfnsse senes. Hoogst interessante, veelzijdige koop, ten dele 
onuitgezocht en boordevol avontuur, pnma winstmogelijkheden 
Over het algemeen betreft het een magazijnopruiming van de 
collecties/partijen waarvoor wij geen tijd hebben om uit te zoeken 
of te splitsen, alsmede z.g. "winkeldochters" die wij er voor 'n zeer 
klem prijsje willen uitdoen, onze miskopen waan/oor wij strop 
nemen etc , etc (ruim 400" collecties, verzamelingen, albums, 
dozen, zakjes etc , waann veel pnma en waardevol matenaal). 
Deze werkelijk grandioze partij kan in overleg bezorgd/gehaald 
worden, een personenauto vol matenaal! Spotkoopje' . . F 5.350,-
GRIEKENLAND oa.1890/1980: verzameling in insteekboek 
(1247 versch postzegels) 
GRIEKENLAND en gebieden: grote partij om uit te zoeken, 
zeer veelzijdig en interessant' . . . . 
GUINEE (Fr. Kol. & Rep.): avonturenpartij zeer veelzijdig incl. 
klassiek . 
GUYANA (Engels): leuke partij 
HONGARIJE ca.1870/1990: geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige collectie/partij in grote doos incl postgesch., 
vele complete senes, blokken etc, etc. Koopje! 
HONGARIJE: 'n droom van een partij om uit te zoeken, zeer 
veelzijdig incl klassiek Fundgrube' . . 
REP INDONESIË ca.1950/1980 (x/xx/®): verzameling uit 
nalatenschap in album, diverse kwaliteiten waann vele goede 
series (1008 postzegels en 17 blokken, hoge cat.w.!) . . 
REP. INDONESIË incl. Jap. Bez. en Rev. periode: grote 
avonturenpartij w i. talloze betere senes en moo RIS-matenaal, 
restanten, bneven, kaarten etc. (attentie'! Deze fantastische collectie/ 
partij bevat van de J.B. en Rev.R geen topmatenaal). F 2.500,-
REP. INDONESIË: incl Jap Bez en Rev penode, penode ca 
1945/1993 Grote avonturenpartij incl. vele foutdrukken/ 
rariteiten en zeldzaamheden (cat w. ruimf 20 000,-
plus-plus) F 5.500,-
ISRAEL periode 1948/ca.1990: gigantische partij/collectie 
waann veel pnma materiaal o a het schaarse velletje van 1963 
(Anti-honger), verder collecties, dozen, zakjes, restanten, 
albums, poststukken, handboeken etc , etc .F 
IVOORKUST: partij om uit te zoeken F 
JAMAICA: collectie/partij om uit te zoeken, incl. heel veel 
interessant materiaal . . . F 
JOEGOSLAVIË 1918/1940: collectie/partij F 
JOEGOSLAVIË 1918/ca.1980: collectie/partij, gigantisch 
geheel F 10.000,-
LUXEMBURG 1852/ca.1980: gigantische collectie/partij om uit te 
zoeken, diverse kwaliteiten, hoogst interessante, veelzijdige koop 

F 10.000,-

300,-

F 5.000,-

465,-
375,-

600,.-

F 5.250,-

550,-

6.000,-
325,-

850,-
600,-

355,-
1.000,-

200,-

500,-

800,-
1.100,-

(uitpuilende koffer vol matenaal incl talloze goede senes!)! 
MALI: collectie/partij om uit te zoeken 
MONACO: veelzijdige avonturenpartij/collectie . . 
MONGOLIË (xx): mooie partij/collectie 
NED. ANTILLEN P.T.T.-mapjes (xx) nrs 1 t/m 82 is penode 
1984/1993 
NED. ANTILLEN/Curacao ca.1947/1987 (xx/x): verzameling 
in 2 Davo- Chnstalalbums (cat w f 2 183,75 plus-plus; 654 
zegels, 32 blokken en 20 x tete-beche' met meegeteld) 
NED. INDIE: grote, gezellige avonturenpartij 
NED. INDIE: uitzoekpartij, collecties, restanten, bneven, 
kaarten, postgeschiedenis etc, etc. waann veel interessant 
materiaal, zeer veelzijdig' 
NED. NW. GUINEA incl. Untea (xx): 100% complete verzameling 
in Davo- Chnstalalbum (waann ook de Chnstalbladen 
Ned. Indie compleet), cat.w. f 593,-, 106 postzegels) . . . 
OOSTENRIJK 1851/ca.1937: zeer charmante verzameling 
in album, verregaand compleet incl Lombardo Venetië 
etc . . 
OPPER-VOLTA: belangrijke collectie/partij zeer veelzijdig en 
interessant waann o.a ook vele specialiteiten o a proeven, 
ongetand i p.v. getand etc 
POLEN en gebieden: zeer interessante partij incl. doubletten, ook 
vervalsingen, oud matenaal "rijp en groen". Zeer veelzijdig! F 2.500,-
PORTUGAL periode ca.1850/1980: geweldig interessante, 
zeer veelzijdige partij w i. dozen, collecties, postgeschiedenis, 
bundels etc , etc " z i ^ is geloven". . . F 15.000,-
PORT. KOL. & gebieden: collectie/partij in een rijke vanatie F 575,-
ROEMENIE 1862/08.1970: verzameling in 2 dikke insteekboeken 
incl. zeer mooi klassiek (2527 versch. postzegels) . F 650,-

F 5.000,-

275,-

F 5.000,-

800,-



70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 
76. 

77. 

78. 
79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

RUSLAND: avonturenparti) waarin veel goed en beter 
materiaal Spotkoopje' F 1.000,-
RUSLAND ca.1920/1980 (overw. ®): verzameling in insteekboeken 
w I o a vele goede complete senes uit de 20-er t/m de 
50-er jaren Spotkoopjei (3480 verschillende postzegels) F 1.200,-
SAARGEBIED periode 1920/1959: gigantische avonturenpartij 
waann o a vele postfnsse complete senes van voor de 
oorlog! F 7.500,-
SKANDINAVIE ca.1870/1990: geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos, incl postgeschiedenis, 
specialiteiten etc, etc Koopje' F 600,-
SURINAME 1913/1975 (xx/x): verzameling in Davo-Chnstalalbum 

500,-

750,-
350,-

300,-

300,-

(cat w f 1 228 -, 487 postzegels en 15 blokken) F 350,-
SURINAME: avonturenpartij F 650,-
REP. SURINAME RTT-mapjes (xx) nrs 1 t/m 87 = penode 
1984/1993 F 
REP. SURINAME periode 1975/'1988: postfns-verzameling 
gespecialiseerd in Davo-Chnstalalbum (enorm hoge cat w', 
665 zegels, 37 blokken en velletjes en liefst 75 verschillende 
brugparen') F 
TCHAD: collectie/partij zeer gevaneerd F 
TOGO: collectie/partij om uit te zoeken incl vele postfnsse 
comolBt© S6ri6S ©te F 
TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1970 (®): verzameling in dik 
insteekboek waann o a vele goede senes uit de 50-er jaren 
gestempeld o a Ie kleder-drachten Michel nrs 921/24 etc, 
etc (1430 versch postzegels) Koopje' 
TSJECHOSLOWAKIJE en gebieden periode 1918/ca.1980: 
veelzijdige collectie/partij incl doubletten, ook vervalsingen, 
oud matenaal "rijp en groen", uitpuilende koffer vol waann heel 
veel zeldzaam, schaars en bijzonder materiaal Spotkoopje' F 2.550,-
TURKIJE: postfnscollectie uitsluitend foutdrukken en ranteiten, 
incl vele zeldzaamheden (ruim 300 verschillenden) F 3.000,-
VATICAAN periode 1929/ca.1990: grote collectie/partij in 
albums en insteekboeken waann veel prima matenaal, 
ovenwegend postfns F 1.650,-
VER. EUROPA: zeer veelzijdige, interessante avonturenpartij 
waann o a vele complete series, curiositeiten, vele blokken etc , etc 
Vele avonden sorteren, uitzoeken en gemeten'Spotkoopje' F 1.000,-
VER. EUROPA periode 1949/ca.1993: zeer verregaand 
complete verzameling postfns zonder plakker in 4 luxe Davo-
Chnstalalbums op slechts enkele senes na geheel compleet' 
Enorm hoge cat w, voordelig' F 3.500,-
VER. NATIES penode ca.1955/1990 (xx): verzameling in 2 
luxe Davo-Chnstal albums (552 postzegels en 38 blokken en 
velletjes) Koopje' F 
VER. STATEN VAN AMERIKA: partij/collectie Fundgrube' F 
ZUID- en Midden Annenka: grote avonturenpartij incl mooi 
klassiek F 
ZWEDEN 08.1858/1990: avonturenpartij zakjes, restanten, 
collecties etc Zeer interessant en onuitgezocht op de fraaie 
stempels etc Hoge cat w ' Spotkoopje' F 1.000,-
ZWITSERLAND: grote avonturenpartij incl klassiek F 15.000,-

450,-
3.500,-

450,-

F 7.500,-

F 1.850,-

F 1.850,-

850,-
275,-

Attente: de volgende collecties/partijen alhoewel alle op zich zeer 
en zeer interessant zijn doorgaans NIET filatelistisch 

91. OUDE /UVNDELEN vanaf ca.1880: zeer interessante collectie, 
zeer gevarieerd incl doubletten, waarin veel prachtig matenaal 
o a U S A , Nederland, Frankrijk etc , ruim 2500 stuks, vrijwel 
alleen zeldzame, schaarse en zeer decoratieve stukken, 'n 
droom van een collectie' 

92. /WNTEKENSTROOKJES NEDERLAND, incl. brieven en 
kaarten met aantekenstrookjes: grote doos "rijp en groen", 
ook oud en ouder matenaal, veelzijdig en zeer interessant' 

93. BETAAL- EN RECLAME PENNINGEN (overw. Nederiand): 
grote collectie incl doubletten, zeer veelzijdig en interessant 
(ruim 2000 stuks')' 

94. CONNY FROBOESS: grote thema verzameling ansichtkaarten, 
foto s en curiosa etc F 

95. GEWICHTSHEFFEN: themaverzameling F 
96. GEZONDHEID: prachtige en zeer interessante thema 

verzameling op o a oude ansichtkaarten, sluitzegels etc incl 
tandheelkunde, rode kruis, arts & apotheek, drogist etc , etc , 
etc Belangrijke prachtkoop' F 2.550,-

97. JEUGD: zeer uitgebreide en veelzijdige verzameling 
prentbriefkaarten etc incl babies, moeder en kind, kinderfoto's, 
poppen, padvinderij, sagen, mythen en legenden rond de geboorte 
zoals met ooievaars, kinderspelen etc , etc (ruim 1000 collectors-
items vrijwel alleen heel mooi en bijzonder matenaal) F 2.000,-

98. JUDAICA: verzameling oude ansichtkaarten mol Israel, joden 
in Nrd -Afnka synagogen etc , etc F 

99. JUSTITIE/politie etc: themaverzameling F 
100. KON. HUIS NEDERLAND: grote verzameling oude 

ansichtkaarten etc waann vele van de jaren ca 1898/1930 F 
101. LUCIFERSMERKEN penode ca.1900/1970: grote doos met vele 

duizenden stuks, leuk om uit te zoeken, diverse kwaliteiten F 
102. LUCIFERSMERKEN: enorme doos met onuitgezocht matenaal, 

zeer interessant en veelzijdig o a veel motieven (vele duizenden 

850,-
450,-

850,-

250,-

stuks) F 500,-
103. MILITARIA: collectie Ie- en 2e wereldoorlog o a prentbnefkrtn 

(incl humor en fantasie), censuur, foto's, cunosa, medailles 
etc , etc Zeer veelzijdig en interessant' F 1.100,-

104. MILITARIA: gigantische collectie/partij, zeer veelzijdig met 
memorablia 1 e- 2e wereldoorlog met o a een zwaartepunt op 
censuur, veldpost, propaganda- materiaal. Hitler, soldaten incl 
humor, filatelie, mobilisatie etc , etc (7 grote dozen "rijp en 
groen" incl veel zeldzaam en spectaculair matenaal) F 7.500,-

105. MODE en kostuums etc: verzameling F 400,-
106. MUNTEN Nederland: Juliana 100% compleet in album 

1948/1980 incl alle zilveren guldens, rijksdaalders en 10gulden 
stukken (1970 en 1973) 

107. MUNTEN Curacao/Ned. Antillen: leuke partij om uit te 
zoeken incl zilveren en gouden munten 

108. MUNTEN Gehele Wereld incl. zilver: grote avonturenpartij 
(ruim 15 000 munten, veel massagoed, ook vele goede en 
zeldzame munten, onuitge- zocht, veel uitzoek- en 
sorteergenot') 

109. MUNTENVERZAMELING Nederiand en ook wat buitenland 
penode ca.1820/1980: fantastisch mooie en grote partij, zeer 
gevarieerd, veel zilvergeld, diverse gouden munten (tientjes), 
vol avontuur "rijp en groen" Wij hebben er geen tijd voor om 
deze prachtige en romantische (veel oud matenaal') partij uit 
te zoeken Zeer geschikt voor handel, geldbelegging en weder
verkoop Totaal ca 15000 munten, vanzelfsprekend ook veel 
massagoed, van 'n halve cent tot 50 guldenstukken 
Redelijkerwijs zou de verkoopw o i op ca f 32 000,- moeten 
liggen Nu F 

110. MUNTEN Nederiand uitsluitend goud: prachtige verzameling 
vanaf 1824 incl doubletten, oudere deel div kwaliteiten, er 
zitten vier typen in, in div jaar-tallen gouden vijfjes, gouden 
tientjes, ducaten en gouden dubbele ducaten Zeer voordelig, 
geschikt voor geldbelegging, handel etc , incl vele zeldzame 
exemplaren' 

111. MUNTEN EN BANKBIUETTEN Ned. Indie: grote avonturenpartij 
waann veel prachtig en zeldzaam matenaal Vrijwel uitsluitend 
materiaal van voor 1950 incl Jap Bez en RevP Fundgrube' F 

112. NAAKT, erotiek, Pin-Up etc: collectie prentbnefkaarten, zeer 
veelzijdig "rijp en groen" incl o a fotomatenaal van het begin 
van deze Eeuw F 

113. PADDESTOELEN penode ca.1910/1940: themaverzameling 
o a op prent- bnefkaarten, lucifersmerken etc F 

114. PRENTBRIEFKAARTEN thema "Gerstenhouer" penode 
ca.1900/1935: verzameling met meest als onderwerp 
Nederlandse dorpen en steden, o a klederdrachten. Marken, 
reclame, hondenkarren, molens, stranden, paarden, romantiek 
etc , etc (ruim 500 kaarten, pnma kwaliteit zowel gelopen als 
met gelopen) F 

115. PRENTBRIEFKAARTEN NEDERLAND: overwegend topografie 
incl veel vooroorlogs matenaal, kleine en kleinere plaatsen, zeer 
interessant voor verzamelaar, wederverkoper en handelaar, 
geweldige winstmogelijkheden (ruim 7000 stuks incl veel 
topmatenaal), veelzijdige prachtkoop vol avontuur Koopje' 

116. PRENTBRIEFKAARTEN (oude en oudere) thema 
ONTWERPERS: collectie Maarten Toonder, Lawson Wood, 
Arthur Thiele, Philip Boileau, Rie Gramer, Willy Schermele etc 
etc (ruim 2000 kaarten incl Jugendstil, Art-Deco etc , etc) 
Belangrijke prachtkoop' 

117. RELIGIE: grote verzameling oude ansichtkaarten incl veel 
klassiek Interessante, veelzijdige partij om uit te zoeken 
waann ook o a bidprentjes en heel mooi en zeldzaam 
klassiek matenaal Prachtkoop' F 

118.RIJWIELBELASTINGPLAATJES periode 1924/1941: collectie 
incl doubletten, zeer gevaneerd, ook met o a ponsgat (voor 
werkelozen), 137 stuks, enorm hoge cat w en zeer 
interessant' F 

119.SIGARENBANDJES: zeer grote partij/collectie om uit te 
zoeken, incl prachtig klassiek, ten dele in albums Opperst 
sorteergenot' F 

120.SIGARENKIST-etiketten: zeer interessante en grote verzameling 
penode ca 1900/1970 incl veel pnma en zeldzaam matenaal, 
wordt zeer zelden aangeboden zo'n unieke collectie, zoveel 
schoonheid, met te geloven' F 

121.SUIKERZAKJES: zeer grote partij F 
122. SUIKERZAKJES Nederiand en iets buitenland: gigantische 

partij/collectie waann veel sorteergenot' Incl ook enige andere 
collecties zoals lucifers- merken, sigarenb etc (deze partij is zo 
omvangrijk dat hij in overleg gehaald/bezorgd moet worden, 
een auto vol matenaal) F 

123. VADERLANDSE geschiedenis: collectie oude ansichtkaarten 
etc , zeer veelzijdig en interessant' F 

124. VIOOLTJES: thema-verzameling op oude ansichtkaarten etc F 
125. VLINDERS Gehele Wereld: collectie F 
126. WALT DISNEY: collectie memorablia o a ansichtkaarten etc 

incl oud en ouder matenaal van Mickey Mouse, Donald Duck, 
Bambi etc , etc (ruim 250 collectors-items) F 

200,-

F 1.050,-

F 3.200,-

6.850,-

F 8.000,-

1.000,-

850,-

250,-

1.850,-

F 3.000,-

F 3.500,-

650,-

1.000,-

500,-

2.800,-
1.000,-

3.000,-

475,-
300,-
250,-

1.000,-

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

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

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
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 
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30,— 
28,— 

135,— 
1/3 qave randen 
1/3 z fr 
4 
5 
6 
6 z f r 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 2 z f r 
13 
14 
1 4 z f r 
16 
1 6 z f r 
17 
18 
1 8 z f r 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
2 9 z f r 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
4 8 z f r 
49 
56/76 
61b 
65C+cert 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 z fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 z f r 
102/03 
104 
105 
105 z f r 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 z f r 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
Alle zege 

110,— 
18,— 

9,— 
95,— 
55,— 

2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

125,— 
175,— 

95,— 
5,— 

88,— 
44,— 
85,— 
45,— 
19,— 
76,— 
40,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

58,— 
6,— 

12,50 
40,— 

150,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
90,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
650,— 
3 7 5 , -
150,— 

44,— 
110,— 
950,— 

1 , — 
6,— 
7,50 

975,— 

19!— 
66,— 

6,— 
9,25 
7,50 

12,50 
12,50 
36,— 
2 1 , — 
48,— 
44,— 

975,— 
600,— 

10,— 
175,— 
130,— 

75,— 

3,— 
3,— 
3,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
244,— 

-.— 
250!— 

2,— 
20,— 
45,— 
44,00 

1 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 

ook losse waarden. 

10% korting bij afname 
boven ƒ 100,-

136/38 175,— 
136/38 Tent 
Stempel 220,— 
139/140 6,50 
141/43 12,— 
144/48 6,— 
149/62 19,80 
159 los 12,50 
163/165 12,— 
166/68 8,— 
177/98 77,50 
181 15,— 
184 6,— 
191 28,— 
195 18,— 
199/02 10,— 
199a/02a 175,— 
203/07 30,— 
208/11 10,— 
212/19 45,— 
217A 84,— 
219 los 30,— 
220/23 13,— 
224 2,50 
225/28 18,— 
229/31 25,— 
232/35 16,— 
235 los 14,— 
236/37 6,— 
236A 12,50 
238/39 44,— 
240/43 32,— 
243 los 30,— 
244/47 55,— 
246 los 25,— 
247 los 25,— 
248/51 26,— 
251 los 25,— 
255 5,— 
257/60 35,— 
260 los 30,— 
261/64 28,— 
264 los 25,— 
265/66 10,— 
268 5,— 
269 3,— 
270/73 28,— 
273 los 25,— 
274/77 16,— 
278 17,50 
279/82 14,— 
282 los 12,— 
283/86 10,— 
288 7,50 
289/92 8,— 
296/99 7,50 
300/04 5,25 
305/09 7,50 
312 los 2,50 
313/17 6,50 
318/22 6,— 
324 4,— 
326 6,— 
327/31 6,— 
332/45 9,90 
347 15,— 
348 35,— 
349 35,— 
350/55 7,50 
356/70 25,— 
371 40,— 
372 60,— 
373 60,— 
356 a/d 88,— 
356 c 35,— 
356 d 44,— 
374/78 4,— 
379 a/d 10,— 
392/96 2,50 
397/01 2,— 
402/03 12,— 
402B 95,— 
403B 130,— 
428/42 15,50 
444/48 2,— 
449/53 3,50 
454/59 5,— 
462 los 2,50 
469/73 3,50 
474/89 24,— 
487 los 14,— 
490/94 5,— 
495/99 4,— 

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

67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 65,— 
Rolt senes 
1/18 470,— 
19/31 140,— 
33/56 295,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 75,— 
78/81 25,— 
82/85 24,— 
86/89 30,— 
90/93 48,— 
94/97 48,— 
98/01 38,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec 
prijslijst gratis op 
aanvraag 
Porto 
1 16,— 
2 20,— 
28 44,— 
3/12 140,— 
8 los 45,— 
12 los 32,— 
Div typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 50,— 
27 III 44,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 60,— 
43 los 98,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (o) 125,00 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 120,— 
13 los 135,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 66,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 6,— 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 . 60,— 
3 10,— 
4 - ,— 
4 z fr 98,— 
5 45,— 
6 15,— 
7 2 fr 1 275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 4 0 , -
11 40,— 
12 425,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 66,— 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7 (0) - , -
stempel met 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 425,— 
3 los 75,— 
4 los 95,— 
6 los 15,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los 190,— 

s zijn pracht ex netjes ges tempeld , tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klem gebrek, (o) =gebruikt maar stempel met controleerbaar, 
duurdere soorten desgewenst met fo to-Cer t van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, echter f ranco levering vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht . 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 | 
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Postzegelkluis M-4 
150x40x35cm{lxbn<d) 

- enkelwandig 
- dubbele boordsleutel 
- 4 Tware schoten 

binnen kluis 
3 verstelbare schappen 
standaard verankeringsgaten in 
bodem en wand 
veel ruimte voor ordners en 
postzegelmappen 

- gewicht ca 70 kilo 
- duitse stufe A tl CCfl 

Links M-4 met cijferslot 
Midden M-4 DP brandwerend 
Rechfs M-4 met elektronisch veiligheidslot 

Postzegelkluis M-4 
brandwerend en dubbelwandig 
geïsoleerd volgens DIN 4102 
150x45x40cm(lxbrxd) 
dubbele baardsleutel 
4 zware schoten 
binnen kluis 
3 verstelbare schappen 
standaard verankeringsgaten in 
bodem en wand 
veel ruimte voor ordners en 
postzegelmappen 
gewicht ca 110 kilo 
duitse stufe B fl OQ§ _ 

inkl BTW 

I 

HUNTER 
KLUIZEN EN BRANDKASTEN! 
Kelvinstraat 19,7575 AS Oldenzac 
9l 0541 52 23 15 
3x0541 52 21 90 
a 17.00 uur: 06 51 82 80 94 

OOSTENRIJKSE POSTZEGELS 
Postzegel - -wereldtentoonstelling in het: 

Austria Center / Wenen 3 0 . 5. - 4 . 6. 2 0 0 0 

Mil 
filatelie live. 

U kunl op intemalionalileit 
vertrou^vn wat de kwaliteit 

van de tentoongestelde 
exemplaren betreft. 

U kunt zich op de spreekwoordelijke 
Weense charme verheugen wat het 
omvangrijke feestelijke en sociale 
programma betreft. 
Wenen en de WlfW 2 0 0 0 veriieugen 

zich op u. 



* * * * 
Vraag naar onze nieuwe gratis partijen prijslijst! 

* EUROPOST "DE DIEZE' groot en detailhandel in postzegels en munten 

* * 
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. 
Adviesprijsjé^;^^ Europostprijs 52,50 
Speciale aanbieding: Deel 5 (Overzee compleet AG) in 3 delen. 
AdviesprijsJJé;^^ Europostprijs 149,50 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW'NIEUW 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 256 blz. 
Een must voor de motiefverzamelaar! 
Adviesprijs.35r^^^ Europostprijs 29,50 

Wist u dat Europost ook 
'^li^r^ een ruime voorraad postzegels van Nederland en GGD heeft, waarbij de meeste 'topnummers' 

met certificaat uit voorraad leverbaar zijn; 
^^~i^r^ een breed assortiment postfrisse zegels heeft van vrijwel alle Europese landen vanaf 1945; 
•—iir^ een uitgebreid aanbod heeft van filatelistische en numismatische benodigdheden waarbij de 

merken DAVO, Importa en Lindner sterk vertegenwoordigd zijn; 
■"~̂ r̂  een steeds wisselend assortiment heeft van verzamelingen en partijen voor zowel de 

verzamelaar als wederverkoper; 
'—.̂ ^̂ ^ een wereldwijde abonnementenservice biedt voor landen en motieven; 
'—.^^ een aardige voorraad Koninksrijkmunten heeft; 
■—.̂ ^ topprijzen geeft voor mooie verzamelingen en betere nummers van de gehele wereld en tevens 

geïnteresseerd is in complete voorraden tot complete winkelinventarissen toe; 
■—̂ ^ een winkel is waar u in ieder geval een keer geweest moet zijn. 

Kortom, Europost staat voor alles in de filatelie! 
Nog steeds leverbaar van Yvert en Tellier: 
'"^.r^ Deel 1, Frankrijk in kleur (ed. '99) 

Adviesprij s^9^9(r 
■—.̂ ^̂  Deel Ibis, Andorra, Monaco etc. in kleur (ed. '99) 

Adviesprij s34;̂ :=̂  
''^■^■^^■^ Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 

Ad viesprij s 70;^^ 
■^^^■^ Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 

Adviesprij s èRi^ 
■^^^^^ Deel 3, WestEuropa in 2 delen (ed. '98) 

Adviesprijs i 5 ü ^ 
̂ ■ .̂̂ î  Deel 4, OostEuropa (ed.'96) 

Adviesprij s ̂ ^^r^—^ 
 ^ ^ ^ Deel 5/1, Overzee ABrazilië (ed. '98) 

Adviesprij s ^ß"^ 
^^^^ Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) 

Adviesprij s è%r— 
'^^^^^^ Deel 7, Overzee 0Z in 2 delen (ed. '98) 

Adviesprijs 42öv^ 

Europostprij s 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 100,, ƒ 5- ponobijdrage Orders tot f 50- en 
levenng aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Levenng zolang de voorraad strekt. 
Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
Betaaltipi Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of Eurocheque en ontvang uw spullen 
binnen 4 dagen thuisi 

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

zaterdag 9 30-17 00 uur 

mailto:europost@euronet.nl


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

VEILING 153 
staat gepland op 18/19 juni in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

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

Nederland: POSTGESCHIEDENIS w. o. een collectie BONTKRAAG 1899 
(ca. 100 kavels.) 
Een voorraad met vele beginnersverzamelingen (zéér lage inzetprijzen!). 
Emissie 1852, meest geplaat en op positie genummerd. 
Postfrisse betere zegels en series w. o. jaren '20, 30 en '50. 
Enige tientallen al dan niet gevorderde collecties van gestopte verzamelaars. 
Postgeschiedenis met EO. 

O.G.: 

Europa: 

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

Vele betere zegels en series afkomstig uit enkele honderden verzamelingen w. o. 
BELGIË, DUITSLAND, FINLAND, FRANKRIJK, OOSTENRIJK, 
ZWEDEN, ZWITSERLAND enz. 
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Buiten Europa: MACAO postfris, USA brief 1858 New Orleans-Spanje met Scott 27 los ex. 
èn randpaar in superbe kwaliteit, (zegelw. $2600!). 

Een voorraad postzegels gehele wereld in zakjes, kistjes, doosjes, insteekboeken, enkele duizenden 
(al dan niet gelopen!) rondzendboekjes enz. inclusief veelTOPNUMMERS, voor zover wij ze 
gevonden hebben, aangeboden bij de 'losse nummers'. 
Totaal gewicht ca. 1500 kg., verdeeld in vele honderden kavels. 
De partij volledig uitzoeken is voor ons niet mogelijk. 

Al met al opnieuw een veiling met meer dan 6000 kavels met aanbod van zo goed als alle 
Europese landen met betere zegels, series en poststukken en ca. 1500 COLLECTIES en 
DEELCOLLECTIES. 

Onze verkaveling is gericht op de verzamelaar èn handel zodat een ieder kavels in de gezochte 
prijsklasse kan vinden vanaf enkele tientjes. Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, 
het gevolg: een enorm aantal schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan 
kijk- en/of veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

PROBEERT U HET EENS MET ONS! 
De eerste stap: vraag de nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: 
een telefoontje, brießkaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden zal u dan eind mei worden toegezonden. 

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



Luk Vanduffel bvba 
20sTE INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 29 MEI 1999 

OM 13 UUR IN HET ALLIANCEQUEENS HOTEL TE ANTWERPEN 

®° Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: Mooi 
klassiek (nieuw en gestempeld)  Alle goede reeksen 
 Vele verzamelingen en nominaal loten. 

■̂ ^ Europa  Nederland  Italië  Vatikaan  enz. 
Talrijke interessante verzamelingen  Restanten en 
Dozen. 

Bezoek onze website! 
http://www.vandufFel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

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

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

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

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

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  B2000 Antwerpen (België) 

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

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

Betekom (Begijnendijk) 5 en 6 juni 1999 
Naar aanleiding van 25 jaar Hobby en Verzamelclub Begijnendijk organiseren wij 

BEFITEN'99 
6de Internationaal Open Competitief Filatelistisch Salon 

* meer dan 800 kaders met topverzamelingen uit binnen en buitenland * 
* een erehof met internationaal bekroonde goud en grootgoud verzamelingen * 

* een tentoonstellingscatalogus in kleur met studie's o.a. over Theresienstadt, Stadspost St. Petersburg,... * 
* Per TT catalogus: een prachtige jaarkalender (2000) alsmede toeristisch pr. postzegelboekje met "Buzin"zegels (voor d« eerst« sooo bezoekers) * 

* handelaarsstands uit binnen en buitenland * 
* voor meer dan 25.000BEF aan aankoopbons te winnen * 

* "Filamatica" computerstand: probeer paginaopmaak met computer * 
^ * een Jeugdatelier voor onze Jongste bezoekers met gratis geschenkenpakket* 

g dl * infostands van gespecialiseerde filatelieverenigingen en vaktijdschriften * 
S & * "de publieksprijs": bezoek BEFITEN'99 en win een reis naar "Praag (6d/2prs), een Pentium PC of één van de vele andere prijzen * 

i f (O g 'kortom: meer dan 1500m^ filatelie van wereldklassel * 
c ' " c 

, 1 ^ 1 ' Tevens voorverkoop van de oostzeaeluitaifte "Toerisme" en "Belgische ambachtelijke chocolade" 
S. n 

^ co co CD m m 
Sfhïfe; 

Deze manifestatie gaat door tellcens van 10.00 tot 17.00 uur 
in het sportcomplex **De Tumkens" te Betelcom. 

In samenwerking met de Gemeente Begijnendijk en het Gemeentelijk Feestcomité, de KLBP, de Provincie VlaamsBrabant 

Postzegelhandel 
ProPhUa bvba 

B3001 Leuven 
KBC 

ILB Computer 
Prof.Scharpélaan 105 

3130 Betekom 

RDK 
woningbouw 

Merksem 

D.T.C. & Printing 
Herseltsesteenweg 108 

B  3200 Aarschot 

G y s e m a n s 'PPA 
verzekenngsmakelaar rf« adviesbank 

3130 Begijnendijk 
016/53 04 42 

Lustene  Geschenken 
Danckers Veritaegen 

3130 Betekom 

Postzegelveilingen 
Van Looy & Van Looy 

B200Q Antwerpen 
ml 

http://www.vandufFel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


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

Onze 79e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 29 mei a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 79e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan matehaal voor onze 
80e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in september en november a.s. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

27 mei van 13.00-18.00 
28 mei van 13.00-21.00 
29 mei van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden op 
11 september en 27 november 1999. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 

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

HEIDERSE POSTZEGELHANDEL SINDS 1949 
Postzegels, munten en telefoonkaarten van de gehele wereld 
bel, schrijf, Email, siirl, fax of kom gewoon e\cn langs 

Koningstraat 101 • 1781 KE Den Helder 
tel/fax: 0223 614066 

Internet: http://Trwrw.fllateUehpz.nl 
Email: FILATELIE@CAPITOLONLINE.Nl 

K.V.K.Alkmaar 37040973 Lid N.V.P.H./N.V.T.H./IFSDA 

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 IVlaanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob, tel, 0653-776759 

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. Mooie gespecialiseerde collecties 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 diverse landen w.o. Nederland en Verenigd Europa. 
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 

POSTZEGELVEILING HOES 
I n t e r n a t i o n a l e v e i l 

Kantoor: St. Annaplein 7 
Tel (013) 580 04 34 

i n g e n s i n d s 1945 

postbus 3106, 5003 DC Tilburg E-mail: info@hoes.demon.nl 
Fax (013) 580 04 35 

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

http://Trwrw.fllateUehpz.nl
mailto:FILATELIE@CAPITOLONLINE.Nl
mailto:info@hoes.demon.nl
http://www.hoes.demon.nl
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Het maandblad Ptiilatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onafhanke 
li|ke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

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

Philatelie verschijnt omstreeks het middeh van 
detnaahd uitgezonderd in augustus 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 5240 926 
E mail philatelie@tip nl 
Website http //www Philatelie demon nl 

Adver tent ieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 345 
3740 AH Baarn 
Jeanine de Troye 
Telefoon 035 54 88 771 
Telefax 036 5432 777 

ftljomieiiienlenailministratie 
l ï e r de tiBzorping 

Brouwer Media bv 
mevr R van Bolderen 
Postbus 30225 6803 AE Arnhem 
Telefoon 026 3231123 

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

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnement wot aat]ges\olen 
verenigingen het abonnement voor leden is in 
de contnbutie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 
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a binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
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b voor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
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c m het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot hel eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
ber zijn slechts mogelijk in combinatie met een 
abonnement op de daaropvolgende jaargang 

Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die wterli/k op 30 
november b\\ de administratie m Arnhem moet 
zijn 

os' ie nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang kun 
nen worden besteld door overmaking van 15 00 
per nummer (inclusief porto) op postgiro 
5005485 te Dordrecht onder vermelding van de 
gewenste nummers 
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W i e w a g e n er als de nood a a n d e m a r T K t i t hun leven om 

anderen uit de klauwen van het woeste water te redden^ Dat zi|n 

de bemanningen van de reddingboten van de Koninkli|ke Neder 

landse Redding Maatschappi| l Patrick Simonis belicht m dit num 

mer het hiatelistische thema ' 1 7 5 |aar reddend werken' 

Spoiirloos 348 
Met de overstap die 
PTT Post maakte toen 
er van vervoer per 
spoor op vervoer 
over de weg werd 
omgeschakeld kwam 
een eind aan een 
interessante 'rail-
periode' 

Raiiiier III 362 
Hi| werd aanvanke-
li|k met zo serieus 
genomen de Mone
gaskische prins 
Rainier III Donkzii 
hard werken wist ni| 
uit te groeien tot een 
alom gerespecteerd 
vorst ten filatelistisch 
portret van Jeffrey 
Groeneveld 

393 
'De olieman heeft een Ford|e opgedaan' 
zong Louis Davids - en iedereen wist wat 

een Fordje was Dat is ook nu nog zo In de 
rubriek Thematisch panorama laat onze 

medewerker D Veenstra zien welke 
(frankeerstempeijsporen de autofabrikant in 

Nederland heeft achtergelaten 
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U r r DE V\IERELD VAiy DE FILATELIE 
ZWITSERLAND LEGT SUCCES BREITLING 
ORBITER 3 FILATELISTISCH VAST 

De Zwitserse PTT heeft 
razendsnel gereageerd 
op de geslaagde non-
stopvlucht om de wereld 
van de Breiriing Orbiter 3. 
Op 24 maart, vier dagen 
nadat de Engelsman 
Brian Jones en de Zwit
ser Bertrand Piccard hun 
ballon in Egypte lieten 
neerkomen, was er in het 
Alpenland al een specia
le postzegel van 90 rap
pen verkrijgbaar met een 
afbeelding van het vaar
tuig boven besneeuwde 
bergtoppen Aan de 
vlucht gingen veel mis
lukkingen vooraf, maar 
op 20 maart wisten Jo
nes en Piccard te slagen 
waar anderen faalden. 
Het duo schrijft het suc
ces toe aan twee omstan

digheden: het feit dat 
toestemming was ver
leend om de route over 
China te laten lopen en 
de deskundigheid van de 
meteorologen 'op de 
grond', die de beman
ning wist aan te geven 
waar zich de zuidelijke 
jetsfream boven de Stille 
Zuidzee bevond. 

Het succesteam van de Breitling Orbiter 3 

VOOROORLOGS EXPRESSESTUK 
HAALDE ZICHZELF IN 

Een expressezending is 
in de regel veel sneller 
bij de geadresseerde 
dan gewone post. Soms 
doet een poststuk zelfs 
vermoeden dat de ont
vanger het stuk eerder in 
zijn bezit kreeg dan de 
schrijver het geschreven 
had. . 
De afgebeelde prent-

briefkaart van Katwijk 
naar Kampen werd ver
zonden op 23 augustus 
1936 en kwam te Kam
pen aan op 22 augustus. 
Welk van de twee stem
pels een foutieve datum 
vermeldt is niet te achter
halen, want de schrijver 
vermeldde helaas geen 
datum! R HILLESUM GOUDA 

Onder kan het nog sneller^ Foto Sheraton & Peel-veiling, Gouda 

ENGELAND HOUDT VOL: VOOR DE VIERDE 
MAAL EEN HUWELIJKSZEGEL 

De kinderen van het Brits 
koninklijk paar hebben 
tot dusver weinig geluk 
gehad met hun echtelijke 
verbintenissen. De huwe
lijken van prinses Ann 
(1973) en de prinsen 
Charles (1981) en An
drew (1986) liepen im
mers alle op de klippen, 
ondanks het feit dat de 
zegels die bij die gele
genheden werden uitge
geven vol romantische 
symboliek waren 
Nu ook de jongste zoon 
van koningin Elizabeth 
en prins Philip, Edward, 
in het huwelijk treedt -
19 juni is de datum - kan 
Roval Mail natuurlijk niet 
achterblijven: op 15 juni 
verschijnen speciale ze
gels die de gebeurtenis 
zullen herdenken. 

Edward en Sophie ook zi| 
krijgen speciale huwelijkszegels 
van Royal Mail 

Hoeveel zegels zullen 
verschijnen en in welke 
waarden was op het mo
ment dat deze editie van 
'Philatelie' werd afgeslo
ten nog niet bekend. 
Wel is meegedeeld dat 
er speciale foto's zullen 
worden gemaakt van de 
prins en zijn bruid, 
Sophie Rhys-Jones 

FILATELIE BREEKT SUCCESVOL IN OP 
VERZAMELAARSJAARBEURS 

Het was een interessant 
experiment: op 27 en 28 
maart, tijdens de beken
de halfjaarlijkse Verza-
melaarsbeurs, was ook 
de filatelie present. De 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen (een 
samenwerkingsverband 
van Bond, NVPH en PTT 
Post) was organisator 
van een Postzegelshow 
die was ondergebracht 
in hal 9 van de Utrechtse 
Jaarbeurs Temidden van 
hallen die onderdak bo
den aan curiosa, prent-
briefkaarten, cd's en 
grammoffoonplaten was 
er daardoor ook een 
plek waar postzegelver
zamelaars - en belang
rijker nog: mensen die 
nog niet met het filatelie-
virus besmet waren - hun 
hart konden ophalen. 

In hal 9 waren handela
ren- en informatiestands 
ingericht, er stonden 
honderden kaders opge
steld (het centrale thema 
was 'Sport') en er was 
aandacht voor de Trans-
Anfarcfica Expedition 
van TNT Post Group. 
Heel bijzonder waren de 
in perspex uitgevoerde 
piramides die als een 
soort kubistische variant 
van de al eerder geïntro
duceerde bolkopkaders 
verspreid in hal 9 opge
steld stonden. De pirami
des maken het mogelijk 
niet alleen postzegels, 
maar ook grote objecten 
tentoon te stellen. 
Ondanks het mooie weer 
viel het bezoekersaantal 
in hal 9 van de beurs 
mee: het waren er vier- ä 
vijfduizend. 

Piramides op Verzamelaorsbeurs opmerkelijke noviteit 

FILITALIA NU OOK 
OP INTERNET 

De nog niet zo lang gele
den opgerichte vereni
ging riïitaiia (speciaal 
bestemd voor verzame
laars van Italië en aan
verwante gebieden, zo
als San Marino en net 
Vatikaan) is nu ook op 
het Internet te vinden. 
Naar de site van Filitalia 
kan worden gesurfd 
door www. simplex.nl/ 
~apropos in te tikken. 
Wie zich wil aanmelden 
als lid kan een E-mail 
verzenden aan het adres 
filitalia@aprop com. 
Voorzitter van de vereni
ging Filitalia is Vincent 
Prange, het secretariaat 
is in handen van Leo van 
den Brun, Van Kinsber-
genstraat33, 2518GV 
Den Haag, telefoon 070-
3460328. 

ERETEKENS 1998 
TOEGEKEND 

Tijdens de voorjaarsver
gadering van de Raad 
van Toezicht van het 
Maandblad Philatelie I 
zijn de eretekens voor 
1998 toegekend 
De Leon de Raay-medail-
le voor het jaar 1998 
ging naar de heer H.W 
van der Vlist voor zijn 
artikel Over een vals 
Toeban-stempel dat echt 
bleek te zijn. 
De Wisselbeker voor 
Thematische Bijdragen 
1998 werd toegekend 
aan de heer A.T.M. Poos 
voor de bijdrage Hilde
gard von Bingen en an
dere vrouv/etijke compo
nisten. 
De L.H. Tholen-trofee 
1998 (beste artikel in de 
niet-filatelistische pers) 
werd in de wacht ge
sleept door de heer ir. 
H.M. van der Laak, sa
menstellervan het artikel 
Een filatelistische kijk op 
de jarige Rijkswaterstaat 
Deprijzen zullen eind 
1999 officieel aan de 
winnaars worden uitge
reikt. 

http://simplex.nl/


THEMAPHILEX OPENT DATABASE MET 
ARTIKELEN VOOR VERENIGINGSBLADEN 

Goed nieuws voor re
dacteuren van vereni
gingsbladen: de vereni
ging Themaphilex heeft 
zich opgeworpen als be
heerder van een data
bank van filatelistische 
artikelen waaruit vrijelijk 
geput mag worden. De 
opzet is simpel maar 
doeltreffend: verenigin
qen die in hun blad een 
leuk, oorspronkelijk arti
kel hebben opgenomen 
kunnen die bijdrage in 
de database inbrengen. 
Andere vereniqingen 
kunnen daar dan van 
profiteren. Er zijn twee 
voorwaarden: de bron 
moet worden vermeld en 

de bijdragen mogen niet 
zonder overleg worden 
veranderd. 
Webmaster Henk Salet 
heeft inmiddels al een 
flink aantal artikelen op 
de website van Thema
philex geplaatst (URL: 
www. nedvision.com/ 
themaphilex). 
V/ie als redacteur van 
een verenigingsblad wil 
zien of er iets van zijn of 
haar gading bijzit, kan 
een paswoord aanvra
gen. Een kort briefje aan 
Henk Salet, Spinhoven 
25,3981 CRBunnikis 
voldoende. Email g^aat 
nog sneller: themaphi

1nedvision.com. 

» I>TjV«4CMD«*4*IMAtdu< 

Themaphilex 
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Veel belangstelling voor kavels en kaders tijdens de jubileumdag van 
de PCE. Foto: Marlies Hofstede, Den Hoog 

TENTOONSTELLING 
BIJ FEEST PCE 

Op 20 maart herdacht 
de Philatelisten Club 
Eindhoven (PCE) op fees
telijke wijze zijn 75jarig 
bestaan. De groots op
gezette viering omvatte 
onder meer een tentoon
stelling van ca. twintig 
kaders met daarin ge
deelten van collecties van 
een aantal PCEleden en 
een speciale jubileumvei
ling. 
De PCE behoort met zijn 
75 jaren tot de 'oudjes' 
onder de Nederlandse 
postzegelverenigingen. 
De geschiedenis van de 
vereniging is vastgelegd 
in speciaal voor de gele
genheid geschreven jubi
leumboek, samengesteld 

door het erelid H.E.R. 
van Sandberg. De auteur 
ontving het eerste exem
plaar van zijn boek tij
dens de receptie uit han
den van voorzitter J. Kui
tert. Het jubileumboek 
werd aan alle leden van 
de PCE ter beschikking 
gesteld. 
Op de jubileumdag wa
ren er volop felicitaties 
voor de jarige, onder an
dere van de neren P. Al
derliesten (Bondscommis
saris), C. van den Bosch 
(voorzitter Regio 8 van 
de Bond) en M.L.P.G. 
Teurlings (voorzitter 
's Hertogenbossche Fila
telisten Vereniging). De 
dag werd besloten met 
een gezellige avond voor 
de leden, waarbij het 
even niet over postzegels 
ging... 

VIJFTIG JAAR GOEREEOVERFLAKKEE MET 
GESLAAGDE EXPOSITIE GEVIERD 

Met een tentoonstelling 
van 120 kaders op 25, 
26 en 27 maart zette de 
filatelistenverening Goe
reeOverflakkee haar 
50iarig bestaan luister 
bij. 'Het Prieel' in Som
melsdijk bleek een ideale 
locatie voor de expositie. 
De opening werd verricht 
door de erevoorzitter 

van de Bond, de heer 
J.G. Balkestein. Er was 
volop gelegenheid om 
tussen de kaders groeps
gewijs discussies aan te 
gaan. Uit de reacties van 
het publiek zowel als uit 
de beoordelingen van de 
jury bleek dat de collec
ties van hoog niveau wa
ren. S BANGMA 

Bekroningen 

Wedstrijdklasse: 

Verauld zilver: F.R. van de 
Hoofdakker ('Duitsland Hin
denburg 'medaillon'zegels'); 
H.M. van de Laak ('Het Suez
kanaol' l ; K. Oheim ('Protec
toraat Böhmen und Mähren'); 
J. Oosterboer (Transorma: 
niet alleen Nederland']; E.S. 
Petrusma ('De Middelburgse 
posterij tot 1811'); A.H. van 
de Velde ('Militaire post Ned. 
NieuwGuinea'); A.M.T. van 
Veldende Groot ('Nummer
stempels Nederland'); A.M.T. 
van veldende Groot ('Post
bode, waarom moet ik straf
port betalen?']; J.M. Vermeu
le ('Barokarchitectuur en 
kunst'); J.M. Vermeule ('Mo
derne architectuur'); J.C.M. 
Wessels ('De strijd om de 
Blauwe Wimpel') en H. 
Wiersmo ('Friezen en Fran
sen, 17951830'). 

Groot zilver: D.S. Muller 
('Drie Zwitserse kantons in 
woord en beeld'); J.D. Roe
melé ('Zeezoogdieren, ze 
zijn er nog') en J.P. Schood 
('Ondergang van de macht']. 
Verzilverd brons: J.E.M. 
BeijerVermeulen ('Rituelen en 
mythen rond het Kerstfeest']; 
A. Berrevoets ('Scoutingjeugd 
in beweging') en J Ooster
boer ('Particuliere streekpost 
't Hogeland']. Brons; T.A.J. 
Leijten ('Heraldiek'). 

/ kodercollecties: 

Goud: P.C.C, de Koning; 
C.B. van Nugteren en EJ. 
van Raan. ZHver: J. Dijkstra; 
Chr.M. van Heijden; J. Hint
zen; W.M.A. van Hoof; 
J.H.W. Kaijser; L.G. Kalma; 
B. Langhorst (tweemaal); 
E.C.W: Oostrijck en P.T. van 
de Winkel (tweemaal); 
Brons: H.M. van de Laak en 
H. van Vliet. 

De actrice Joanna Lumley  bij ons vooral bekend van de inmiddels 
klassieke serie De Wrekers  toont Gentlemans 'negenennegentigste' 
op een toepasselijke plek: het Royal Observatory in Greenwich. 

GENTLEMAN: 
NUMMER 99 

De Engelse graficus Da
vid Gentleman kan op 
een lange postzegelont
werpcarrière bogen. In 
1962 werd hij voor het 
eerst door de Britse pos
terijen ingeschakeld, met 
als resultaat de voor die 
tijd gewaagde serie Na

tional Productivity Year. 
In de daarop volgende 
zevenendertig jaar werd 
geregeld een oeroep op 
Gentleman gedaan. Een 
ontwerper met zo'n lan
ge staat van dienst kon 
door Royal Mail natuur
lijk niet worden overge

slagen toen de opdrach
ten voor de reuzenreeks 
in het teken van de mil
lenniumviering moesten 
worden uitgedeeld. In 
het jaar 1999 verschijnt 
daarom Gentlemans ne
genennegentigste zegel, 
gewijd aan het thema 
Timekeeping. Het is een 
eenvoudig maar krachtig 
ontwerp geworden dat 
zowel de absolute als de 
relatieve kloktijd in beeld 
brengt. De twee begrip
pen zijn door een rode 
lijn  een secondenwijzer 
die overgaat in de nul
meridiaan van de aarde 
(de meridiaan van 
Greenwich)  aan elkaar 
gekoppeld. 

WIPA 2000 WORDT 
IETS BIJZONDERS 

Over ruim een jaar  van 
30 mei tot en met 4 juni 
2000  wordt in de Oos
tenrijkse hoofdstad We
nen de internationale 
tentoonstelling WIPA 
2000 gehouden. 
De organisatoren willen 
er een bijzonder evene
ment van maken. Het 
Austria Center zal wor
den omgetoverd in wat 
genoemd wordt een ad
venture and exhibition 
world. De avonturenwe
reld voor filatelisten be
staat onder andere uit 
een expositie van voor
werpen die model heb
ben gestaan voor Oos
tenripcse zegels: post
koetsen, schilderijen, 
bloemen en planten, en
zovoort. 
High Tech is het sleutel
woord voor de aparte af
deling die is ingericht 
voor jonge verzamelaars 
en zij die dat willen wor
den. Hier vibreert het 
van eigentijdse activitei
ten als Internet, video
producties, postzegels 
ontwerpen per computer. 
Natuurlijk is er ook een 
'gewone' expositie: on
der auspiciën van de we
reldbond FIP en onder 
het patronaat van de Eu
ropese organisatie FEPA 
wordt een grote wed
strijdtentoonstelling geor
ganiseerd. Daarnaast 
worden symposia gehou
den, zijn er vergaderin
gen van deskundigen 
(met veel belangstelling 
voor de bestrijding van 
vervalsingen) en kan er 
in de literatuurhoek ken
nis worden genomen van 
publicaties all over the 
world. 

Over de te verwachten 
drukte zijn de organisa
toren optimistisch: ze re
kenen op honderddui
zend bezoekers. 
Meer informatie over 
WIPA 2000 is te vinden 
op het Internet: 
www.wipa.at. 

WIPA 2000: ...een avontuurlijke 
onderneming in Wenen... 

http://nedvision.com/
http://1nedvision.com
http://www.wipa.at


Wereldnieuws 

PERFOtron/c 
i De optischelektronische tandingmeter 

Meet zonder de zegel te beroeren  seconden

snel  tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

'^nt/on 
lemi 
"""••■Hb •. 

Ontdek de verborgen schat
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr. 45C of 45 B **■ Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben 
Tanding 11 of 11%? 
ƒ 7000- of ƒ 200,-? 
Bezit u deze kostbare rariteit? 
De PERFOTRONIC laat het u 
zien. 

Bestei nr. 9850 Pertotronic 

(incl. adapter) ƒ 4 5 9 , — 

Verl(rijgbaar bij de betere val<-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

S ï i i ï S SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
l l H r P Botersloot 20, 3011 HG ROTTERDAM. 
J ' " ^ tel. 010-4143077 fax 010-4149499 
Voor handel portvrij boven ƒ 100,- excl. BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de ƒ 25,-. 

FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

60e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 4 juni 1999 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517-390533 
FAX 0517-390534 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMAN-KLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT41 
8802 CR FRANEKER 

Goed bericht 
voor postfrisse 
Hollandse jongens. 
Wie Nederland verzamelt, en wie doet dat met, kan natuurlijk aan de hand van de 

jaarlijkse emissielijst van PTT Post even het postkantoor binnenlopen, om daar de 

nieuwe bijzondere postzegels los te kopen U bent van harte welkom Maar er is een 

gemakkelijker manier een abonnement op de Jaarcollectie bij de Verzamelservice 

Zo hoeft u geen postzegel te missen, blijft uw collectie altijd compleet en krijgt u 

alle postzegels m een keurig bewaarmapje met alle informatie thuisgestuurd 

Bovendien ontvangt u als abonnee 4x per jaar GRATIS het kleurige postzegelmagazine 

COLLECT Even 'n belletje en wij sturen u de laatste COLLECT ter kennismaking 

plus informatie over andere abonnementen Zoals bijvoorbeeld op losse postzegels, 

de ECU BRIEF, de TELEBRIEF, Eerstedag-envelop en op Geïllustreerd Verzamelen 

050-5861^34: het gemak van de Verzamelservice 
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'UIT DE KUNSF: NEDERLANDS BLOKJE MET TIEN VERSCHILLENDE 
SCHILDERIJENZEGELS PLUS EEN PRIORITYBLOKJE 
Op 8 juni worden twee 
blokken uitgegeven met 
kunstzegels, oat wil zeg
gen, zegels die gewijd 
zijn aan zeventiende-
eeuwse Nederlandse 
schilderkunst. 
Eén van de twee blok
ken, Tien uit de kunst, 
bevat tien zegels van 80 
cent; het andere blok be
staat uit vijf zelfklevende 
zegels van 1 gulden, die 
vergezeld gaan van vijf 
stickers met de tekst Prio-
rity/Prioritaire. 
De zegels van 80 cent op 
het blokje Tien uit de 
kunst laten de volgende 
schilderijen zien: 
Corel Fabritius: hletput-
tertje; Rembrandt van 
Rijn: Ze/feiorfref; Judith 
Leyster: Zelfportret; 
Hendrik Terbrugghen: St. 
Sebastiaan; Jan Steen: In 
weelde siet toe' Gabriel 
Metsu: Het zieke kind; 
Adriaen Coorte: Kruis-
faessen; Jacob van Ruis-
doel: Gezicht op Haar
lem; Pieter Saenredom: 
De Mariaplaats Utrecht; 
Rembrandt van Rijn: 
Danae. 

Voor de zegel van 1 gul
den van het velletje Prio-
r;'/)^zegels werd Het 
joodse bruidje van Rem
brandt van Rijn uitgeko
zen. 

Behalve de gegevens die 
in de bieronder afge
drukte tabellen zijn on
dergebracht, kunnen nog 
de volgende druktechni-
sche bijzonderheden 
worden vermeld. 

Tien uit de kunst 
Op de drukvellen van het 
blokje met zegels van 80 
cent (Tien uit de kunst) 
staan op de randen links, 
boven, onder en rechts 
tussen de blokken snijlij-
nen; in de vier hoeken 
van het drukvel zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijnen. 
Op de boven- en onder
rand zien we halverwege 
de blokken verticale lijn
tjes en op de zijranden 
staan halverwege pas-
kruizen en cirkels. Er is 
één zogenoemde Brun-
ner-ballc onderaan mee-
gedrukt. 

Ver links naast het eerste 
blok is een klein trapvor-
mig, in zwart gedrukt fi
guurtje te zien. Bij de 
stadiavellen vinden we 
behalve dit 'trapje' ook 
de in zwart gedrukte 
naam JOS, alsmede een 
horizontale zwarte 
streep ver rechts op de
zelfde hoogte als JOS. 
In de bovenrand van de 
blokjes is de titel van 
deze emissie gedrukt: 
Tien uit de kunst. 
Op het drukvel heeft de 
bovenste rij van vijf blok
ken steeds een L voor de 
drukvormnummers; bij 
de onderste rij is dat een 
R. De plaatnummercom-
binaties staan met de ba
sis naar rechts. 
Zoals ook uit de tabel 
blijkt ziin er al verschil
lende plaatwissels ge
weest; bij de combinatie 
L/Rl 121 is de naam 
JOS op het drukvel aan
gebracht, bij de combi
natie L/R 1241 is dat 
ROB. Als het materiaal 
van alle tussenliggende 
wisselingen ook in om
loop komt, wacht de ver-

'10 uit de kunst' (blokje van 10) 08-06-1999 

Bijzonderheden 

Druif van de zegeis: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Kleuren en rasters 
(rastermaat en hoek 
rasterpunten) 

Tienmaal 80 cent 

JESP/offset 
Mitsubishi (waarschijnlijk) 
O(nder) 

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

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Aantal zegels per blokje 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Plaats drukvormnrs 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papienchting/-doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op-/nalichten beeldzijde 
Op-/nalichten gomzijde 
Gom/Gomfabrikant 

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

10(5x2) 
10 
990761 
rechts naast zegel 10 
8 juni 1999 
rechts naast zegel 8 
L1111R1111 L1121R1121 
LI 241 R1241 
links naast zegel 3 

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

40 5x26 1 mm 
kamperforaat/13V413 
27/17 
d/d/d/d 

Accordering: 
Staat van het modelvel ongeperforeerd 
Akkoord modelvel 24 maart 1999 
Intern PTT-ordernr onbekend 

© 1999 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 
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zamelaar van velrandbij
zonderheden een 
(in)spannende jacht! 
Het gebruikte papier be
vat geen witmaker; al
leen de coating nog. 

Priorityzegels 
Op de drukvellen van het 
slokje met zegels van 1G 
Priority) staan op de lin-
cer-, boven-, onder- en 
rechterrand tussen de 
blokken snijlijnen, in de 
vier hoeken twee haaks 
op elkaar staande lijnen. 
Op de zijranden staan 
halverwege extra pas-
kruizen. Bovenaan is één 
Brunner-balk aange
bracht. 
Ver rechts naast het laat
ste blok zien we een 
klein trapvormig figuurtje 
(in zwart gedrukt) met 
ernaast de naam JOS 
(eveneens in zwart ge
drukt) en een horizontale 
zwarte streep ver links 
op dezelfde hoogte als 
JOS. 
Op de linkerbovenrand 
van de blokken, boven 
de Pr/on'()^stickers, is de 
titel van het blokje te le
zen: Vijf van Rembrandt, 
alsmede de tekst Rem
brandt van Rijn (1606-
1669). 
Op het drukvel worden 
de drukvormnummers 

van de bovenste rij van 
vijf blokken steeds voor
afgegaan door een L. Bij 
de middelste en onderste 
rij is dat een M, respec
tievelijk een R. 
De kleur van de blauwe 
Pr/or/'/y-stickers is opge
bouwd uit magenta en 
cyaan. 
Aan de achterzijde zien 
we als het om de snijlij
nen, de paskruizen en de 
Brunner-balk gaat het
zelfde beeld als voor, zij 
het in één kleur. 
Zoals de tabel vermeldt 
is de aan de achterzijde 
van de blokjes opgeno
men tekst in het Neder
lands gesteld. Dat is nog
al opmerkelijk: voor dit 
bij uitstek voor buitenlan
ders bestemde blok (het 
bevat immers zegels voor 
het internationaal brief-
tarief) zouden enkele re
gels in de moderne talen 
toch niet teveel zijn ge
vraagd? 
De zegels en stickers uit 
de aan de loketten ver
krijgbare blokken zullen 
gestansd blijken te zijn-
in welke vorm was aan 
de hand van het onge
perforeerde modelvel he
laas niet te zien. 
Het gebruikte papier be
vat geen witmaker, al
leen nog de coating. 

'Vijf van Rembrandt ' (pr ior i ty) 08-06-1999 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en rasters 
(rastermaat en hoek 
rasterpunten) 

Vijfmaal 1G 

JESP/offset 
Mitsubishi (waarschijnlijk) 
B(oven) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 

R120/45° 
R120/15° 
R120/60° 
R120/75° 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Aantal zegels per blokje 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 
Drukvormnummers 
Plaats drukvormnrs 

Achterzijde: 

15(3x5) 
5 (-1-5 pnority-stickers) 
990762 
8 juni 1999 
L1111 R1111 Ml 11 
links naast sticker 5 

zwarte Nederlandse tekst 
(toelichting op gebruik zegels) 
en een barcode 

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

Perforatie: 
Formaat zegels 
Tandingsoort 

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

40 5x26 1 mm 
slitvorm 

Accordering: 
Staat van het modelvel ongeperforeerd 
Akkoord modelvel 22 maart 1999 
Intern PTT-ordernr onbekend 
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NEDERLANDSE 'HANGZAKJES': ER 
VERANDERT VAN ALLES... 

Langzaam maar zeker 
verandert er wat bij de 
hangzakjes. De oudere 
modellen met vensters en 
een rode kleur maken 
plaats voor liggende (in 
plaats van staande), ge
sloten zakjes met een 
blauwe kleur. 
Als eerste verschenen de 
luchtpostbladen in deze 
nieuwe uitvoering, maar 
ook bij de postzegels zijn 
er veranderingen. 
Al zo'n twaalrhangzok-
jes hebben de nieuwe 
uitvoering, met ook nog 
eens het nieuwe PTT-em-
bleem. V^at de nieuwe 
uitvoering zo bijzonder 
maakt is dat de blokken 
niet meer los zitten - zo
als in de rode hangzak
jes - maar dat ze zijn in-
geplakt. Met een beetje 
goede wil kunnen ze dus 
Beschouwd worden als 
'hang-postzegelboekjes', 
vergelijkbaar met hun 
'Jaargetijden'-, 'Jan, 
Jans en de kinderen'- en 

BLOK'TIEN VOOR 
UW BRIEVEN' 

Op 6 juli geeft PTT Post 
een nieuw blok op het 
thema Tien voor uw 
brieven uit met een ge
stileerde waarde van 
80 cent. 
Behalve de in de tabel 
neergelegde informatie 
kon nog net volgende 
worden opgemerkt. 
Bij de drukvellen vinden 
we op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
snijlijnen tussen de blok
ken; in de vier hoeken 
zijn dat twee haaks op 
elkaar geplaatse lijnen. 
Op de zijranden staan 
halverwege extra pas
kruizen. Onderaan is 
één Brunner-balk ge
plaatst. 
Ver links van blok 1 op 
het drukvel staan krab
bels [JOS] en ver rechts 
is een horizontale lijn op 
dezelfde hoogte te zien. 
Op de bovenrand van de 
blokken is de titel aange
bracht: Tien voor uw 
brieven. De teksten staan 
met de basis naar rechts. 
Op het drukvel zijn de 
drukvormnummers op de 
vijf blokken van de bo
venste rij steeds van een 
R voorzien en die van de 
onderste rij van een L. 
Ook de plaatnummer-
combinaties staan met de 
basis naar rechts. 

'Krajicek'-collega's! 
Wie er nu nog over twij
felt of de hangzakjes een 
verzamelgebied vormen 
dat tot de filatelie be
hoort is eigenlijk al te 
laat! Het experiment dat 
bijvoorbeeld op het post
kantoor Leiden-Schiphol
weg plaatsvindt houdt 
onder meer in dat er 
geen losse zegels meer te 
koop zijn: alles wordt 
met hangzakjes en al 
van de wand geplukt. Al
leen de aanvuTlingswaar-
de op de Kortingzegels 
(25 cent) is los te koop! 
Als het experiment slaagt 

zullen er binnen afzien
bare tijd geen losse post
zegels meer te koop zijn. 
Ook de rolzegels die in 
de loketafgifte-appara-
ten worden gebruikt 
(waar staan ze nog?) 
zullen dan tot het verle
den behoren. 
Na een hint van Theo de 
Klaver dat er al verschil
lende uitvoeringen van 
de hangzakjes bestaan 
heb ik mijn voorraad 
eens doorgenomen en 
inderdaad een ruime 
variatie aangetroffen. 
Van sommige hangzak
jes bestaan inmiddels 
wel vier verschillende 
versies. 
Een uitgebreid overzicht 
komt volgende maand. 

VERZOEK AAN DE LEZERS 
VAN DEZE RUBRIEK 

De samensteller van 
deze rubriek onvangt 
veel brieven van lezers. 
Om deze post te beant
woorden moet nogal 
wat tijd worden vrijge
maakt: niet alleen voor 
het schrijven van brie
ven, maar ook voor het 
onderzoek dat daar 
soms bijhoort. W i j vra

gen u daarom enig ge
duld te hebben; het kan 
namelijk geruime tijd 
duren voor u een reac
tie ontvangt. 
Verder verzoeken wij u 
dringend, geen or i 
gineel m a t e r i a a l in 
uw brieven in te sluiten. 
Gebruik liever (goede) 
kleurenkopieën. Red. 

'10 voor uw br ieven' 06-07-1999 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en rasters 
(rastermaat en 
rasterhoek) 

Blokje van tien zegels van 80 cent 

JESP/offset 
Mitsubishi (waarschijnlijk) 
O(nder) 

1 oranje n v t 
2 magenta R120/75° (PTT-logo) 
3 geel n v t 
4 cyaanblauw R120/15° ('80') 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Aantal zegels per blokje 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Plaats drukvormnrs 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papierichtmg/-doorzicht 
Papierdoorzicht 
Op-/nalichten beeldzijde 
Op-/nalichten gomzijde 
Gom/Gomfabnkant 

10(5x2) 
10 
990861 
rechts naast zegel 10 
8 juni 1999 
rechts naast zegel 8 
L1111 R1111 
L1211 R1211 
links naast zegel 3 

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

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

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

36 0x25 O mm 
kamperforaat/13V4123/4* 
24/16* 
d/d/d/d* 

ongeperforeerd 
24 maart 1999 
onbekend 

onder voorbehoud 

) 1999 Philatelie/R C Bakhuizen van den Brink 
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SCHACHI 

Eén van de populairste 
filotelistische thema's is 
'Schaken op postzegels'. 
De verschijning van 
Domfils A i e d r e z / 
Chess zal de desbe
treffende verzamelaars 
dan ook deugd doen, 
vooral ook omdat de ca
talogus in tegenstelling 
tot zijn concurrenten 
lees' de schaakcctologus 
van Stanley Gibbons 

Beheel in kleur is. 
e zegels zijn naar land 

gerangschikt in deze 
tweetalige (Spaans/En
gelse) catalogus. Er 
wordt van maar liefst vijf 
nummersystemen ge

bruik gemaakt: Domfil, 
Yvert, Michel, Scott en 
Unificado. De noteringen 
staan zowel in pesetas 
als in euro's en dollars 
vermeld. De catalogus 
biedt ook een overzicht 
van schaakuitgiften, ge
rangschikt naar jaar van 
uitgifte. 
Aiedrez/Chess, 144 pp , gei1i 
(kleur), formaat 17x24 cm Uit

gegeven door Domfil, Sobodell 
tSpan|e) Verkri|gbaar bi| P W 
Meinhardt International Book 
sellers. Piet Hemstroat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070

3652227 PrT|s f 38 50 (incl 

In de loop van maart ver
scheen in de Michel
reeks de Deutschland
Spezial , die als de 'bij

DEUTSCHLANDSPFZIAL t9<W 

bel' voor Duitslandverza
melaars mag worden be
schouwd. Ook nu weer is 
er hard gewerkt om de 
inhoud bij te werken en 
waar nodig  uit te brei
den of te verbeteren. Het 
Bedeelte over de Oud

'uitse staten werd met 
maar liefst tachtig pagi
na's uitgebreid, een ope
ratie die  zo schrijft de 
redactie  op touw werd 
gezet om het honderd
vijftig jarig bestaan van 
de eerste Duitse postze
gel op een passende ma
nier te herdenken. Bij de 
OudDuitse staten is het 
als het om de noteringen 
gaat betrekkelijk rustig, 
alleen afwijkingen en va
riëteiten stegen hier en 
daar behoorlijk. 
In samenhang gedrukte 
zegels en postzegelboek
jes uit de periode van het 
Reich stegen in veel ge
vallen drastisch in prijs. 
Bij de zegels uit de na
oorlogse periode is er 
weinig beweging merk
baar  hier is net tref
woord 'stabiel' van toe
passing. 

De Michel Spezial blijft 
een prachtige, naar vol
ledigheid strevende cata
logus. Het belang van 
deze publicatie is sinds 
kort nog groter gewor
den, nu de informatie die 
de 'gewone' Michel 
Deutschland biedt in de 
toekomst minder uitvoe
rig zal zijn. 
Michel Deutschland SpezialKa 
talog 1999, I 9 5 4 p p , g e i 1 l 
(z/w), formaat 15x20 cm Uit 
geveven door Schwaneberger 
Verlag, Muncfien Verkri|gbaar 
bil deVakfiandel Filatelie Prns 

Voor de twaalfde maal 
in successie verscheen bij 
het Britse uitgevers en 
handelshuis Stanley Gib
bons Collect Channel 
islands a n d Isle of 
M a n Stamps. 
In deze handzame cata
logus worden de emis
sies van Guernsey. Al
derney, Jersey en het ei
land Man op overzichte
lijke wijze behandeld. De 
afbeeldingen zijn jam
mer genoeg nog in 
zwart/wit, maar voor het 
overige valt er weinig op 
deze publicatie aan te 
merken. Qua informatie 
komt de verzamelaar 
niets tekort: er worden 
gegevens verstrekt over 
ontwerpers, drukkers, 
papiersoorten, variëtei

ten, drukvormnummers, 
velformaten, oplagen en 
de data waarop de ze
gels werden ingetrokken 
of ongeldig verklaard. 
Behalve de postzegels 
van de genoemde eilan
den worden ook de 
souvenirvelletjes, 
eerstedagenveloppen, 

C resentation packs, jaar
oeken, brugparen, 

postzegel boekjes en be
paalde postwaardestuk
ken vermeld. De stevige 
uitvoering en het com
pacte formaat maken 
van deze editie van Col
lect weer een heel bruik
baar naslagwerkje. 

Collect Channel Islands and Isle 
of Man Stannps 1999, 272 pp , 
gei1l (z /w) , formaat 16 5x19 5 
cm Uitgegeven door Stanley 
Gibbons Ltd , Londen/Ring

wood Verkrijgbaar bij de Vok 
handel Filatelie Pri|S f 3 8 

Stonley Gibbons 

COLLECT 
CHANNEL ISLANDS 
AND ISLE OF MAN 
STAMPS 

MEIAANBIEDING 
NEDERLAND 

POSTFRIS EN GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS 
30B33A 
114120 
129 
141143 
208211 
229231 
265266 
279282 
305309 
346349icert. 
392396 
454459 
462 
490494 
568572 
588591 

355,00 
98,50 

112,00 
33,00 
42,00 
82,00 
95,00 

132,00 
52,00 

625,00 
4,25 
3,00 
6,45 
6,90 

29,50 
6,25 

POSTFRIS 
607611 
671675 
695699 
731735 
774776 
886888 vellen 
932936 

14,00 
39,00 

8,00 
7,50 
9,50 

89,00 
3,00 

GESTEMPELD 
102,00 6 

66 
203207 
212219 
244247 
LP. 1213 
ROLT. 7173 
ROLT. 8689 

13,25 
22,50 
38,00 
39,00 

255,00 
145,00 
24,00 

Postzegeltiandel 
' t Poszegelhoës 
Wijngaardstraat 2 g^ 
5911 HM Venlo W 

Winkel 
's maandags 

gesloten 

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

Aanbod geldig zolang voorraad strekt 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen 

3% extra korting bij vooruitbetaling op giro: 346 82 65 of 
banl<: 10.77.01.766 

DE VALK PHILATELIE ^ 
BELGIË 

VLG MICHEL POSTFRI! 
1083 020 
1091/92 150 
1093 0 20 
1094/99 2 30 
1100/15 660 
1116 020 
1117/18 050 
1119/24 980 
1142 035 
1143/45 195 
1146 0 40 
1147/48 0 90 
1149/54 14 00 
1155/60 8 75 
1161 030 
1162/63 055 
1164/65 055 
1167/73 8 75 
1174/77X 0 55 
1178 050 
1179/81 155 
1182/84 175 
1188/89 0 65 
1190/95 13 25 
1198/05 8 75 
1206/08 4 55 
1209/10 120 
1211zf 035 
1218/21 165 
1222/27 8 50 
1228/30 165 
1231/32 0 35 
1233 030 
1234 0 30 
1235 0 30 
1236/41 1125 
1242/47 725 
1248/50 150 
1251/52 175 
1253/54 0 50 

ACTUELE GESCH 

Vanaf ƒ 50 
Betaling b 
POSTGIRO 
brief of tel 

VALKSEV 

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

0 65 
3 75 
0 25 
4 75 
0 25 
0 25 
0 35 
3 95 
0 55 
0 25 
3 35 
0 55 
3 25 
0 30 
040 
040 
0 70 

150 
130 
130 
0 90 
110 
080 
110 
200 
150 
4 50 
2 25 
2 50 
4 25 
110 
160 
150 
360 
150 
130 
4 00 
6 40 
170 

REVEN VOORRAAD 

,- franco Ie 
innen 
41792 

14 di 
'44. 

./fax 0342-

VEG^ 18« 

NEDERUND 
VLG NVPH POSTFRIS 

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

LIJST OP A 

vering 

0 20 
2 40 
015 
100 
015 
150 
3 20 
4 00 
860 
3 60 
8 20 
6 00 
2 60 
4 00 
700 

20 25 
23 65 
2 30 

17 50 
8 75 

66 50 
0 65 

17 50 
12 25 
3150 
265 
4 90 

1315 
17 50 
160 

1140 
15 75 
12 25 
43 75 
12 25 
525 
7 70 
7 55 

14 35 
15 75 

lANVRAA 

. 
jgen of bij \ 
KvK 08078e 
42164^ f van 

3771 RE 

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

G, METVE 

/ooruit 
25. Be 

105 
105 

10 50 
115 

14 70 
175 
8 75 
3 85 

14 00 
7 20 
315 

14 90 
0 35 
615 
160 
6 30 
3 00 

10 50 
105 
5 60 
125 
7 00 
120 
0 45 
3 00 
130 
3 00 
0 90 
015 
180 
0 30 
100 
015 
045 
015 
210 
015 
105 
165 
0 60 

RMELD 

beta 
stell 

10.00-22.0 

BARNEV 

;: postfrist 

VATICAAN 
VLG YVERT POSTFRIS 

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

055 
085 
070 
085 
045 
165 
4 95 
3 30 
0 90 
3 85 
135 
070 
125 
135 
135 
055 
090 
055 
0 55 
055 
045 
090 
0 80 
045 
0 55 
0 70 
070 
055 
055 
055 
045 
0 55 
0 80 
070 
0 55 
090 
045 
110 
100 
080 

NG VAN GEWENST 

ing 2°/ 'o kor 
en uitslulte 
0 uur. 

ELD( ]een 

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

EUROPEES 

ting. 
nd per 

w\ 
055 
070 
0 35 
0 45 
055 
0 55 
0 55 
0 45 
0 55 
0 55 
0 55 
0 70 
0 55 
0 70 
0 55 
0 90 
0 55 
0 70 
0 70 
0 45 
0 45 
2 75 
0 70 
045 
045 
0 70 
0 55 
0 55 
0 70 
045 
0 45 
0 70 
0 55 
0 55 
165 
0 45 
0 80 
0 55 
0 70 
0 80 

LAND 

winkel) 



lUIEUlAf tf%|y H E T 
POSTKAIUTOOR 
6 MEI 1999: 
VERRASSINGSZEGELS 

Ook Nederland is toege
treden tot het korps post
administraties dat een of 
meer zegels met een ho
logram heeft uitgegeven. 
Op 6 mei verscheen 
boekje PB54 met 5 zegels 
van 80 cent plus 2 sluitze
gels. Het boekje kost f 4.. 

Afbeeldingen: 
Er zijn twee zegelafbeel
dingen: I love stamps (3 ze
gels) en Stamps love me (2 
zegels). Het woordje love 
is overigens niet te zien; 
in plaats daarvan is het in
ternationaal lovef,ymhoo\ 
(een hartje) een aantal 
malen in het hologram 
opgenomen. Dankzij het 
zogenoemde yZ!/>principe 
veranderen deze hartjes 
als de zegels in een ande

8 JUNI 1999: 
17EEEUWSE KUNST 

Komende maand ver
schijnen twee velletjes 
met bijzondere postze
gels die aandacht beste
den aan Nederlandse 
schilderkunst uit de ze
ventiende eeuw. Eén vel
letje bevat tien verschil
lende zegels van 80 cent 
(beschrijving: zie de ru
briek Verzamelgebied Neder
land) , het andere bestaat 
uit vijf dezelfde zegels van 
IG (Hetjoodse bmidjevnn 
Rembrandt van Rijn) met 
een even groot aantal Pn
onVjstickers. Er zijn twee 
aanleiding voor deze 

re stand worden gehou
den in het woordje love. 

Ontwerpers: 
De twee toi;everrassings
zegels zijn ontworpen 
door het Amsterdamse 

bureau The Experimental 
Jetset, dat bestaat uit de 
vormgevers Erwin 
Brinkers (1973), Marieke 
Stolk(1967) en Danny 
vanden Düngen (1971). 

Overige gegevens: 
Het boekje is tot 1 juni 
2000 verkrijgbaar op alle 
postkantoren van Neder
land. De zegels zijn geldig 
tot en met 30 juni 2002. 
Er zijn 1.7 miljoen boek

III. VESTAMFSI 
VESnMJMFSIL VESI 

I I , VESDUHPSIÏ 

SIAJOFSI. VBME! 
31 . VEMESEAIHFS 
IHESIAMFSI. VEB 

■rrrrrrprrcrfrrrrrrrrrrprprrrrcrrürrreeeeee'rrrcrcerrrtprprrïcrrpprpcrrerccfic 

uitgiften: de overzicht
stentoonstelling van Ne
derlandse stillevens uit de 
zeventiende eeuw die van 
19 juni tot en met 19 sep
tember in het Rijksmuse
um te Amsterdam wordt 
ingericht, en de tentoon
stelling van zelfportretten 
van Rembrandt van Rijn 
die van 25 september 
1999 tot en met 5 januari 
2000 in het Mauritshuis 
te Den Haag te bewonde
ren valt. 

Afbeeldingen: 
De tien verschillende 
schilders waarvan doeken 
op het velletje Tien uit de 
kunst Tiy\ afgebeeld, zijn: 

Carel Fabricius (Hetput
tertje), Rembrandt van 
Rijn {Zelfportret),]udhh 
Leyster (Zelfportret), 
Hendrick Ter Brugghen 
(St. Sebastiaan), Jan Steen 
{In weelde siet toe), Gabriel 
Metsu (Het zieke kind), 
Adriaen Coorte (Kruisbes
i«i), Jacob van Ruisdael 
(Gezicht op Haarlem), 
Pieter Saenredam (De 
Mariaplaats Utrecht) en 
Rembrandt van Rijn 
(Danaé). 

Ontwerper: 
Piet Gerards (1950) 
woont in Amsterdam en 
werkt in Heerlen. Zijn bu
reau verzorgt de vorm

geving van literaire wer
ken, kunst en architec
tuurboeken. 

Overige gegevens: 
De velletjes zijn zolang de 
voorraad strekt op het 
postkantoor verkrijgbaar, 
met als uiterste verkoop
datum 30juni 2000. De 
geldigheid van de zegels 
verstrijkt op 30 juni 2002. 

Het velletje met tien ver
schillende zegels is ge
drukt in een oplage van 
2.5 miljoen stuks, dat met 
de vijf Priori()izegels in 
een oplage van 1 miljoen 
stuks. 

m^ c oO 

ZEGELS I N 
POSTZEGELMAPJES 

Voor de komende tijd 
heeft PTT Post de vol
gende postzegelmapjes 
op de rol staan: 

8 juni: 
17eeeuwse kunst 
Drie mapjes: nummer 
210a (inhoud: zes zegels 
van 80 cent, prijs f 5.80, 
bestelnummer Verzamel
service 990780), 210b 
(vier zegels van 80 cent, 
prijs f 4.20, bestelnum
mer 990781) en nummer 
211 (vier zegels van IG, 
prijs f 5.00, bestelnum
mer 99782). 

De mapjes zijn ook als set
je verkrijgbaar (210a, 
210ben211);prijs:fl5., 
bestelnummer 990783. 

Zolang de voorraad strekt 
zijn de volgende mapjes 
nog verkrijgbaar: 

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

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

Het telefoonnummer van 
PTT Post Verzamel
service in Groningen is 
0505861234. 

NAGEKOMEN 

Van een van de in het vo
rige nummer gemelde 
eerstdagstempels kunnen 
we nu een afbeelding la
ten zien. Het gaat om het 
stempel dat werd ge
plaatst op de fdc's van de 
gecombineerde KNRM/ 
Schuttevaeremissie. 

Het zieke kind Gezicht op Haarlem Danae Het joodse bruidje 



MICHEL OVERZEE DEEL 10 
Michel (duits) catalogus Midden Oosten 1999 ca 1000 biz 104,— 

ook de overige 9 delen zijn uit voorraad leverbaar! 
speciale catalogus Beieren editie 1999 18,50 
handboek ' Der Schwarze Emser" (1 e emissie Beieren) 39 50 
speciale catalogus Grootbrittanie 1999 400 bIz 96,— 

Boreli (duits) wereldcatalogus 1999 488 -A4- bIz. 42,50 
met Micheinrs , zonder afbeeldingen, met kenmerking van 15 thema's 

Yvert (trans) catalogus Overzee Landen A Brazilië 1998 813 bIz 65,— 
catalogus Overzee Landen Brunei-C 1998 777 bIz 65,— 
catalogus Overzee Landen D Guatemala 1999 816 bIz 65,— 
cat Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 1999 493 bIz kleur 70,— 
wereldcatalogus 1998 alle landen compleet 256 bIz kleur 35,— 

LITERATUUR NEDERLAND 
Moree handboek postvervoer Nederland-Azie tijdens VOC 1998 65,— 
Geuzendamcat postwaardestukken incl Gebieden 7e editie 1997 37,50 
vd Ven spec cat Langebalkstempels 1997 95 biz kleur 37,50 
Vliegende Hollander luchtpostcat incl Gebieden 1998 380 bIz 30,— 
TSchroots luchtvaart- & luchtpostencyclopedie t/m 1935 768 bIz 75,— 
Haberer (duits) cat luchtpost Duitsland 1919-45 incl DO-X-Vluchten 27,50 
Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar Nederland (herdruk) 32,50 

B & W (eng ) spec cat Australië 1995 & suppl 1997 1500 bIz kleur 150,— 
supplement 1997 voor B & W Australië 40,— 

Datz (eng ) catalogus plaatfouten USA 1999 40,— 

GIBBONS GRÜÜT-BRITTANIË SPECIAAL 1999 
Gibbons (eng) semi-spec cat Groot-Bnttannie 1999 290 bIz 59 80 

spec cat Empire (GB& Commonwealth 1840-1936 352 biz 67,80 
spec cat GB Elizabeth II pre-decimal 1998 441 biz 99 80 
spec cat GB Elizabeth II decimal Machin-zegels 1997 744 biz 105,— 
spec cat GB Eliz II decimal gelegenheidszegels 1998 500 biz 99,80 

Opruimingsaanbieding (zolang de voorraad strekt) 
Yvert (frans) catalogus Frankrijk 1999 424 bIz kleur (39 50) 29,50 

cat Monaco/Andorra/CEPT/UNO 1999 274 bIz kleur (24,-) 14,50 
Mello (spaans) speciale cat Argentinië 1998 383 bIz kleur (80,-) 60,— 
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 Tsjechoslovakije 1988 555 -A4- bIz (50,-) 35,— 
VST (eng ) pocketcat Australië & AAT 1998 216 bIz kleur (19,50) 12,50 
Sakura (eng /jap ) catalogus Japan 1999 300 bIz kleur (32,50) 22,— 
IS (eng ) catalogus Volksrepubliek China 1998 160 bIz kleur (29,50) 15,— 

Wereldcatalogus Treinen 1999 
Gibbons (engl) wereldcatalogus Spoorwegen 1999 200 -A4- bIz 79,80 

wereldcatalogus Vissen op zegels 1999 400 bIz 67,80 
Domfil (eng ) wereldcatalogus Schaken op zegels 1999 met Michel-nrs , 

prijzen m Euro 165 bIz kleur 32,50 
Schonen (duits) wereldcatalogus Christelijke Motieven op zegels 

1999 Michel-nrs , geen afbeeldingen 650 bIz 60,— 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60mm perlOO 6— perlOOO 50— 115/160mm 
62/ 62 mm per 100 6 50 per 1000 60— 120/180 mm 
65/105mm per 100 6 50 perlOOOOO— 130/200mm 
85/117mm perlOO 8— perl000 70— 165/215mm 

perlOO 11— perlOOO 105 — 
perlOO 15— perlOOO 140,— 
perlOO 15— perlOOO 140 — 
perlOO 20— perlOOO 170 — 

Orders tot ƒ 150,— plus ƒ 6,— verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. Postgiro 125 3414 - Bank ABN/Amro 47 36 54 717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers ^ 
Piet Heinstraat 36, 2518 CH DEN HAAG 
(vlal<bij PTT-museum) 

tel 070-3652227 
fax 070-3651885 

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

1919 1999 
«nietdi ik 

POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de hoogst 

mogelijke prijs? 

* Wilt u eerst een gratis taxatie 
voordat u een beslissing 
neemt? 

* Wilt u een hoog en 
renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van onze 
80-jarige ervaring en 
opgebouwde reputatie? 

* Wil u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel IP̂<*̂  
Rietdijk 
070-
3647957I 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Hjdens onze Grote Voorjaarsveiling zijn 

weer diverse records gebroken! 
In de volgende uitgave van het 

maandblad komen we hier uitgebreid op 
terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Postzegel- en Muntenveilingen sinds 1919 

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

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

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


In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers. 
Bijdragen: Klipper 2,1276 SP Huizen, telefax 035-5240926, E-mail philalelie@lip.nl. 

Sluit geen originele stukken of zegels, moor goede kleurenkopieën bij. 
De redoctie bepaob of uw vraag of reoctie geplootst wordt. 

Houd uw tekst kort en snijd bij voorkeur actuele onderwerpen oon. 
Er is veel aanbod voor deze rubriek; bet kan geruime tijd duren voor uw brief wordt opgenomen. 

JULIANA t N PROFIL: NOG 
EEN VARIËTEIT 
Hoewel ik geen Necder-
landse zegels verzamel 
heb ik de in 'Lezerspost' 

I van maart afgebeelde 
g zegel ook in mijn bezit, 
Q_ dus een NVPH-nummer 
^ 520 met ongetande on-
f i j derrand. Ik heb deze ze-
i i j gel altijd bewaard en 

verondersteld dat hij uit 
een postzegelboekje af
komstig is. Ik ben erq be
nieuwd of er meer iiiror-

, motie over deze zegel 
i kon worden verkregen. 

H . H . Leussink 
Enschede 

U wordt op uw wenken 
bediend; zie de reactie 
hieronder (Red.) 

VARIËTEIT EN PROFIL 
KOMT UIT BOEKJE 
In de rubriek 'Lezerspost' 
is enkele malen de zegel 
van 10 cent in het type 
Juliana en profil met on
getande onderrand voor
gelegd. Deze zegel is af
komstig uit het boekje 
dat in de NVPH-catalo-
gus wordt genoteerd als 
nummer 55 (1950). 
H.J.T. Bos 
Utrecht 

VOLOP VERSCHUIVINGEN 
BIJ ZAKELIJKE ZEGEL 
Bij de postzegel voor za
kelijke post van 80 cent, 
die PTT Post enige tijd 
geleden introduceerde 
(rollen van 100) komen 
geregeld drukverschui-

342 

vingen voor. Ik heb er 
een oantal verzameld, 
waaronder een met een 
opmerkelijke verschui
ving van de rode druk-
kleur, die naar rechts en 
naar boven uitsteekt. 
Ik heb een aantal zegels 
aan de drukker voorge
legd, waarop ik een re
actie ontving van de heer 
F. Sieben van Uitgeverij 
en Logistieke Service van 

PTT Post. De heer Sieben 
schrijft mij dat zulke ver
schuivingen wellicht in 
de toekomst niet meer op 
de markt zullen komen, 
dat wil zeggen: als er 
betere meetapparatuur 
kan worden ingezet. Af
wijkingen zoals hier be
doeld worden dan voor
af al terzijde gelegd. 
J.M.J . Put 
Amsterdam 

I D . CLARET NIET VOOR 
PAAR TIENTJES TE KOOP 
In 'Philatelie' van febru
ari was in de rubriek 'Uit 
de wereld van de filate
lie' een bericht opgeno
men over de hoge prijs 
die een poststuk met 
daarop drie Nieuw-Zee-
landse zegels van een 
penny {Cnrisfchurch Ex
hibition) heeft opge
bracht. 
Twee opmerkingen: er is 
geen sprake van een 
echte 'topprijs' en de be
wering dat losse zegels 
in de catalogus maar 
'enkele tientjes' noteren 
klopt niet. 
In 1986 bracht een 
soortgelijk couvert (in 
1906 verzonden door de 
secretaris van de 
Christchurch Exhibition] 
bij Campbell Paterson 
vijftigduizend Nieuw-
Zeelandse dollars op, 
bijna het dubbele dus 
van de opbrengst van de 
in 'Philatelie' gemelde 
envelop. 
Dat losse zegels van de 

zegel van 1 penny 
slechts voor enkele tien
tjes in de catalogus staan 
klopt zoals gezegd ook 
niet. Het gaat bij deze 
couverts namelijk om ze
gels van 1 d. in de afwij
kende kleur claret. In de 
door u geraadpleegde 
catalogus (de Yvert?) 
wordt die afwijking niet 
gemeld. Stanley Gibbons 
geeft als prijs voor een 
gebruikte nummer 
SG371a£8.000. -
W . B . v a n Beek 
Veldhoven 

op! 

Wij raadpleegden de 
Michel-catalogus, die -
net als Yvert & Tellier -
op dit punt verstek laat 
gaan. We hadden beter 
moeten weten en meteen 
Stanley Gibbons moeten 
hanteren (Red.) 

LEGIOENBLOKMET 
TANDJE TE WEINIG 
Graagi wil ik reageren 
op de orief van de heer 
H.G.W. Wenting in 'Le
zerspost' ('Philatelie' van 
maart, pagina 213). 
De heer Wenting maakt 
melding van een blok 
waarbij één perforatie-
qat ontbreekt in de lin-
keronderhoek. Noor 
mijn mening betreft het 
hier geen variëteit, maar 
een kenmerk van een op
lage. Ik stoel mijn me
ning op het feit dat ik 
vele blokken 403B heb 
gezien en daarbij gere
geld blokken met een 
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ontbrekend perforatiegat 
ben tegengekomen. 
M.P.A. Bevenv i jk 
Lewedorp 

WE KUNNEN NIET MEER 
TELLEN! 
Het blijkt een bijna onuit
roeibaar misverstand te 
zijn dat we bij de jaar
wisseling 1999/2000 
een nieuwe eeuw, res
pectievelijk een nieuw 
millennium binnentre
den. Het verbaast mij 
steeds weer hoe klakke
loos iedereen deze me
ning overneemt zonder 
zich er rekenschap van 
te geven dat men een on
juiste stelling onder
schrijft. 
Er worden ter viering van 
het nieuwe millennium in 
2000 feesten georgani
seerd, in Groot-Brittan-
nië voor 1.5 miljard 
pond, de Rooms-Katho-
lieke kerk viert feest en in 
Parijs worden de secon
den visueel afgeteld tot 
de laatste seconde van 
het jaar 1999. 
De vuurwerkmakers hou
den er nu cl rekening 
mee dat bij de genoem
de jaarwisseling veertig 
procent meer dan nor
maal vuurwerk zal wor
den afgestoken, de poli
tie speelt daar nu al op 
in en de ANWB stuurt 
mij mijn lidmaatschaps-
koart voor 1999 toe met 
de mededeling dat dit 
mijn toegangsbewijs is 
tot de dienstverlening 
van de ANWB voor de 
laatste 365 dagen van 
deze eeuw. 

Op 1 januari jl. was op 
Nederland 2 een pro
gramma te zien getiteld 
Nog 365dagen... met 
als toelichting: 'We zijn 
nog 365 dagen verwij
derd van het nieuwe mil
lennium'. Dagelijks lees 
ik in dagbladen, regio
nale bladen en adverten
ties mededelingen van 
gelijke strekking. 
In de jaren '30 werd mij 
op wat toen heette de la
gere school geleerd dot 
een eeuw honderd jaar 
beslaat en een millenni
um duizend. Dit betekent 
dat het jaar 100 het laat
ste jaar van de eerste 
eeuw was; dat jaar ging 
in op 1 januari 100 en 
wel om 00.00 uur. De 
eerste eeuw was afgelo
pen op 31 december 
100 om 24.00 uur. De 
tweede eeuw begon op 

datzelfde tijdstip om 
00.00 uur van de eerste 
januari van het jaar 101. 
Het jaar O heeft nimmer 
bestaan; bij het tellen 
van personen, dingen en 
zaken begin je immers 
altijd bij 1 ? hiet eerste 
jaar na Christus was nu 
eenmaal het eerste; dit 
nog even los van het feit 
dot in het toen in gebruik 
zijnde Romeinse talstelsel 
de O niet eens bestond. 
Het leidt via dezelfde re
denering tot de conclusie 
dot het faatste jaar van 
de twintigste eeuw het 
jaar 2000 is, dat eindigt 
op 31 december 2000 te 
24.00 uur. Verder rede
nerend komt men dan 
tenslotte tot de conclusie 
dot het jaar 2000 tevens 
het laatste jaar is van het 
tweede millennium, dot 
zijn einde ook vindt op 
31 december 2000 om 
24.00 uur, om op het
zelfde tijdstip over te 
gaan in het derde millen
nium. 

Gezien het bovenstaan
de is het duidelijk dat ik 
het volkomen eens ben 
met de stellingname van 
de heer S. Leeuwen uit 
Emmen, zoals gepubli
ceerd in 'Lezerspost' op 
pagina 143 in het febru
arinummer 1999. De 
heer Leeuwen is dus een 
medestander, die zich 
misschien - net als on
dergetekende - een roe
pende in de woestijn 
voelt. 
A . Bolk 
Oegstgeest 

STADSPOSTRAADSELIS 
NU OPGELOST 
Met enige verbazing las 
ik in 'Philatelie' van janu
ari over een 'stadspost-
raadsel'. Dankzij de af
beeldingen wist ik met
een dat net ging om ze
gels en brieven die ooit 
door mijn vader zijn ge
maakt! Grappig om de 
stukken nu terug te zien. 
Mijn vader. Mare Barend 
Gorter, werd geboren in 
1906 en zijn broer Hans 
(Paul) Gorter in 1914. 
De beginletters van hun 
namen verklaren de af
kortingen M(B)G en HG. 
De Stempeldatum 9 janu
ari is evenmin toeval, 
want dat is de verjaar
dag van mijn oom. Mijn 
vader is al lang geleden 
overleden. 
Misschien is deze verkla
ring een teleurstelling 
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voor u, maar volgens mij 
is er nooit sprake ge
v/eest van een serieuze 
postdienst. Waarschijn
lijk v/as het gewoon 
'speelgoed'; professio
neel is het in elk geval 
niet geweest. Misschien 
zijn er ooit enkele brie
ven bezorgd in opdracht 
van familie of bekenden, 
waarmee wat (zak)geld 
werd verdiend. De naam 
Hagedoorn, vermeld in 
het adres, komt me niet 
bekend voor. 
De zegels werden ge
maakt met losse stempel
tjes, waarvan ik me kan 
herinneren dat ik ze ge
zien heb Misschien lig
gen ze nog bij mijn moe
der thuis. Ook herinner 
ik mij een schrift vol met 
dergelijke 'postzegels' 
daarom kwamen de af
beeldingen van de brie
ven mij zo bekend voor. 
De datering die in het ar
tikel van de heer Horn 
wordt gegeven  1923, 
1924  is vrijwel zeker 
juist. Mijn vader was in 
die tijd waarschijnlijk al 
postzegels aan het ver
zamelen en zal daar
door zijn geïnspireerd. 
De postzegelhobby heeft 
hij fang volgehouden en 
ik heb nem van hem 
overgenomen. 
M a a r t e n Gorter 
Delft 

OUDEREN: EEN 
'GESLAAGD' CLICHEBEELD 
Als 'beetje oudere' heb 
ik met belangstelling de 
beschrijving van de Ou
derenpostzegels gelezen 
in 'Philatelie' van maart 
(pagina 179). Het trof 
me daarbij dat de ont
werpster iets wilde doen 
aan het clichébeeld van 
ouderen. Ik denk dat ze 
daarin voortreffelijk is 
geslaagd, en wel hier
om

 ouderen neem je niet 
voor honderd procent se
rieus, vandaar dus die 
gedeeltelijke gezichten; 
 het linkerdeel van de 

zegels laat de gedach
tenwereld van ouderen 
zien van grauw tot grijs; 
 mocht een oudere zo 
dom zijn om dit soort ze
gels te willen bezitten 
dan moet hij wel vijftig 
procent extra betalen; 
 de opbrengst van de 
zegels komt ter beschik
king voor voorzieningen 
voor ouderen; dit zal wel 
zijn na aftrek van belas
tingen op dit soort acties, 
want ouderen moeten so
wieso toch alles voor 
honderd procent zelf be
talen. 
Jan Paul v a n der 
Pas 
Schimmert 

SALT DEPARTMENT [1] 
Over de zegels die de 
vragensteller in 'Lezers
post' (maart, pagina 
212) voorlegt is meer te 
weten te komen door 
naar de Bondsbiblio
theek in Baarn te komen 
(adres. Hoofdstraat 1, 
openingstijden zie 
Bondspagina's) Vraag 
daar naar de Catalogue 
of Egyptian Revenues 
van Peter Feltus. Op de 
bladzijden 24, 25 en 
148 tot en met 167 staat 
alles erover beschreven. 
Het catalogusnummer is 
4R3Ó1. Het boek kan 
ook worden uitgeleend. 
C. Spoe lman 
Bondsbibliothecaris 

SALT DEPARTMENT [2] 
In Philatelie van maart jl. 
werd informatie ge
vraagd over zegels van 

het Egyptische Salt De
partment. Het gaat hier 
inderdaad om riscaalze
gels; ze worden uitvoerig 
beschreven in het stan
daardwerk Catalogue of 
Egyptian Revenue 
Stamps with Sudanese 
Revenues & Egyptian 
Cinderellas door Peter R. 
Feltus (1982). Het boek 
is nog bij mij verkrijg
baar voor f 80. plus ver
zendkosten. 
René Hillesum 
Gouda 

EEN BLOKJE VAN VIJFTIG 
GULDEN 
Graag vraag ik uw aan
dacht voor de hier afge
beelde brief met daarop 
een blokje van Hongarije 
met als uitgiftedatum 12 
februari jl. 
Het bijzondere is dat het 
om een correct gefran
keerde brief gaat, on
danks het feit dat het 
blokje op het stuk (ge
wijd aan de zonsverduis
tering die op 11 augustus 
van dit jaar zal plaats
hebben) een bijzonder 
hoge nominale waarde 
heeft. 
Het blokje is voorzien 
van een hologram dat de 
'baan' van de zonsver
duistering aangeeft. Dat 
de Hongaarse PTT er zo
veel werk van heeft ge
maakt laat zich verklaren 
door het feit dat de uit
vinder van de holografie 
een Hongaar is: Gabor 
Denis. 
Zoals gezegd heeft het 
blokje een opmerkelijk 
hoge nominale waarde: 
1999 forint, die waarde 
houdt uiteraard verband 
met het laatste jaar van 
deze eeuw Het gaat om 
een blokje van ongeveer 
vijftig gulden nominaal 
en tja, wat moet de PTT 
daar nu voor doen? We 
hebben een oplossing 

gevonden in het 'maken' 
van een brief met een 
aangegeven waarde van 
85.000 forint; daarvoor 
was nog wel een bijfran
kering van 41 forint no
dig... 
Peter v a n Esch 
Druten 

POSTSTEMPEL BEILEN: 
OPPASSEN GEBLAZEN! 
Bijgaand stuur ik u een 
afbeelding van twee 
poststukken met het stem
pel Beilen. Dit stempel is 
echt, maar geantida
teerd. Er worden 'fraaie' 
enkelfrankeringen mee 

exemplaren in mijn bezit 
van 200 cent (opdruk in 
zilver) en 100 cent (op
druk in blauw). 
Ik weet helaas niet meer 
hoe de zegels in mijn be
zit zijn gekomen. 
F. Koopmeiners 
Rhenen 

'NOODOPDRUKZEGEL' 
POSTSTAKING 1983 [3 ] 
De zogenoemde nood
zegel waarover de heer 
H.J. Derksen in Philatelie 
van maart il. schrijft (pa
gina 212) ken ik wel. De 
zegels zijn in 1983 door 
de zogeheten 'Noodbe

gemaakt. Curieus is, dat 
net stempel in 1956 nog 
niet bestond Waar
schijnlijk heeft het stem
pel geen '4 ' voor jaarde
cimaal, aangezien de 
Zomerzegels van 1942 
in 1950 niet meer geldig 
waren. 
Er circuleren waarschijn
lijk meer van deze post
stukken... Oppassen dusl 
René Hil lesum 
Gouda 

'NOODOPDRUKZEGEL' 
POSTSTAKING 1983 [2] 
De heer H J Derksen 
vraagt zich in 'Lezers
post' (maartnummer) af 
of er behalve de door 
hem getoonde zegel van 
5 cent met de opdruk 
Noodzegel poststaking 
1983 300 nog andere 

waarden bestaan. Behal
ve de getoonde zegel 
heb ik ook nog postfrisse 
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zorgdienst Zaanstad' (la
ter geheten. 'Noodbe
zorgdienst Zaandam') 
uitgegeven als noodze
gels voor het gebruik tij
dens de poststaking van 
dat jaar. Crouwelzegels 
van 5 cent (NVPHnum
mer 1108) zijn van de 
afgebeelde opdruk voor
zien en komen voor in de 
waarden 100, 200 en 
300 (cent) De zoge
naamde eerste dag van 
uitgifte was 7 november 
1983. 
Ik onderschrijf de visie 
van de redactie dat hier 
sprake is van 'speculatief 
maakwerk'. Door de op
druk wordt de frankeer
waarde voor PTTpostbe
zorging ongeldig ge
maakt. Voor de maker 
zijn er weinig kosten aan 
verbonden; alleen de 
kosten van de opdruk ko
men voor zijn rekening. 
De zegelvelfen zelf zijn 
relatief goedkoop en 
perforatie en gom zijn al 
aanwezig. 
De zegels herinneren 
aan de (kortstondige) 
poststaking van 1983 
[een gebeurtenis waar
aan PTTPost zeker geen 
gelegenheidszegel zou 
willen spenderen), maar 
ze hebben naar mijn me
ning verder geen filate
listische waarde, ervan 
uitgaande dat emissies 
van particuliere post
diensten hiertoe niet 
rechtstreeks behoren. 
Hans Gerards 
Sittard 
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Landelijke secretariaten: 
W/'l':J.H.Avis,Hoefbladl05, 
1689 SVZwaog, ©0229230192. 
Federatie I.V. Phiiatelicx Zwaard
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721 TZ Benne

kom. 

Aalsmeer: 
P.V Aalsmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297321656. 
Alblosserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
taqeweq39,2951GNAIblasser

dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
« W l C T h . Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072

5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546

861525. 
Almere: 
l'PW4/mere;A.H.deHoopMeii
er,Hilversumpad 29,1324 SL Al

mere, ©0365331981. 
Alphen aan den Rijn: 
Wl'Pl'; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172421332. 
Altena: 
NVPV; D. van Wijgerden, Kenne
dylnl7,4281KTAndel,®0J83
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, (. de Graaf, Schel
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©0334752046. 
;lPCDe/fe;';G.A.Montfrooii, 
Alberikpad 23,3813 KT Amers
foort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen, mw. A.P. Hesse
ling,S.Vestdiiklaanl5,1187WH 
Amstelveen, ©0206438534. 
Amsterdam: 
«W;M.M.Kleij,HayavanSome
renlaon 50,1187 RB Amstelveen, 
©0206405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©0206142947 (na 19.00 uur). 
;irOePft//o/efc/';F.L.M.M.v.d. 
Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 
Haarlem, ©0235262028. 

^ 
o«


z 

^ 
^ 
< 

m 

;iSl'5W/R/ote//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©0206303913. 
PVWAFilatelie; F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141ZM Monnickendam, 
©0299654163. 
fV'Sto/i;ü/80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©0206331789. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdomBuitenveldert: 
ßPC'l'erzome/ze7$l'ß;;Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Volkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055

3558256. 
FrDeGUe ' iP . Bakker Schut, K. 
Onnesstraatl 0,7316 LS Apel
doorn, ©0555222973. 
Appingedam: 
PV Appingedam, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
«W;J.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. _^ 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baorn: 
PI'Söom;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoeloan 93,3741 EK Baarn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
/y'öe6/oie';P.Broekema,Wes
selseweg 34,3771 PC Barneveld, 
©0650488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
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Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164234576. 
f V ' M o Oost'; T. van Esch,Ura
nusloon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
fV'0e6/oie';J.W.P.M. Kramers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij
chen. 
Beverwijk: 
/ fPCßererÄ R.v.d. Runstraat

Steijn, Moerdijkstraat 18, 1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
Pr/yefPos/merll;';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt

hoven, ©0302290466. 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen:;U.H. 
Gooren, Op de Smelen 38,5863 
BN Blitterswijck, ©0478
531992. 

IV Philatelica; Drs W. van der Gies
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252416247. 
Bodegraven: 
JVI/PI^S.Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172613475. 
Borne: 
«/Pl^M.H. Visser, Van Heems
kerkstraat 37,7622 JG Borne, 
©0742662682. 
Boskoop: 
JVI/Pl/;J.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172
213580. 
Boxmeer: 
P/yi'fioxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
mi/;J.A.C.Schüller,Markt27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
Pl'ßrei/o; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834X5 Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
PV Philatelica BrielleWestvoorner, 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraot 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; k.k. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©0555421952. 

rookensiek, Postbus 5905, 
'worldonline.nl 

A(b«s: 

Brummen/Eerbeek: 
PrDe6ye';C.W.Stolk,Ruygen
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bassum: 
NFV'De Verzamelaar'; O.lom, 
Brinklaan 152,1404 GXBussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
PV Castricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251658235. 
Coevorden: 
PV Coevorden e.o.; E. van Faossen, 
Orionstraat27,7782REDeKrim, 
©0524571889. 

Dalfsen: 
IV Philatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw
leusen. 
Delden: 
PC Delden, H. Verschuuren, Longe
stroot 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
CPl'De/ft; A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174295279. 
Delfzijl: 
PrOef/Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
A/W;MarielleVaessen,DeWip
pert2,7216PNKringvan0orth, 
©0573221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
/T'De6/oie';mw.R.vanWijk, 
Treubstraot 27,6951 AB Dieren, 
©0313421220. 
Dinxperio: 
fr0e6/oie';A.H.Soomers,Beg
gelderveldweg34E,7091HM 
Dinxperio, ©0315652374. 
Doesburg: 
PV'De 6/o6e';P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8,6981 CD Does
burg, ©0313476486. 
Doetinchem: 
PrOeG/oie'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Dordrecht: 
WI'Dofrfrec/H S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPrDePo5toer';J.J.0uwer
kerk. Rozenhof 19,331 UT Dor
drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512

514695. 
Dronten: 
PI/Dron/en e.o.; C. Schmidt, De 
Ruiter 14,8252 EA Dronten, 
©0321313760. 
Drunen: 
PrP/i//ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416373144. 

Druten: 
PrOe6/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
Pl''De6/o4e';A.C.Diike,DeGan
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
PMl'er.ff/itW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475483630. 
PhVGelreGulick/Fcht, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475486144. 
Edam/Volendom: 
P.l'.'fropo5r;L.P.C. Smits, J.M. 
Osterling1istr.34,1135EDEdam, 
©0299372017. 
Ede: 
Pl''De6Ue';G.Rodstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
«l'Pi'; H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545
475217. 
Eindhoven: 
Pf^ H.J. Hofstede, Van Golen
straotl7,5694CDSonenBreu
gel, ©0499476414. 
Philips PV, R. Arts, Heggeronkloon 
15,5643 BP Eindhoven, 
©0402117972. 
Eist: 
fl''De6/oie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481
373783. 
Emmeloord: 
;i'P/i//ote//fo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903. 
Emmen: 
P V. Emmen, G. de Vries, Veldok
kers56,7841AHSleen,©0591
361814. 
Enkhuizen: 
//P/i;7o/e/;:fl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
VenedieZO, 1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
f.P.1'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
Wl'Pl';mw.M.LRemptRaebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WrDePMo/eto';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Siftord, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad 
o A Haringvliet, ©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemland: 
« W ; H.M. von der Spoel, Hiin

dellaan6,1272EEHuizen,©035

5262702. 
Goor: 
«l'Pl^J.A.vanAchthoven,Zwa
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luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
VVPV Gouda, mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhoge: 
HPhf, L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelka Den Haaa, A.F. van Ra-
vesteijn, HeliotroopFaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De fr/ng'; LH. Arkesteijn, Paul 
Scholtenrocfe 99,2717 HG Zoeter-
meer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
/Tfrerfestem'; P.R. Steyn, Oude 
Haagv/egl38,2552GSDen 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philateka; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen,®050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV, f. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philateka; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van legek'; L.A. 
Kcelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philateka; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrOe PMotefe/'; D. Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; G. de Beer, De 
Plassel,8449EHTerband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PI'Weer/en e.o.; mw.CH.Wol-

sing-Grens, Promenade 267,6411 
JJ Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
PK Den tfeWerLCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P.V. Hellevoetsluis; \. Renden, 
Bachstraat 12,3223 TA Hellevoet
sluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15,5706 U Helmond, ©0492-
534793. 
Wi///e/monctJ.Neggers,Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
p rDe 6/o4e'; H. Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
NVPV, B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Bréautélaan 1,5263 
GBVught, ©073-6566224. 
Heusden: 
P r ß W Penny'; M.L.H. Verha
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: 
//PMo/e/zco; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-
Oosterwljk, Lange Hille 42,3261 
TLOud-Bei|erland,©0186-
615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezand, ©0598-351485, E-
mail; 1.bos@wxs.nl. 
Hoorn: 
iVl'Pl'4«.IVe5/-fr/esMJ.L.M. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philateka Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma, Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/KP/i;/ote/;fo;J.G.Fidder,Gallé-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3,2225 ZA 
Katwijk, ©071-4016500. 

Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';W.i.hK, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Longedijk: 
IV Philateka; S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr.l9,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
Wi'Pl̂  H. Steygerwalt, Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
/l'P/i//ote//fo;R.K.J.Hegenbarth, 
CallenburghplantsQenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
tWl^Th.Koorn,Julianastraat 
45,2351 GW Leiderdorp, © 0 7 1 -
5894094. 
Lekkerkerk: 
f.«.P./.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
WPi/;S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/7 'De e/ote'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
Wl'Pl̂  G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fax 043-4582727. 
PV luid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/i;/o/e/fcoPI'.;F.Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PnVoter/on(/';R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend, 
©0299-645788. 
Monster: 
«l'PI^ H.A. von Krimpen, Van 
Bemmellaan 70,2681CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rume-
laerstr. 
54,3641 CM Mijdrecht, ©0297-
241370. 

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

Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
KP«.; B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.K 
Ooms, Lijken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-373632. 
Noordwiikerhout: 
/l'P/i//o/e/(Co;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WTNQordwijkerhoüt, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, Eeckelha-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
«KPi^LlA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzaal: 
OPHI^H.J.Teunis,Dr.DeBruyne-
straat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243. 
Oostburg: 
P.V. Land van Cadzand; J.W. Lan-
se. Van Ostodestraat 58,4501 KV 
Oostburg, ©0117-454546. 
Oosterbeek: 
PK'De 6/oie';L. Mulder, Herten
straat 2,6865 WP Doorwerth, 
©026-3335732. 
Oosterhout: 
OKPl^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philateka, H. Zwertbroek, van 
IJsendijkstraat 195,1442 CK Pur
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
PK're/stor';H.D.Buitenwerf,Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
PKPoo/te; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
PrDeG/oÄe';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
f rp;/vero'; P.A.H. Heidens, Dot
terbloemstraat 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
fV'De 6/oÄe'; M.F. Bijl, Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
PK'De 6/o6e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/H-ke//co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen

weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaat, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PK P/i;/o/e/;co;P.Pors, Clara Wich-
mannstraat 110,2984 XJ Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPbV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatek, J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
Pf/foffef(/flm;J.Vellekoop,Pre5. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philateka, E. Taoak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
NVPV, J. Freeke, Broakmonsdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
PKSon/poor/PKS; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherloon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schogen: 
f l ' ' IVe j / f r /e jW;P. Blokker, 
Hoep67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
PKS(ffor(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrPA/fefto'; J. van Schaik, Ada-
ma van Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philateka, E.v.d. Graaf, Dalle-
loan 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philateka, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philateka, R. Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
PK'//e/|/|'o/efmerlt';A.H.deRid-
der,Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV ZeeuvKch-Vlaandererr, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 

mailto:1.bos@wxs.nl
mailto:Mulder@mie.kun.nl


Tiel: 
Philalelistendub M, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
l ' / T W k s ; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
Wl'/'l^E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'/'/i;/o/e/ffo;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
JV//'l^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
WWfec/i/;G.Kruijt,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 XKVarsseveld, 
©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 
P r W m ó f t o ' ; E. de Blauw,'t 
Melkhuis 40,3902 GW Veenen
daal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groof-Veldhoven; J. van Hat-
tum. De Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendool: 
/y'De6/o/)e';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
/>.!/.'/'Mol'en/o'lM.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 
Vinnen: 
/Y'De Pos/Aoom'iC.G.K. Timmer, 
Herman de Manstroat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaordingen: 
Wl'PI^W.G.L.Poels,L.deCoiig-
nyln 96,3136 CS Vlaordingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV; i. Heijkoop, Postbus 
391,4380 Ai Vlissingen, ©0118-
466665 
Vlijmen: 
PV 'De Phiialelist'; A.W. van Falier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuiik, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
/^P/i;/fl/e//co;E.K.Roelfsema,Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
«W;F.W.M.Nijp,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
n^/TDe longs/rao/'; J.A.M. van 

Best,Mgr.Völker5traat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Glole'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L Kammingo, 
Spinozalaan I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Wauboch: 
PV 'V/ttubach'; E.P. Valent, Europo-
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabont: 
IV Philatelica; J. de Koning, 
Schoonhout116,4872MDEtten-
Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
/i/P/i;/o/e//co;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l'/'/?;/o/e/K:fl;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
/Y'De/f/omp';G.J.A.Epping-

broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburgloan 34,3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
r rOn r fe r / e /oep ' ; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
FK'De G/oÄe';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengoard 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzending. 
IJssel- en Lekstreek: 
FV IJssel-& Lekstreek; wnd. A.J. 
Elshoff,Boorn54,3068LARotter-
dam,®010-4553069. 
IJsselham: 
/Tüsse/Aom'; mw. D. Vrugt, P. 
Christinastr. 42,8331GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
/ / Z / T D e Posf/ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Philatelica laanstreek; D. Fraaij, 
RembrandtstraatIO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde;G.^. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 

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

Vhilsitnvia 
Wetenschap & Tcchnietc H Uit de dierenwereld 
De deuren \dn de eerste 
wolkenkrabbers gingen 
moelijker open door de 
zuiging van omhooggaan
de liften. Omgekeerd vlo
gen de deuren spontaan 
open als de liften naar be
neden gingen. Dit leidde 
tot de uitvinding van de 
draaideur. 

Malaysia 

-i#i<MIMlM»i*fc'IMfc |fci<ii(M>'ii>i.##J>.J>i|inl>LO-jl''<i' 

\'an overal 
Trek? Het omvangrijkste 
gerecht dat u voorgescho
teld kunt krijgen is waar
schijnlijk geroosterde ka
meel. Het staat op het 
menu bij een bedoeienen-

. LESOTHO 

Als vogels met een ruimte
vaartuig zouden meegaan 
zouden ze snel sterven; ze 
hebben zwaartekracht no
dig om te kunnen slikken. 

Opmerkelijk 
In het Engeland van ko
ningin Victoria was het 
strafbaar homofiel te zijn. 
Lesbiennes hadden er 
geen last van. De koningin 
weigerde namelijk een wet 
te ondertekenen die de 
liefde tussen vrouwen ver
bood; ze kon eenvoudig
weg niet geloven dat zoiets 
gruwelijks kon bestaan. 

huwelijk. De kameel wordt 
gevuld met een schapen
karkas, gevuld met kippen 
die weer gevuld zijn met 
vissen die met eieren ge
vuld zijn. Eet smakelijk! 

Ons lichaam 
Wie aan een zegel likt ver
bruikt eenüende calorie. 

• ^ ^ 

Beroemde mensen 
De carrière van de schilder 
Pablo Picasso begon wei
nig succesvol; hij moest 

De laatste woorden van 
J. F. Kennedy waren 'Mijn 
God, ik ben geraakt'. 

zich soms warm houden 
door zijn schilderijen te 
verbranden. 

i 1999 NedcrUiidscli Maandblad voor 1'hilatelie 



MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Postzegelveiling Limburg 
Brinkgreverweg 13 7413 AA Deventer Tel.0570-631224 Fax.0570-636293 

organiseert op 

Zaterdag 15 Mei 1999 
de 148-ste Postzegelveiling 

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 

Vrijdag 7 Mei t/m Donderdag 13 Mei 

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

Wilt U verkopen, neem 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 

l i l i i l i i i i i l i i i l i i l i i r T T T 
TE KOOP GEVRAAGD 

TEGEN KONTANTE BETALING : 
* Gehele nalatenschappen 

* Betere collecties 
* Betere losse zegels of series 

AANGEBODEN: 
* Regelnnatig 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 
V f f f f f V V f f V 

POSTZEGELEXPRES 
de ruim gesorteerde postzegelzaak voor o.a. 

* Nederland en Koloniën 
* Abonnementen gehele wereld 

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

POSTZEGELEXPRES 
Brinkgreverweg 13 - 7413 AA Deventer 

Tel.0570-633033 Fax.0570-636293 
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Piï POST SPOORLOOS 
VrachtautD 5 verving railvervoer 

DRS. J .J . HAVELAAR, 'S-GRAVENHAGE 

Bijna twee jaar geleden, op 20 mei 1997, vertroliken voor 

het laatst de posttreinen voor hun dagelijkse route langs de 

twaalf expeditieknooppunten (EKP'n) in het land. Daarmee 

kwam aan een lange periode van samenwerking tussen de 

posterijen en de spoorwegen een einde. In de nu volgende 

bijdrage wordt verteld hoe PTT Post 'spoorloos' raakte. 

Het eerste vervoerscontract 
tussen een spoorwegmaat
schappij, de Hollandsche IJze
ren Spoorweg Maatschappij 
(HIJSM), en de Posterijen 
werd in 1844, vijfjaar na de in
gebruikname van de eerste 
spoorlijn in Nederland, afge
sloten. De partners spraken 
met elkaar af dat er dagelijks 
één pakket post tussen Am
sterdam en Den Haag vice ver
sa zou worden vervoerd. Dit 
was het bescheiden begin van 
het uitgebreide postvervoer 
per rail, dat de laatste jaren 
met dertig motorposttrekkers 
en zestig wagons werd uitge
voerd. 

NAAR EEN EIGEN 
DIENSTREGELING 
De eerste jaren groeide het 
aantal postpakketten, dat per 
dag per spoor vervoerd werd, 
gestaag. In 1856 werd beslo
ten om rijtuigen speciaal voor 
de post te (ver) bouwen. De 
eerste postrijtuigen waren 
van buiten nauwelijks van de 
overige personenrijtuigen te 
onderscheiden. Slechts een 
enkel portier met het op
schrift Nederlandsche Postenjen 
en een inworpgleuf voor brie

ven maakten de wagons her
kenbaar als postrijtuig. Het 
interieur was echter geheel 
volgens de postale eisen inge
richt. De postconducteur 
kreeg een eigen ruimte en er 
konden sorteerwerkzaamhe-
den tijdens het vervoer wor
den verricht. 
Na 1860 breidde het spoor
wegnet zich sterk uit. Op de 
vier belangrijkste lijnen reden 
vanaf 1876 spoorwegpostkan
toren. In deze treinen waren 
postbeambten tijdens de rit 
bezig met sorteren. Om
streeks de eeuwwisseling werd 
dit 'werkend vervoer', de sor-
teercentra van toen, op alle 
belangrijke spoorlijnen inge
voerd. 
In die tijd kregen de postrijtui
gen een meer eigen karakter. 
De lange wanden hadden 
minder ramen en het licht viel 
in via een lichtkap in het mid
den van de wagon. De rijtui
gen waren inmiddels voorzien 
van gasverlichting. 
Door de toename van het 
postvervoer werden er steeds 
langere postrijtuigen in dienst 
genomen. Waren de afmetin
gen tussen 1855 en 1875 nog 
van zes tot acht meter, in 1905 

Een ki|k|e in een spoorwegpostkantoor, de hier geduldig poserende medewerkers wc 
ren normaal gesproken druk bezig met het sorteren van post Zwolle, 1897 (foto Het 
Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

was dit al toegenomen tot 
achttien meter en na 1930 
liep dit verder op tot boven de 
twinüg meter. 
Door de sterk toenemende 
economische activiteiten werd 
de snelheid van het postver
voer een steeds belangrijkere 

factor. Om hierop te kunnen 
reageren werd in 1905 begon
nen met nachtposttreinen. 
Door de hoge kosten duurde 
het echter nog tot 1930 voor
dat er een uitgebreid nacht-
posttreinennet gerealiseerd 
werd. 

Een oud model postrijtuig, type PUI, dergeli|ke rijtuigen waren op de rails in de periode 
tussen 1895 en 1940 (foto Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

Postmedewerkers voor een postrijtuig van het type PUI, de lichtkap bovenop de wagon 
IS duidelijk zichtbaar (foto Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 



Doordat de post in de vroege 
morgenuren arriveerde en de 
lokale treinen, stoomtrams en 
bussen nog niet reden, kwam 
tegelijk het vervoer met de post
auto van de grond. In de jaren 
twintig en dertig werd de 
vrachtauto binnen de totale 
vervoerssector een geduchte 
concurrent van onder meer 
het binnenscheepvaartverkeer, 
dat tot dan toe, samen met de 
trein, de overhand had. 
Een nieuwe ontwikkeling die 
zich ook in deze jaren voor
deed was de bouw van expedi
tiegebouwen in de grote ste
den in de directe omgeving 
van het station'. Als eerste 
werd in 1924 in Amsterdam 
een dergelijk expeditiege
bouw in gebruik genomen. 
In deze periode liet PTT elf 
geheel metalen geklonken post
rijtuigen vervaardigen. In 
1938 volgde de eerste serie 
PEC's (de afkorting staat voor 
Posttrein, Elektrisch, met w Q , 
die goed pasten bij het ge
stroomlijnde materieel van de 
spoorwegen. Ze boden meer 
ruimte voor de postverwer
king en waren voorzien van 
goede verlichting en verwar
ming. 
Na een korte inzinking van 
het postvervoer per trein als 
gevolg van de Tweede Wereld
oorlog nam de snelheid van 
het binnenlands vervoer sterk 
toe. Behalve van het nachtnet 
werd gebruik gemaakt van 
een dagpostnet, dat door de 
voortgaande elektrificatie van 
het spoorwegnet steeds snel
ler werd. Het vervoerssysteem 
sloot beter aan op de gebrui
kelijke twee postbestellingen 
per dag. 
In 1956 werd besloten de post
wagons los te koppelen van de 
reizigerstreinen. PTT kwam 
toen met eigen motorpostrij
tuigen op de baan. Dit was 
aanvankelijk omgebouwd 
elektrisch materieel uit 1924 
(de 'blokkendozen'). In 19.59 

De PEC (Posttrein, Elektrisch, met w Q , deze postriituigen kwamen in 1938 op de rails 
en werden eenenveertig |aar later, in 1979, Duiten georuik gesteld (foto Het Neder

landse PTT Museum, Den Haag) 

werd dit aangevuld met een 
aantal omgebouwde motor
posttrekkers (mP's). Deze 
mP's gingen in een eigen 
dienstregeling rijden met een 
beperkt aantal plaatsen als be
stemming. 
In 1964 werd onderscheid ge
maakt tussen bundelpost en 
massapost. De eerste categorie 
werd met snelle en frequent 
rijdende reizigerstreinen ver
zonden; massapost werd met 
de mP's vervoerd. Hiervoor 
werden in 1966 vijfendertig 
nieuwe mP's in gebruik geno
men. Deze nieuwe serie kreeg 
het model van de toen in ge
bruik zijnde personentrein
stellen. Het interieur was ten 
opzichte van de voorgangers 
sterk vereenvoudigd: twee ma
chinistencabines, een kleine 
sorteerafdeling en een lange, 
open laadruimte met aan elke 
zijde vier dubbele schuifdeu
ren. Het grote motorvermo
gen maakte dat de mP's ver
scheidene rijtuigen konden 
trekken met een totaal ge
wichtvan 200 ton. 

STERNET 
Al in de jaren zestig tekende 
zich een tendens bij PTT afin 

de richting van eigen railver
voer. Begin jaren zeventig 
ging de NS zich richten op de 
optimalisering van het reizi
gersvervoer. Hierin paste 
geen integratie van postver
voer en reizigersvervoer. De 
NS wenste dan ook vanaf de 
dienstregeling 19791980 dat 
vrijwel geen postwerkzaamhe
den meer op de reizigersper
rons zouden plaatsvinden. Lo
gisch gevolg was dat er binnen 
PTT werd gedacht aan een ei
gen vervoersnet met eigen 
perrons. Daarnaast speelde de 
aandacht die de politiek had 
voor de doelmatigheid van 
het PTTbedrijf, met name de 
post, een rol. Na een diej)
gaande studie naar een nieu
we aanpak werd gekozen voor 
herstructurering. Uitgangs
punt hierbij was een netwerk 
dat zou bestaan uit een aantal 
gecentraliseerde expeditie
kantoren. 
In 1971 kondigde directeur
generaal H. Reinoud aan dat 
er achttien tot twintig Expedi
tieknooppunten (EKP'n) kwa
men en 150 tot 200 centra 
waar sortering voor de bestel
ling zou plaatsvinden^. 
Het betekende een aanzienlij

ke schaalvergroting. Op dat 
moment waren er aan de ver
zendkant vijftig zogenoemde 
concentratiekantoren en aan 
de bestelkant 1.200 bestelkrin
gen. Doel van de operatie was 
de continuïteit van het postbe
drijf te waarborgen en een ge
lijk blijvende dienstverlening 
aan te bieden. Verder wilde 
men met de inzet van techni
sche middelen betere bedrijfs
economische resultaten boe
ken en ook bepaalde werk
zaamheden verlichten. 
Behalve economische en 
maatschappelijke voordelen 
deden zich ook nieuwe moge
lijkheden voor in de vorm van 
toepassingen van moderne 
hulpmiddelen in het postver
voer. Een voorbeeld hiervan 
was de rolcontainer, die was 
afgestemd op het gebruik in 
postauto's en de eigen post
treinen. Door de concentratie 
kon ook meer profijt worden 
getrokken van de toenemen
de mechanisatie en automati
sering. 

In 1977 werd de definitieve in
deling van de regio's en het 
aantal EKP'n (twaalf) vastge
steld; de vernieuwing kon in 
gang worden gezet'. Vanaf 
1979 reden speciale posttrei
nen vijf keer per etmaal tussen 
twaalf grote stationspostkanto
ren in een 'Sternet'. Centraal 
punt in dit netwerk was het 
EKP van Utrecht. De overige 
plaatsen waren zeven provin
ciehoofdsteden: Arnhem, Den 
Haag, Groningen, Haarlem, 
'sHertogenbosch, Leeuwar
den, Zwolle en verder Amster
dam, Rotterdam, Roosendaal 
en Sittard. 

EXPEDITIEKNOOPPUNTEN 
Door de invoering van het 
Sternet werd Utrecht het klop
pend hart van het postvervoer 
per rail. In vijf 'slagen' per dag 
werd de aan en af te voeren 
post tussen de twaalf EKP'n uit
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Een achttientonner bii een spoorwegwegovergang waar zo|uist een nieuwe mP aan komt rilden, 1981 (foto Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag). 



Werkzaamheden op het postperron in Utrecht. Het postrijti^ is beschilderd volgens de 
huisstijl van Studio Dumbar; 1989 (foto Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag). 
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gewisseld. Dit net was vooral 's 
nachts in vol bedrijf. De be
langrijkste routes waren de lij
nen die eindigden in Leeuwar
den, Groningen, Enschede, 
Nijmegen en verder in Maas
tricht, Vlissingen, Rotter
dam/Den Haag en Amster
dam/Haarlem. Daarnaast be
stond een Randstadverbinding 
tussen Amsterdam, Haarlem, 
Den Haag en Rotterdam. Van 
Amsterdam liep via 7\mers-
foort nog een zogenoemde 
kortsluitverbinding naar het 
Noorden. Tussen Leeuwarden 
en Groningen werd een soort
gelijke verbinding onderhou
den met vrachtauto's. Rondom 
dit hoofdnet bevond zich een 
stelsel van kleine netwerken. 
De posttreinen legden volgens 
een vast schema de verbinding 
tussen de EKP'n. 
Motorposttrekkers rouleer
den door het gehele land in 
een vastgestelde omlooptijd. 
Aan de mP's werden veelal 
goederenwagons (getrokken 
postrijtuigen ofwel gP's) ge
koppeld. In Utrecht werden 
de treinen weer opnieuw sa
mengesteld en konden de 
gP's aan een volgende mP 
worden gekoppeld. 
De gP's werden in 1979 in ge
bruik genomen en vervingen 
de oude goederenwagons van 
NS. Ze waren speciaal inge
richt voor het vervoer van 
maximaal zestig rolcontai
ners. In de mP's was plaats 
voor 37 rolcontainers. De trei
nen waren altijd vol met con
tainers. Waren er ergens in 
het land vertragingen in het 
treinverkeer dan kon dit per 
EK? altijd worden opgevan
gen door vrachtauto's. Hier
voor waren steeds reserve
chauffeurs aanwezig"*. 
Bij de invoering van een nieu
we NS-huisstijl in 1989 (ont
werp: Studio Dumbar) kregen 
de posttreinen een nieuw ui
terlijk. Daarmee waren ze be
ter te onderscheiden van het 
NS-materieel. Behalve de gele 
neus - typerend voor de NS -

werden de flanken rood en 
voorzien van uitvergrote on
derdelen van het PTT Post-
logo, aangevuld met kleinere 
complete logo's. 

EXPEDITIEGEBOUWEN 
Door de nauwe relatie van het 
postvervoer met het spoor wer
den vanaf de jaren twintig ex
peditiekantoren naar stations 
verplaatst. In de loop van de 
tijd werd de stroom post steeds 
groter; die nam derhalve ook 
meer ruimte in beslag. De cen
tralisatie naar EKP'n gaf een 
extra impuls, met als gevolg 
dat er grotere gebouwen ver
schenen. De eerste jaren wer
den de oude gebouwen ge
schikt gemaakt voor het nieu
we systeem, waarbij een aantal 
gewoon in bedrijf bleef. Begin 
jaren tachtig volgde een 
nieuwbouwgolf voor de EKP'n. 
Er kwamen nieuwe vestigin
gen, waarvan er in 1983 vier 
gereed waren: Groningen, Sit-
tard, Arnhem en Roosendaal. 
Alle EKP'n kregen een iden
tieke opzet, bestaande uit twee 
boven elkaar geplaatste pro
ductiehallen met daar om
heen kantoorruimte. 
De eerste werkvloer bevond 
zich op perronniveau. Hier 
werden de rolcontainers aan
gevoerd en geleegd en wer
den de containers voor de uit
gaande post gevuld en afge
voerd. De tweede vloer was ge
heel ingericht voor de postsor-
tering. 

Uitzondering op deze indeling 
vormde het ÉKP van Den 
Haag, waar vlak langs de spoor
lijn te weinig ruimte was. Hier 
verrees een expeditiegebouw 
met vijf hoofdverdiepingen. 
Ondanks de grote overeen
komsten in opbouw van de 
EKP'n werd er naar gestreefd 
om ieder gebouw architecto
nisch gezien een eigen identi
teit mee te geven. 

MECHANISATIE 
Tegelijk met de vernieuwing 
in de gebouwen werd de me

chanisatie sterk opgevoerd. 
Na het arriveren van de post 
per trein op het perron en per 
vrachtwagen uit de regio wer
den de rolcontainers het EKP-
gebouw binnengereden. Na 
plaatsing in de rolcontainer-
kantelaar werden de contai
ners geleegd. Vervolgens wer
den de zakken door een ket
tingtransporteur met behulp 
van trolleys en zakkenklem-
men naar de juiste verwer-
kingsplaats getransporteerd. 
Bij de .Schift, Opzet en Stem-
pelAMchine (afgekort SOS
MA) werden de zakken leeg-
gestort op een lopende band. 
Hier werd voor de eerste keer 
grof- op grootte - gesorteerd. 
Het merendeel van de post 
verdween dan in de rond
draaiende trommel van de 
SOSMA, die de post in twee 
groepen verdeelde: één die 
geschikt was voor de sorteer
machine en de groep van de 
zogenoemde 'stopstukken' 
(pakjes en grote, qua vorm 
onregelmatige brieven). Deze 
laatste werden handmatig ge
stempeld en gesorteerd. 
De voor machinale sortering 
geschikte post (voorzien van 
getypt of gedrukt adres) ging 
naar de Automatische Lees-
en /ndexeerAlAchine (afge
kort ALIMA); die las het adres 
en de postcode en vergeleek 
deze met elkaar. Vervolgens 
werd een streepjescode aange
bracht. 

Het andere deel van de brie-
venpost ging naar de afdeling 
handindexering. Hier werd 
op de handindexeerappara-
ten de postcode ingetoetst en 
kreeg de brief de streepjesco
de. Dan was de brief klaar 
voor sortering op de automati
sche sorteermachine, de SOR-
MA. Na sortering in vakjes 
werden handmatig bundels 
gemaakt die werden voorzien 
van een bundelbriefje. Deze 
bundels werden naar de zak-
kenring getransporteerd. 
Hier werden de bundels in 
zakken op district gesorteerd. 
De volle zakken werden dicht-
gebonden, voorzien van een 
label en verder getranspor
teerd naar de zakkensorteer-
machine. Daar werd het num
mer van het label ingetoetst 
en werd de zak op een lopen
de band geplaatst, die de zak 
in de juiste glijgoot afwierp. 
De zak belandde in de juiste 
container voor een van de 180 
tot 200 bestemmingen. Daar
na werden de rolcontainers af
gevoerd naar de trein voor 
post bestemd voor andere 
EKP'n en naar vrachtwagens 
voor streekpost. 

STEEDS IN BEWEGING 
Op de EKP'n was het een 
voortdurend komen en gaan 
van treinen, vrachtwagens en 
een wirwar van rolcontainers, 

die gekoppeld aan daarvoor 
geschikte wagentjes af en aan 
reden. Een voorbeeld van de 
verwerkingsstromen van het 
EKP Utrecht in 1988 kan een 
indruk geven van het gehele 
distributieproces (zie het ta
belletje). De vijf slagen die 
daar per etmaal aankwamen 
leverden het volgende beeld 
op. Het dagnet leverde om
streeks 12 uur 's middags de 
post aan met circa duizend 
rolcontainers (zo'n 15.000 
zakken). De tweede slag, om
streeks vijf uur 's middags, be
stond uit ongeveer 1.400 con
tainers. De derde slag was tij
dens het avondnet om circa 
negen uur en gaf een aanvoer 
van zo'n 1.800 containers te 
zien. De volgende slag was 
omstreeks elf uur 's avonds, 
op welk moment ongeveer 
1.600 containers binnenkwa
men. De laatste slag arriveer
de in de nacht om 1 uur; dan 
werden er circa 400 contai
ners aangeleverd. Tussen zes 
uur 's avonds en zes uur 's 
morgens waren in het gehele 
land zo'n 11.000 mensen 
werkzaam in het expeditietra
ject. 

Verwerkingsstromen EKP Utrecht 

Tijd Slag Rolcontainers 
12.00 uur 1 1.000 
17.00 uur 2 1.400 
21.00 uur 3 1.800 
23.00 uur 4 1.600 
01.00 uur 5 400 

Voor één van de andere EKP'n, 
Den Haag, zien de cijfers 
er bijvoorbeeld in 1988 als 
volgt uit: per dag kwamen er 
zo'n duizend containers bin
nen met auto's en tweedui
zend per trein. Samen waren 
dit 45.000 zakken. Eenzelfde 
hoeveelheid werd ook weer af
gevoerd. Overigens was het 
EKP Den Haag wel het op een 
na grootste van de twaalf. 

DE LAATSTE TREIN 
In de jaren negentig werd de 
congestie op het spoor een 
probleem voor PTT Post. 
Steeds vaker traden vertragin
gen op. Het gevolg was dat er 
kritisch werd gekeken naar de 
meest efficiënte manier van 
postvervoer"'. Ondertussen 
werd nog wel met NS Cargo 
onderhandeld over verbete
ringen en ook over de kosten 
van het treinvervoer. Enige 
verbetering trad wel op, onder 
meer door vermijding van de 
spits, maar het resultaat van 
de onderzoeken leidde toch 
tot de keuze voor vervoer met 
vrachtwagens in plaats van 
treinen. Hiermee hing ook sa
men een vernieuwde opzet 
van het netwerk van de expe
ditieknooppunten, dat werd 
teruggebracht tot zes sorteer-
centra voor brievenpost. De 
belangrijkste redenen om uit-



zich de codeerruimte, kan
toor- en vergaderruimten en 
het restaurant bevinden. 

In de sorteercentra werden 
aanvankelijk nog een aantal 
machines uit de EKP'n ge
plaatst: de SOSMA, de OVIS 
en de SORMA. Met de OVIS 
(Optical character reader. Vi
deo, /ndex-linking, System) 
wordt het automatisch lezen 
van de adressen geïntrodu
ceerd. Na de indexering met 
een fluorescerende code 
wordt de post in de SORMA 
gesorteerd. 
Een van de belangrijke doel
stellingen van Briefpost 2000 is 
de brieven voor 98 procent 
automatisch machinaal te sor
teren". Om deze norm te ha
len wordt de apparatuur ver
nieuwd. In de sorteercentra 
verschijnen nieuwe machines, 
die nog groter (meer dan 50 
meter lang) en geavanceerder 
zijn dan hun voorgangers. 
Een belangrijk facet daarbij is 
het automatisch lezen van 
handgeschreven adressen. 
Het door KPN Research voor 
de Postbank ontworpen sys
teem voor het machinaal le
zen van handgeschreven over-
schrijvingskaarten is de me-
thode-Spanjersberg, genoemd 
naar de uitvinder. Dit systeem 
staat model voor de hand
schriftherkenning in de nieu
we sorteermachines. 
In de nieuwe situatie gaat de 
binnengekomen post eerst 
naar de SOSMA en vervolgens 
naar de nieuwe sorteermachi-
ne. Hierin zijn achter elkaar 
drie lezers geplaatst. De eerste 

Het sorteercentrum te Leidschendam, 1 998 (foto J J. Havelaar) 

De mP's voorlopig uitgerangeerd op het stationsemplacement van Zwolle 
(fotoA.J Barnard) 

eindelijk met treinvervoer te 
stoppen waren: 

- de afwijzende houding van 
de NS voor het aanleggen van 
nieuwe spoorlijnen naar de 
sorteercentra; 
- het voordeel van gespreide 
aanlevering van posthoeveel-
heden bij het vervoer met 
vrachtwagens; hierdoor kon 
de verwerking beter verlopen 
en konden de machines ook 
over een langere tijd worden 
benut; 
- de financiën: het leverde op 
jaarbasis een besparing op van 
7 miljoen gulden. 
Op grond van deze overwegin
gen, gekoppeld aan de alge
mene houding van de NS ten 
opzichte van PTT Post (zoals 
Het Paroolkopte: 'De NS zagen 
PTT Post gewoon niet 
staan'*"), viel in 1994 de defini
tieve beslissing om te stoppen 
met de inzet van de posttrein'. 
Op 20 mei 1997 maakten de 
posttreinen hun laatste om
looproute door het land. 

EEN NIEUW NETWERK 
In de zomer van 1992 kondig
de algemeen directeur PTT 
Post A.J. Scheepbouwer Brief
post 2000 aan**. Dit plan, dat in 
zes jaar gerealiseerd zou wor
den, leverde het bedrijf jaar
lijks een kostenbesparing van 
zo'n 300 miljoen gulden op. 
De hele operatie vloeide ook 
voort uit de verwachting dat 
het aanbod van briefpost zou 
stagneren. Overigens was er in 
1998 nog steeds sprake van 
een groei van enkele procen
ten op jaarbasis. Tariefverho
ging om het probleem van te
ruglopend aanbod het hoofd 
te kunnen bieden werd als 
niet gewenst beschouwd. De 
oplossing leek een drastische 
efficiencyverbetering, zodat 
PTT Post ook op termijn één 
van de winstgevende postbe
drijven in de wereld zal kun
nen blijven. Een ander doel 
van Briefpost 2000 is dat de ser
vice aan de klant verder wordt 
verbeterd. 
Er werd een nieuw netwerk 

ontworpen bestaande uit zes 
sorteercentra voor brieven-
post (Amsterdam, Leidschen
dam, Nieuwegein, Zwolle, 
's Hertogenbosch en Rotter
dam), vier voor pakketpost 
(Amsterdam, Dordrecht, 
Zwolle, Zaltbommel) en een 
zevende in Arnhem voor bij
zondere poststromen (aange
tekende stukken). Door de 
overstap van de trein op de 
vrachtauto voor het totale ex
peditietraject is het aanbod 
van geschikte nieuwe locaties 
ruimer, hetgeen lagere grond-
kosten met zich meebrengt. 
De meeste sorteercentra ver
rijzen in moderne industrie
wijken aan de rand van de 
stad, in de nabijheid van de 
snelweg. 
Al vanaf 1992 zijn de eerste 
schreden gezet in de richting 
van concentratie. EKP'n wer
den opgeheven en voorlopig 
overgebracht naar EKP'n waar 
in de toekomst een sorteer
centrum zal komen. Zo gaat 
men stap voor stap op weg 
naar een nieuwe organisatie^. 

SORTEERCENTRA 
De nieuwe sorteercentra wor
den zoveel mogelijk identiek 
opgezet. De zes sorteercentra 
voor brieven worden naar ont
werp van Bureau Kraaijvanger 
Architekten uit Rotterdam ge
bouwd. De nieuwe sorteercen
tra voor pakketpost worden 
door De Weger Architecten
en ingenieursbureau uit Rot
terdam ontworpen'". De sor
teercentra zijn grote open hal
len met daaraan een gebouw 
van twee verdiepingen, waarin 



Processchema van het sorteercentrum (illustratie gebaseerd op een afbeelding in Pro-
ceshandleiding BP 2000, deel 1 , pagina 18) 

leest automatisch de adressen 
en postcodes, de tweede heeft 
een verdere verfijning als de 
eerste passage niets heeft op
geleverd. Tot slot is er nog 
een adreslezer die gekoppeld 
is aan een adreszoeksysteem 
die een laatste poging tot her
kenning onderneemt. Lukt 
dit allemaal niet dan wordt 
het beeld van het adres op 
één van de vele computer
schermen in het videocodeer-
station op de eerste etage in 
het sorteercentrum geprojec
teerd. Hier wordt handmatig 

de juiste postcode ingetoetst 
en het adres gecontroleerd. 
Het poststuk wordt automa
tisch voorzien van een in
dexering en vervolgt zijn weg 
verder door de sorteermachi-
ne. 
Door de inzet van nieuwe ma
chines kan ook 'dieper' wor
den doorgesorteerd. In de 
sorteercentra wordt op bestel-
kantoor gesorteerd. 

TOT BESLUIT 
Met de introductie van de 
trein voor het vervoer van post 

in het midden van de vorige 
eeuw werd een aanmerkelijke 
versnelling van het postver
voer bereikt. Lang wist de tra
ditionele wijze van vervoer per 
trein stand te houden. De 
komst van het Sternet leek de 
mogelijkheden van het spoor
wegnet verder uit te buiten. In 
combinatie met een verdere 
efficiencyslag werd het post
vervoer wederom verbeterd. 
PTT Post werd tegelijk minder 
afhankelijk van het reguliere 
spoorwegnet van de Neder
landse Spoorwegen. Uiteinde
lijk bleek dit net overvol en 
was er te weinig ruimte voor 
de scherpe dienstregeling van 
het Sternet. Uit efficiency
overwegingen is vervolgens ge
kozen voor een nieuw ver
voersnetwerk, waarbij alleen 
nog met vrachtauto's wordt ge
werkt. Voor een groot deel zijn 
dit de eigen PTT Post-auto's, 
maar er wordt ook gebruik 
gemaakt van vrachtwagens 
van particuliere transportbe
drijven, zoals LVC. Zo heeft 
PTT Post een eigen distribu
tienet opgezet, waarmee het 
bedrijf nu de gehele distribu
tieketen onder controle 
heeft. 

Noten: 
': Ir. G.A.P. de Kort, Het stationsposl-
gebouw te Rotterdam in: De Ingeni
eur, jaargang 70, nummer 20, 16 
mei 1958, pagina's 49 tot en met 
52. 
:̂ Aangetekend, jaargang 4, nummer 

2,1971. 
': Aangetekend, jaargang 10, num
mer 237, 1977. 
*: H. Hubers, Van bnevenbus naar 
postperron; Den Haag, 1988. 
'". Nieuwsblad Transport, 7 januari 
1993. 
«: Het Parool, 3 februari 1998. 
': Het Finanaeele Dagblad, 11 novem
ber 1994. 
•*: Haagsche Courant, 9 december 
1997. 
': Post Vervoerkrant, special 'Distri
butie 2000', oktober 1995. 
'": H. Fuchs, Hi-tech sorteercentra met 
menselijke maat, in: BouwWereld, 
nummer 6, 24 maart 1997, pagina's 
15 ,16en l7 . 
": Post Vervoerkrant, jaargangen 
1996 en 1997, en BP2000 Handlei
ding Het proces, de middelen en de wij
ze van werken op de nieuwe Sorteercen
tra Bneven, deel 1. 

Dit arukel werd oorspronkelijk 
gepubliceerd in het jaarverslag 
over 1997 van het Nederlandse 
PTT Museum. Copyright 1998 
Stichting Het Nederlandse 
PTT Museum. 

LUCHTPOST-
lUIEUlAIS SAMENSTELLING: J.E.C M DEKKER 

POSTBUS 94 , 2770 AB BOSKOOP 

CONCORDE 
Het supersonische ver-
keerstoestel Concorde 
blijft voortdurend naar 
nieuwe bestemmingen 
zoeken. Zo werd op 10 

oktober van het vorig 
jaar van Parijs naar Nice 
gevlogen en een dag la
ter retour. 
Op 2 maart van dit jaar 
werd voor het dertigste 

achtereenvolgende jaar 
tussen Parijs en New 
York gevlogen. 
In april meldden we al 
dat de Concorc/e-rond
vlucht op het thema 

l'Amérique du Sud (14 
januari van dit jaar) een 
duur luchtpoststuk heeft 
opgeleverd. We kunnen 
dat stuk nu ook in kleur 
afbeelden (zie hier
naast). 

CONTINENTAL 
Zoals al eerder werd ge
meld zal de maatschap
pij Continental op 16 juli 
inderdaad gaan vliegen 
tussen Amsterdam en 
Newark. Daarvoor wordt 
een DC-10 ingezet en la
ter waarschijnlijk een B-
777. 
Het gaat om een dienst 
die wordt overgenomen 
van Northwest Airlines. 

LUFTHANSA 
De Duitse maatschappij 
Lufthansa heeft op 28 
maart van dit jaar nieu
we diensten geopend 
tussen Müncfien en San 
Francisco, tussen Mün
chen en Bergamo, tussen 
Straatsburg en Berlijn en 

ook nog tussen Bordeaux 
en München, dit alles 
vice versa. Voor de 
vluchten werken diverse 
luchtvaartmaatschappij
en samen. 

BELGIË 
De Belgische PTT heeft 
op 27 maart een bijzon-
der stempel geïntrodu-
ceerd ter gelegenheid 
van hetvi|rtigjarig be
staan van de Belgian Air 
Force Jetfighfers. Het 
stempel wordt uitsluitend 
geplaatst op stukken die 
met Belgische zegels zijn 
gefrankeerd. 



postzegelverzamelingen, 
oude ansichtkaarten 

en frankeergeldige postzegels 
dringend te koop gevraagd 

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

Natuurlijk hebben wij ook veel belangstelling voor de aankoop van 
niet-filatelistische verzamelingen en partijen en/of betere losse 
exemplaren o.a. papiergeld, oude aandelen, prentbriefkaarten, (ook 
bijv. 50er en 60er jaren), sluitzegels, lucifersmerken, fiscaalzegels, 
sigarenbandjes, penningen, telefoonkaarten, kauwgom- en 
sigarettenplaatjes, munten etc, etc, etc. 

OOK PER POST 
Indien een reis naar Amsterdam bezwaarlijk mocht zijn, geen nood. 
Wanneer u de postzegels, ansichtkaarten, papiergeld, sluitzegels etc. 
GOED VERPAKT. AANGETEKEND aan ons toezendt, volgt direct 
ons bod en na akkoordbevinding uwerzijds, betaling binnen 24 uur per 
bank, of in aangetekende envelop, u zegt het maar! 

Postzegelhandel Willem Tieman 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 

1012 RT Amsterdam 
Telefoon 020-6263243 Fax 020-6273801 



Opgaven voor deze rubriek in 
het julinummer 1998 moeten 
uiterlijk op 1 juni aanstaande 
in het oezit zijn van de redac
tie van 'Philatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. Let op: er 
verschijnt dit jaar î eea num
mer in ougustusl 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen dat de 
genoemde evenementen ook op 
de aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. Ook 
zijn niet olie evenementen gratis 
toegankelijk. Verder is het moge
lijk dat postzegels slechts een on
derdeel zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij advi
seren u daarom met klem om bij 
het bezoeken van ver van uw 
woonplaats verwijderde evene
menten eerst even met de organi
satoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 2 8 , 2 9 en 30 mei: 
Graz (Oostenrijk). Marke und 
Münze, filatelistische manifestatie 
met competitieve tentoonstelling 
(Rang II) en diverse bijzondere in
zendingen (o.a. paddestoelen, 
100 jaar Opernhaus Grazen Jo-
hon Strauss). Jaarbeurs Graz. 
Openingstijden niet bekend. In
lichtingen: J. Brunner, Mox-Mell-
Gasse 29, A-8073 Feldkirchen b. 
Groz (Oostenrijk). 
• 5 en 6 juni: 
Begijnenoijk-Betekom (Bel
gië). Befiten 99, wedstrijdten
toonstelling georganiseerd door de 
hobby- en verzamelclub Begijnen
dijk. Sportcomplex De Tumkens. 
Openingstijden: op beide dogen 
van 10 tot 17 uur. Informatie: 
Paul Wijnants, Saffroanberg 11, 
B-313Ü Begijnendijk, telefoon 
0031-16535267. 
• 2 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association pour ie Dévei-
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 

^ ha l l . Co. 3.600 kaders; ca. 300 
^ Stands van postodminstroties, han-
- doloren, uitgevers en organisaties. 
- Openingstijden: onbekend. Inlich-
s tingen: Commissariat General, 11, 
\^ boulevard Brune, F-75685 Paris 
^ Cedex 14 (Frankrijk). E-mail: phi-
2 lexfrance99@laposte.fr; Internet: 
= www.philexfrance99.com. 

- ^ ^ • 2 7 , 2 8 en 29 augustus: 

3C^ Riccione (Italië). Europa, inter-
J " nationale beurs en postzegelten

toonstelling op het thema 'Europa'. 
Palazzo delTurismo. Inlichtingen: 
Segretorio Operative, Palazzo del 
Turismo, 1-47036 Riccione (Italië). 

• 29 september-3 oktober: 
Brussel (België). Bruphila 99, 
nationale tentoonstelling georga
niseerd door de Koninklijke Lands
bond der Belgische Postzegelkrin
gen in samenwerking met Pro-
Post, de posterijen en de Belgische 
handelorenorgonisatie. Plaats: 
nog niet bekend. Thema:'150 
jaar postzegels in België'. Inlich
tingen: Pro-Post, Petite rue des 
Minimes 2, B-1000 Brussel 
(België). 
• 9 en 10 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling in 
categorie 3. Koningszaal, Artis. Co. 
100 leaders. Openingstijden: op 
zaterdag 9/10 van 10 tot 17 uur 
enopzondoglO/lOvanlOtot 
16 uur. Inschrijving sluit op 30 
juni 1999 Inlichtingen: Comité 
Dag van de Postzegel Amsterdam, 
mevr. A.C. Hoogernuis-van Schel
len, telefoon/fax 020-6734323. 
• 15 ,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Dag van de Postzegel 
1999. Evenement georganiseerd 
door de NVPV in opdrocnt van de 
Stuurgroep Evenementen (GSE). 
Americahol. Openingstijden: op 
vrijdag 15/10 en zaterdag 16/10 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
17/10vanl0tot l6uur . /nsc/ i r f 
wnffj/u;7/5 me/ ; W . Inlichtin
gen: B. Mol, Drossaardslaon 21, 
4143 BD Leerdam. 
• 1 6 t / m 24 oktober: 
Schiphol. Propogandaluchtpost-
tentoonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollander ter 
gelegenheid van 90 jaar lucht
vaart in Nederland en 80 jaar 
KLM. Expositie in samenwerking 
met de British Aerophilatelic Fede
ration. Luchtvaartmuseum Aviodo-
me. Op 23 en 24 oktober de 38ste 
Dag van de Aerofilatelie. Openings
tijden: op 16 en 17 oktober van 
12tot l7uur, op de overige da
gen van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J.D.H, van As, Dintel 22, 
2991RC Barendrecht, telefoon 
0180-614430. 
• 23 en 24 oktober: 
Löhne (Duitsland). Tentoonstel
ling in categorie 3 in het kader 
van de Tag der Briefmarke in 
Nordrhein-VI/estfalen en themati
sche vierlandententoonstelling De-
benelux 99. Inlichtingen: Dieter 
Cramer, Postfach 4030, D-32570 
Löhne (Duitsland). 
• 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 1-kaderinzendingen en jeuqd. 
Openingstijden: op zaterdag 6/11 
van 10 tot ] 7 uur en op zondag 
7/11 van 12 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J. Snijder, Voltastraat 20, 
3817 KN Amersfoort, telefoon 
033-4630521. 
Herentals (België). 
Herendalia 99, precompetitieve 
tentoonstelling (beginnersklas
sen). Sint-Jozefscollege, College
straat 46. Openingstijden: op Bei
de dogen van 10 tot 17 jaar. In
lichtingen: Jozef Janssens, Grees-
stroot 7, B-2200 Herentals (Bel-

2000 

• 25 maart t / m 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bangkok 2000, internotionole 
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, Heodquarters Post Office, 
Bangkok 10002, Thailand. 
• 5 , 6 en 7 mei: 
Wijk bij Duurstede. Phila-
Wijck, filatelistisch evenement ge-
orgoniseerd door de filatelisten
vereniging Wijk bij Duurstede en 
jeugdpostzegelclub 'De Postduif', 
in samenwerking met het Neder
lands Rode Kruis. MS Henri 
Dunant, haven van Wijk bij Duur
stede. Propagandatentoonstelling 
(ca. 140 kaders, waaronder 40 
voor de jeugd), Rode-Kruisten-
toonstelling, handelorenstonds. In
lichtingen: P. van der Sleen, Vlamo
ven 1,3961 EA Wijk bij Duurste
de, telefoon 0343-572955, fax 
0343-592216. 
• 22 t / m 28 mei: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
The Stamp Show 2000, wereld-
postzeaeltentoonstelling georgani
seerd ooor P&O Events in samen
werking met Royal Mail. Earls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Rood. Co. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stamp Show 2000, P.O. 
Box 372, Hoywards Heath, West 
Sussex RH 17 7FL, Groot-Britton-

BELANGRIJKE MEDEDELING 

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

30 mei t / m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). WIPA 
2000, internationale postzegelten
toonstelling. Austria Center. Inlich
tingen: WIPA, Postfach 67, A-1043 
Wien (Oostenrijk). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 9 mei: 
Amsterdam. Ondernemerscolle
ge, Karel Klinkenbergstraat 1,10-
16. Telefoon 030-6063944. 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10.30-13. Telefoon 0411-
673775. 
• 12 mei: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, Wasse-
noarsestroot, 13.30-17. Telefoon 
071-3614198. 
• 13 mei: 
's-Heerenberg. De Rot, Emme-
rikseweg 7,10-17. Telefoon 
0314-663396. 
Nieuwveen. De Ringkont, Hoze-
weg 1,10-16.30. Telefoon 0297-
283318. 
• 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. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 16 mei: 
's-Grovenhoge. Congrescen
trum, Churchillplein 10,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
Koalheide. 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. Zalencentrum, Lange-
straat 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Geldermolsen. 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 Bickerstraat 46a, 10-16. Tele
foon 036-5291178. 
• 24 mei: 
Eindhoven. De Tongelreep, A. 

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

Coolenloon 5,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Someren. De Ruchte, Laan ten 
Roode71,9.30-12.30. 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. 
Roermond. Wijkgebouw, Sche
pen van Herefeltstroat 26a, 13-
16. Telefoon 0475-562702. 
• 30 mei: 
Diemen. Burg. Bickerstroot 46a, 
10-16. Telefoon 020-6907434. 
Echt. St. Joris, Cypresstroat 58, 
9.30-13. Telefoon 0475-483630. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastroat 9, 10-17. 
Helmond. De Herbergh, Molen
straat 98,9.30-13. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-
16. Telefoon 026-3271979. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10-16. Te
lefoon 030-6063944. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3517700. 
• 31 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slote-
moker de Brui'neweg 272,19.30-
22. Telefoon 026-3340331 
• 5 juni: 
Dieren. Hederlandse Filatelisten-
vereniging Skandinavië. Theothor-
ne, CoKunaplein 77,10-16. Tele
foon 020-6329018. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 036-
5304354. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstr. 43, 
10-16. Telefoon 0528-275629 
(nal9u.) . 
Nieuwegein-Zuid. Nederlandse 
Vereniging voor Thematische Fila
telie, 't Veerhuis, Nijenmonde 4, 
10-16. Telefoon 030-6064448. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-286886. 

mailto:lexfrance99@laposte.fr
http://www.philexfrance99.com


• 6 juni: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9.3012.30. Telefoon 0493

319063. 
Uden. Bitsv îjk, Cellostraat 2,10

12.30. Telefoon 0413265240. 
• 12 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. Telefoon 036

5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste

ren, Beemsterstraot 4,1016. Te

lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui

verlaan 20,1216. Telefoon 010

5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen

dorfloan, 1016. Telefoon 072

5337739. 
• 13 juni: 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.3012.30. Telefoon 0493

319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013. Telefoon 0246413608. 
• 19 juni: 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
Hilversum. De Koepel, Kopittel

weg 399a, 1317. Telefoon 036

5304354. 
Woudenberg. De Camp, De Bos

rand 15,1317. Telefoon 033

2864487. 
• 20 juni: 
Kaalheide. De Jreets, Kaolheider

steenweg 105,1517. Telefoon 
0455415088. 
• 25 juni: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, Rijn

loon 91,9.3012.30. Telefoon 
0493319063. 
• 26 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. Telefoon 036

5304354. 
• 2 7 juni: 
DeneKomp. De Timp, Van der 
Heijdenstroat 22,1016. Telefoon 
0547272249. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,1013. Tele

foon 0135284806. 
• 28 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Sio

temaker de Bruïneweg 272, 
19.3022. Telefoon 026

3340331. 
• 3 juli: 
Putten (GId.). ' t Voorhuys, 
Voorthuizerweg 14,1017. Tele

foon 0332452484. 
• 1 0 juli: 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburgstraat 
62,1016. Telefoon 071

4030194. 
• 1 7 juli: 
Echt. Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
• 1 8 juli: 
Kaalheide. De Jreets, Koolheider

steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 15 augustus: 
Kaalheide. De Jreets, Koolheider

steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 28 augustus: 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
Zwolle. Jubol, Geert Groote

straat 1,1016. Telefoon 038

4216493. 
• 29 augustus: 
Helmond. De Herbergh, Molen

straat 98,9.3013. 

POSTZEGELVEILINGEN 

26 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
Kaap de Goede Hoop. Spink, 5 
King Street, St. James's, London 
SW1Y6QS (GrootBrittannië). 
• 27 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
IVereM Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot

Brittannië). 
• 2 en 3 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Europa en overzee/GrootBrittan

nië. Spink, 5 King Street, St. Ja

mes's, London SWIY 6QS (Groot

Brittannië). 
• 1 7 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
6foofSr;7/onme. Phillips, 101 
New Bond Street, London 
WIYOAS (GrootBrittannié). 
• 22 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Bermuda (Luddington Collection. 
Spink, 5 King Street, St James's, 
London SWIY 6QS (GrootBrittan

nië). 
• 24 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gemenebest. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(GrootBrittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

6 mei: 
NederlandWaterland; Uite zegels 
van 80 cent, gewijd aan 175 jaar 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij en 150 jaar Binnen

vaart Vereniging Schuttevaer. 
6 mei: 
Verrassingszegels; Uiee verschil

lende velfetjes met tien verschil

lende verrassingszegels. 
8 juni: 
Nederlandse kunst in de zeven

tiende eeuw; een velletje met tien 
verschillende zegels van 80 cent 
en een zegel van 100 cent, gewijd 
aan Neder ondse kunst (Neder

landse schilders). 
6 juli: 
Tien voor uw brieven; velletje van 
tien zegels van 80 cent. 
7 september: 
;OÖ/flOf|/WO/WCM ̂een zegel 
van 80 cent. 
Oktober: 
Twintigste eeuiv; 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, maar nu met 
een waarde van vijf gulden en in 
plootdruk. 
10 november: 
Kinderpostzegels; drie zegels van 
80f40 cent, gewijd aan het thema 
'kinderboekenillustraties'. 
30 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Aruba 
Emissieprogramma onbekend 

Nederlandse Antillen 

19 mei: 
500 jaar geschreven geschiedenis 
van Curacao; zegels van 75,110, 
225,275 en 500 cent. 
31 augustus: 
Menn/umem/ss/e; zegels van 5, 
10,40,75,85,100,110,125, 
225 en 350 cent. 
28 september: 
Sociale en Culturele Zorg; zegels 
van40fl5,75f30en 
110H50cent. 
Oktober*: 
Kinderzegels; le^ek van 40fl 5, 
75+25,110+45 en 
225+100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; zegels van 35 en 
150 cent. 
*. of deze emissre werkeli|k wordt uilgege 
ven IS nog met bekend 

Suriname* 

26 mei: 
Bedreigde dieren; (velletje van 8 
zegels). 
21 augustus: 
Fauna; (vogels); twee zegels. 
9 oktober: 
UPAEP{'he\ 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 / 999; (drie ze

gels en een velletje). 
* woorden met opgegeven door Si;f(ios(. 

België 

17 mei: 
Soor/(motorrijden): twee zegels 
(telde 17+4 f.) en een velletje 
(30+7 f.). 
17 mei: 
Gemeenschappelijk emissie met 
/sraéïeenzegelvan17f. 
7 juni: 
Toeréme (Geroordsbergse reuzen

familie en Miséricorde Mons): 
twee zegels van 17 f. 
7 juni: 
Belgische chocolade (cacooteelt, 
ambachtelijke bereiding, eindpro

duct): drie zegels van 17 f. 
2 juli: 
Koning Albert en koningin Paola 
40 jaar getrouwd (felicitatieze

gel): een zegel van 17 f. 
13 september: 
James fnsor (drie schilderijen van 
Ensor): drie zegels (17,30 en 
32 f.). 
29 september: 
Bruphila 99 (de zes gravures van 
1998 en 1999 op een velletje): 
tweemaal 17, tweemaal 32 en 
tweemaal 50 f.; verkoopprijs 
300 f. 
4 oktober: 
Gemeenschappelijke emissie met 
Iweden (Henri La Fontaine en Au

guste Beernoert): twee zegels van 
17 f. 
4 oktober: 
Jeugdfilatelie (negen overleden 
striptekenaars): een velletje met 
negen zegels van 17 f. 
8 november: 
Rode Kruis (diverse activiteiten): 
twee zegels van 17+4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel van 
15f. 
6 december: 
fen reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering 1 (twin

tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

Zeestraat 82 
2518AD'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.ptt

museum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 1017 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 1217 uur; op 25 
december/1 januari gesloten 

Zaal Postzegels Nederland 
Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 

Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwoarde

stukken Nederland en de Over

zeese Rijksdelen 18711912 
• Vernieuwde diapresentatie: 

Vormgeving van de Nederlandse 
postzegels 

Tijdelijke exposities: 
•Portret van PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet

ting van ZuidOost 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

maverzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerste

dogenveloppen, maximumkaar

ten, luchtpost en ontwerpen/ 

proeven met het thema vogels. 
De geschiedenis en ontwikkeling 
van het thematisch verzamelen. 
Te zien tot medio 1999. 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, aelegenheid 
om materiaal uit het depot van de 
afdeling Post op te vragen en te 
bek iken (0703307560). 
Op de algemene studiezaal in de 
bibliotheek kunt u, eveneens na 
eerst een afspraak te hebben ge

maakt, op donderdagen tijdens de 
openingsuren terecht. Telefoon: 
0703307581. 

SHEIVIPEIJS» 

Gelegenheids

stempels 

27 en 28 maart: 
///rec/j/; speciaal stempel ter gele

(enheid van de Postzegelshow tij
(ens de Verzamelaarsjaarbeurs in 
de Jaarbeurshallen te Utrecht. 

□ Verzamelaars o 
1 I ^ 1 1 ' f _ l 
^ ▼ rFT i  ^ 

. ■ • OJ 
'J l o l ^■• 
a> , — , er 
^ . . . ^ . c 
^ ■ P7Pfi maart 1999 • *" 
O postzeaelshow \^ 

918 april: 
Amsteraam: speciaal stempel ter 
gelegenheid van de Huishoud

beurs in Amsterdam. U kunt dit 
stempel nog tot uiterlijk 31 mei 
a.s. verkrijgen door de te ont

waarden stukken onder omslag 
toe te zenden aan PTT Post Verza

melservice. Postbus 30051,9700 
RN Groningen. Op de omslop (die 
 net als de te stempelen stukken 
voldoende gefrankeerd moet zijn) 
schrijft u stempel Huishoudbeurs. 

/ I  J P 
L . . = ^ / ^ 

^ ^'18 aV<^ 

Stempelvlaggen 

1727 maart: 
(//recA/; speciale stempelvlog (ma

chinestempel) ter gelegenheid van 
de Postzegelshow tijdens de Verza

meloorsjoarbeurs in de Jaarbeurs

hallen te Utrecht. 

Vfir7iimfil nnrs J&srQHurs 

2 / en 28 maart 1989 
Jaarbeurs Utrscht 

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


VOORU S A M E N S T E L L I N G - H. GABRIELS EN T.B STEINER-SPORK 

De filatelist!sehe geschiedenis van Duitsland m de afgelopen honderd 
|aar is het onderwerp van een artikelenreeks in het Duitse Philatelie 

VAN KEIZERRIJK TOT 
NAZI-REGIME 
Met het ten einde lopen 
van onze twintigste 
eeuw begint ook het 
grote terublikken. In het 
Duitse Bondsblad Phila
telie loopt al enige num
mers lang onder de titel 
Das war unser Jahrhun
dert een voortreffelijk 
gedocumenteerde en 
geïllustreerde serie over 
de Duitse geschiedenis 
in het licht van de filate
lie Het maartnummer 
behandelt de tijdsspan
ne tussen het Keizerrijk 
en de vestiging van het 
nazi-regime; populair 
gezegd de periode van 
de Weimar-republiek. 
Het is een periode die 
begint met veel politieke 
onrust en revoltes, grote 
economische misère die 
postaal gezien onder 
andere wordt geken
merkt door de stroom 
van inflatiezeqels. Maar 
ook duurt het Tang voor
dat de Duitse republiek 
zijn dan definitieve om
vang heeft gekregen. 
Volksstemmingen in 
Noord-Sleeswijk, Memel 
en Silesië (met de bijbe

horende internationale 
bestuursorganen) en de 
militaire bezetting van 
het Rijnland en het Saar-
gebied - dit alles laat 
zich postaal uitstekend 
documenteren. Het is dit 
tijdperk dat bij ons, 
door het daaropvolgen
de nazi-geweld, wat uit 
het zicht is geraakt. Bij 
het lezen van het artikel 
in Philatelie worden ech
ter tal van filatelistische 
herinneringen opgeroe
pen. 
Overigens is de beschre
ven periode ook een tijd 
van grote postaal-techni
sche ontwikkelingen. Al 
tegen het einde van de 
jaren '20 maakte de 
Reichspost door middel 
van een machinestempel 
propaganda voor de 
luctitpost. 

65 JAAR AANDACHT 
VOOR 
NATUURBESCHERMING 
Sinds de Verenigde Sta
ten in 1 934 met zijn be-
roemde serie over de na-
tionale parken begon 
zijn er in dat land ruim 
honderdvijftig postzegels 
verschenen die op de 

Het thema 'natuurbescherming' 
leverde een aantal mooie Ame 
rikaanse postzegels op 

een of andere manier het 
onderwerp 'natuurbe
scherming' belichten. De 
zegelafbeeldingen varië
ren van heel mooie illus
traties van planten, die
ren en landschappen tot 
zegels met indringende 
teksten die oproepen tot 
de bescherming van de 
natuur 

In American Philatelist 
van december 1998 
wordt dit onderwerp in 
een artikel aan de orde 
gesteld. 

FILATELIE EN DE ROL VAN 
DE SPOORWEGEN 
Het aardige van thema
tisch verzamelen is dat 
men met een onderwerp 
vaak zoveel verschillen
de kanten op kan. Neem 
nu 'filatelie en spoorwe
gen'. De posten het 
spoor zijn zo'n 150 jaar 
eikaars partner in het 
postvervoer geweest en 
dat kan filatelistisch on
der meer worden vast
gelegd met speciale ze
gels en vooral ook met 
een grote veelheid aan 
stempels. 
Dat is nu echter definitief 
verleden tijd. Het al eer
der genoemde Duitse 
Bondsblad Philatelie van 
april geeft nog eens een 
beknopt overzicht van de 
spoorwegpost in Duits

land, die in 1848 in het 
groothertogdom Baden 
begon. Een ontwikkeling 
die vervolgens snel door
zette en zelfs in de Duitse 
Oost-Afrikaanse kolo
niën van voor de Eerste 
Wereldoorlog navolging 
kreeg. 

Een heel andere relatie 
vormen de afbeeldingen 
van treinen op postze
gels The International, 
net populaire kwartaal
blad dat Stanley Gib
bons in Engeland produ
ceert, geeft een reeks be
schrijvingen en afbeel
dingen van treinen op 
postzegels in tal van exo
tische landen 

HERRNHUTTERS: ZUINIG 
OP POST UIT HET 
STAMLAND 
Lang voor er van post
treinen sprake was, be
stond er wel al druk post-
verkeer van het Saksi
sche plaatsje Herrnhut 
naar tal van overzeese 
nederzettingen. Zoals de 
Nederlandse tak van de 
Evangelische broederge
meente uit Zeist nauwe 
contacten onderhield (en 
nog onderhoudt) met zijn 
nederzetting in Surina
me, zo gingen van het 
Saksiscrie Herrnhut vele 
- vaak prachtig gefran
keerde - poststukken 
naar missieposten in 
Zuid-Afrika. Het Duitse 

Philatelie van januari jl. 
laat daar het een en an
der van zien. De Zuid-
Afrikaanse Broeders wa
ren ongetwijfeld zuinig 
op de wij^ze woorden uit 
hun stamland want er is 
veel aan zeldzame Sak
sische zegels voor de fi
latelie bewaard geble
ven. 

AN AMERICAN IN PARIS 
Er is waarschijnlijk geen 
gebied in de filatelie dat 
zo uitvoerig is bestu
deerd en beschreven als 
de organisatie van de 
Franse post in de vorige 
eeuw. In het bijzonder 
de post van Parijs is het 
onderwerp van ontelba
re studies en publica
ties 
Dat heeft echter ook tot 
gevolg dat sommige wat 
minder gevorderde ver
zamelaars de neiging 
hebben om te deriken: 
dat is voor mij te moei
lijk. Daarom is het aar
dig om te zien hoe in 
Amerika een geslaagde 
poging wordt gedaan 
om in een serie artike
len de ontwikkelingen 
van de Parijse post met 
de omliggende gebie
den van de stacTte be
schrijven. Stanley J. Luft 
doet dat onder cle titel 
Post Offices and Postal 
Markings of the An
nexed Suburbs to the 
1880's. 

150* anrifcwraaredeaUMiwat defer 
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'Tremen op postzegels' een boeiend en letterli|k eindeloos verzamel-
gebied 

Brief van 27 mei 1 834 van Pans Banlieu naar Lagny Aan de achter-
zi|de IS het aankomststempel Lagny (27 mei 1834) geplaatst Het 
port moest door de ontvanger worden betaald 

Tot het midden van de 
vorige eeuw was de 
compact bebouwde, 
dicht bevolkte stad Parijs 
omringd door veelal 
vriendelijke, landelijke 
dorpen en dorpjes met 
nu nog gebruikte namen 
als Auteuil, Clignancourt 
of La Vilette, waar zich 
soms groepen kunste
naars en intellectuelen 
hadden gevestigd. Al in 
het midden van de acht
tiende eeuw was er een 
aparte postdienst 



georganiseerd, de Petite 
Poste, die de postale ver
bindingen van en naar 
de metropool verzorgde. 
In 1795 v/erd die Petite 
Poste opgenomen in de 
Grande roste, waarbij 
vooruitbetaling van het 
porto niet meer algemeen 
verplicht was. WeTbleef 
er een uitgebreid systeem 
van stempels en postmer-
ken bestaan met bestel
lerstempels, aanduidin
gen van de postroutes en 
vermeldingen van al dan 
niet betaalde of te beta
len porti. Ook de Parijse 
kantoren die voor de ver
zending naar de Banlieu 
(zoals net omliggende 
gebied genoemd werd) 
verantwoordelijk waren 
of die de post uit de Ban
lieu te distribueren kre
gen lieten zich op het ge
bied van stempels niet 
onbetuigd. Ofschoon de 
dorpen van de Banlieu in 
januari 1860 door de 
stad geannexeerd wer
den Öeef de separate 
postale organisatie zeker 
tot 1881 instand. 
Het eerste deel van het 
genoemde artikel ver
scheen met een veelheid 
aan illustraties in het no
vember/decembernum
mer van The Collectors 
Club Philatelist in New 
York. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
De nieuwsbrief van 
Ruimtevaart Filotelieclub 
Nederland (januari) 
meldt het stationeren van 
een zeelanceerbasis in 
Long Beach, Californië 
als een samenwerkings
verband van onderne
mingen uit vier landen, te 
weten de Verenigde Sta
ten, Rusland, Noorwe
gen en Oekraïne. Het is 
de bedoeling communi
catiesatellieten te lance
ren. Voor de eerste lan
cering zou er een speci
aal poststempel komen. 

Verzamelaars die 'leuke' 
stempels zoeken worden 
door de postzegelvereni
ging Aalsmeer in het de-
cernbernummer attent 
gemaakt op het speuren 
naar stempels van 'de 
dag van vandaag'. Ge
doeld wordt daarmee op 
(grootrond)stempels van 
honderd jaar geleden, 
waarin het jaartal met de 
twee ci'ifers 9? werd 
aangeduid. Een aardig-
heicffe uiteraard, maar 
de oogst zal toch niet bij
zonder groot zijn. 

Hierbij aansluitend kan 
worden gewezen op een 

artikel in Philatelie van 
december, het blad van 
de Duitse Bond. Hebben 
getallen in de filatelie 
een symbolische beteke
nis of gaat het gewoon 
om een spelletje, is daar
bij de vraag. Voorop 
staat dat de getallen in 
de postdienst 'normaal' 
tot stand moeten zijn ge
komen. Een postcode 
8888, of 2345, een da
tum zoals 9. 9. 99, maar 
ook heel fraai zijn / 1 . 
12. 13en22.2.22.E\\<. 
van deze getallen is met 
een bijzonder stuk gedo
cumenteerd. 

Roltanding komt ook 
voor bij de fiscale zegels 
van Nederland. Deze 
constatering en de toe
lichting waarom Neder
land indertijd roltanding 
in diverse zegelemissies 
aanbracht staat beschre
ven in Netherlands Phi
lately (september 1998), 
het blad van de Ameri
kaanse Nederland-fans. 
Het blad brengt verder 
een artikel over ant-
woordstukken en de wij
ze waarop PTT de kosten 
daarvan met de geadres
seerden verrekende, als
mede een bijdrage over 
de 'hoefijzer-route' 
[horseshoe route). Hier
mee wordt de (omleiding 
van de) lucht- resp. de 
zeeroute aangeduid die 
in de loop van de Twee
de Wereldoorlog nodig 
was om de verbinding^ 
met Australazië - Neder-
lands-lndië daarbij inbe
grepen - in stand te hou
den. 

Het novembernummer 
van de Netherlands Phi
latelist (het blad van de 
Engelse Nederland-ver
zamelaars) geeft ruim 
aandacht aan tien jaar 
kortingzegels in Neder
land en in een tweede 
artikel aan de kortingze
gels van 1997. De slot
conclusie bij dit laatste 
onderwerp is dat bewus
te zegels een aardig en 
betaalbaar onderdeel 
van een verzameling 
kunnen vormen. En voor 
wie wat dieper en nauw
lettender naar de uitgif
ten kijkt zijn ze ook bij
zonder aantrekkelijk. 

Een heel technisch on
derwerp wordt aange
sneden in het bulletin van 
Postaumaat van novem
ber. Hierin begint een 
diepgaande verhande
ling over 'Het uitvloeien 
van drukinkt en de daar
bij gebruikte terminolo

gie'. Verzamelaars met 
belangstelling voor de 
druktechniscne snufjes 
die in de zegels van de 
laatste decennia tot uit
drukking komen en de 
benaming die daaraan 
wordt gegeven, zullen 
daar zeker kennis van 
willen nemen. Het is in 
deze bijdrage vooral de 
drukrichting die op de 
korrel wordt genomen. 

Een echt staaltje 'Neder
land opzi jn smalst' 
brengt het j^anuarinum-
mer van Britannia, de 
studiegroep van die 
naam. Op de Vijfde 
NVPH-Postzegelshow 
van afgelopen oktober 
zou - zo suggereert het 
blad - de getoonde 
Mauritiusbrief niet de 
echte zijn geweest, maar 
een replica. Dit is een 
zeer onrechtvaardige in
sinuatie waar niet schou
derophalend aan voorbij 
kan worden gegaan; dit 
zou de tentoonstellings
organisatie namelijk op
nieuw onrecht aandoen. 
Vandaar dat op deze 
plaats, uit een boven elke 
verdenking staande on
afhankelijke bron. kan 
worden verzekerd dat de 
Mauritiusbrief op de 
show het goudechte ori
gineel was. 

Op het Internet is steeds 
vaker en steeds meer in
formatie over filatelie te 
vinden. Dit valt af te lei
den uit de bronvermel
ding van artikelen in de 
verenigingsbladen. Zo 
geeft WF Post uit Hoorn 
in het januarinummer een 
chronologisch overzicht 
uit de PTT-dienstorders 
van de 'Geschiedenis van 
de frankeermachine' uit 
de jaren 1924 tot 1972. 

De Maasmond (IV Phila-
telica Spijkenisse) van 
december biedt zijn le
zers zelfs een paginalan-
ge lijst met Internet-
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Het Tolhuis besteedt aandacht aan het onderwerp 'alarmnummers', 
deze drie Duitse frankeerstempels passen in dat thema (collectie D. 
Veenstra, Buitenpost) 

adressen [websites) aan. 

Dat bij faillissementen 
door de rechter een cu
rator wordt benoemd is 
algemeen bekend. Zo'n 
faillissement heeft onder 
andere gevolgen voor de 
(zakelijke) correspon
dentie aan de gerailleer
de en daarom worden 
ook de posterijen door 
de rechter van het faillis
sement in kennis gesteld 
en de naam van de cura
tor doorgegeven. Er 
treedt dan een serie re
gelingen voor het ver
voer van de post in wer
king, die door aanteke
ningen op de post her
kenbaar zijn. De meest 
voor de handliggende: 
Van de curator of Van 
de curator aan de gefail
leerde. 
Een beschrijving van 
deze materie is opgeno
men in Novioposta (fila
telistenvereniging Nijme
gen) van januari. 

Het decembernummer 
van Hermes (postzegel
vereniging Griekenland) 
onthult het bestaan van 
een 'Blauwe Mauritius' 
van de Griekse gebie
den. Het gaat om een 
lange tijdomstreden ze
gel van het prinsdom Sa-
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Steeds meer informatie komt beschikbaar op filatelistische websites 
die op het Internet te vinden zijn. 

mos uit 1878. Het be
staan van deze zegel is 
volgens een publicatie in 
Bilng's Heft nummer 7 uit 
1936 dan wel onomstre
den, maar met een litera
tuurstudie alleen zal 
moeilijk een bewijs te le
veren zijn. Het vervolg 
van het verhaal kan 
spannend zijn. 

Hoed af voor de Franse 
posfis een kop in het 
Bondsnieuws van janu
ari (Belgische Bond). Het 
blad heeft ontzag voor 
de prestatie van de Fran
se post om al op 1 janu
ari jl. een zegel uit te ge
ven met dubbele waar
de-aanduiding: 3 f. en 
0.46 euro. En dat nadat 
pas de middag tevoren 
de omrekeningskoers 
van de Euro was vastge
legd. De omrekening is 
helemaal juist, want de 
uitkomst van de deelsom 
is 0.457347 (afgerond 
dus 0.46 euro). De nieu
we munt biedt de Franse 
post voorlopig een klein 
voordeeltje, want in fran
ken komt 0.46 euro na
melijk uit op 3.0174 en 
niet op 3.00. 
Maar ook België zelf 
heeft een snuffe. In okto
ber hebben de Belgische 
spoorwegen drie zegels 
uitgegeven met een af
beelding van de hoge-
snelheiofstrein. Ook die 
zegels hebben een dub- ^ 
beie waarde-aanduiding °-
gekregen, waarbij de — 

euro op veertig Belgische — 
franken is gesteld. De af- a 
wijking is daardoor iets ^ 
groter dan bij de Franse ^ 
zegel; de echte koers van 2 
de Belgische frank is na- x 
meiijk niet 1 Euro = "̂  
40 f., maar 40,3399 f. O M 

Met behulp van enkele 
frankeermachinestempels 
en zegels laat de Amster
damse Jeugdclub Het 



Tolhuis in het februari
nummer zien dat alarm
nummers in de loop van 
de jaren veel wijzigingen 
hebben ondergaan. Het 
is een aansprekend on
derwerp. Of er echt een 
verzameling inzit kan uit 
het stukje niet worden af
geleid. 

't Dijkenaartje (januari
nummer) uit Begijnendijk 
(België) vindt dat oude 
veilingcatalogi een on
dergewaardeerde ken
nisbron vormen. Veel 
verzamelaars denken: 
wat kun je daar nu mee 
doen, zo'n rommel. Toch 
gaan ze daarmee voor
bij aan veel informatie, 
vooral over afwijkingen 
en bijzonderheden. De 
handelorencatalogus, 
die vaak als alomvatten
de bron van wijsheid 
wordt gekoesterd, kan 
nu eenmaal niet alles 
opnemen. En voor de la
cunes, daarvoor moet 
men lezen, onder ande
re in (oude) veilingcata
logi. 

In het februarinummer 
van Deutsche Post, het 
blad van de filatelisten
vereniging Duitsland, is 
het begin te vinden van 
een artikel over de Post
leitzahl: de Duitse post
code, die in 1941 door 
allerlei oorlogsomstan
digheden werd ingesteld 
en aanvankelijk uit twee 
cijfers bestond. Het sys
teem is niet alleen een 
Duits blijvertje gewor
den, maar heeft een des
tijds onvoorstelbare 
vlucht genomen, ook 
door de 'export' naar 
andere landen. 

Hotelpost uit het Maderanerthah 
particulier maakwerk, maar 

door Zwitserland-verzamelaars 
wel serieus genomen 

Over 'hotelpost' staan 
twee bijdragen in het fe
bruarinummer van 
Jungfraupost, het blad 
van de Zwitersland-ver-
zamelcors. Het ene ver
haal gaat specifiek over 
het Alpenclubhotel in het 
afgelegen dal van Made-
ran. De postverbinding 
daarmee was moei
zaam, wat de hotelier er
toe bracht de post tegen 
vergoeding naar het 
postkantoor te brengen. 
Daarvoor werd een ze
gel op de brief geplakt. 

In de andere bijdrage 
wordt de Zwitserse riotel-
post in het algemeen en 
verder een reeks van af
zonderlijke hotels be
sproken. 

Bedrijven laten tegen
woordig heel gewone 
woorden vastleggen als 
'merknaam'. Zo kennen 
we nu De Bank, Hef Net 
en Ben - om er enkele te 
noemen. In de ogen van 
een gewone taalgebrui
ker is het merkenbureau 
daarmee veel te scheu
tig. Voor het woord Post
kantoor v/ordi nu een ju

ridisch steekspel opge
voerd, waarvan de uit
komst vermoedelijk nog 
lang op zich zal laten 
wachten. Het Europese 
Hof zal eerst een nadere 
uitspraak moeten doen. 
Deze zaken hebben ge
staan in NRCHandeïs-
bladyan 15 december jl. 
Het maartnummer van 
het blad van de SPP (Stu
diegroep Particuliere 
Postbezorging) maakt er 
melding van. 

Afstandsrecht op ex-
presse-stukken: Alpha-
post van maart schrijft 
over enkele onder deze 
categorie vallende stuk
ken, die bijna altijd be
trekking hebben op lo
kaal verkeer. Dit af
standsrecht werd van 
1892 tot 1919 geheven 
voor bestemmingen, op 
meer dan 2 ' /2 km af
stand van het bestellen
de kantoor. In 1919 
kwam er een gewijzigde 
regeling voor net tarief, 
in 1938 en in 1946 
werd een eenheidstarief 
vastgesteld, waarna het 
recht in 1955 werd af
geschaft. Het klinkt alle
maal zo eenvoudig, 
maar zo'n uitleg vergt 
veel zoekwerk. En dat is 
nu juist de sport van de 
hobby. 

De (nu wekelijkse) filate-
listische rubriek van de 
Neue Zürcher Zeitung is 
nog altijd het lezen 
waard. In het maartnum
mer kreeg Aruba be
langstelling dankzij de 
maïszegel die werd uit
gegeven voor World 
Stamp 1998. Belangstel
ling was er omdat Aruba 

behoort tot de kleine lan
den die een behoorlijk 
uitgiftebeleid voeren en 
zien nog steeds weten te 
onderscrieiden door het 
didactische doel dat de 
filatelie kenmerkt: het 
kennismaken met de ze
den en gewoonten van 
andere volkeren. 
Een totaal ander onder
werp in het maartnum
mer was Lawinepost. 
Ook treurige gebeurte
nissen laten sporen in de 
filatelie na. Natuurge
weld, zoals recentelijk de 
lawines, hinderen vaak 
het normale postverkeer 
en vormen daardoor een 
uitdaging voor de dienst. 
Noodoplossingen moe
ten worden gezocht, 
meestal per helicopter. 
Dit is ook dit jaar her
haaldelijk noodzakelijk 
gebleken. Deze nood-

post kent, zegt het blad, 
gelukkig geen bijzonde
re prijsnotering doordat 
alleen bijzondere specia
listen er belangstelling 
voor hebben. Dergeli|Ke 
poststukken zijn trou
wens heel lastig te her
kennen. Alleen adres en 
stempel kunnen er uit
sluitsel over geven, tenzij 
toevallig iemand er een 
speciale aontekening op 
heeft geplaatst, wat dan 
of een postale of een 
commerciële overweging 
kan zijn geweest. 

La Philatelie Fran^aise 
(het blad van de Franse 
Bond) van januari laat in 
een vervolg op een eer
der artikel over de Mul-
ready-enveloppen enkele 
bijzondere (bij)frankerin-
gen en afstempelingen 
zien. 

Alu/reoWy enveloppen: 
Frangoise 

onderwerp van artikel in to Philatelie 

HIJNEEGSE 
PPSTZEGELVEILIH« N.P.V. 

Onze 76ste veiling wordt gehouden op 
29 mei a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen 1999 
gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 

Frankeergeldige 
postzegels 

van Nederland en alle West-
Europese landen 

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



DE KLUISKRAKER! 
Eindelijk is het zover: 
Wij kochten de volledige kantoorvoorraad van 
een vooraanstaande Duitse groothandelaar. Een 
zeer grote partij met verzamelingen, samen
stellingen, los materiaal, postfris en gestempeld 
en toebehoren. Alles bij elkaar vele bestelwagens 
vol met philatelistisch materiaal. Vele duizenden 
kilo's postzegels, insteekalbums en philatelistisch 
materiaal. Uit deze partij hebben wij onze 
KLUISKRAKER samengesteld. Op waarde werd 
niet gelet. Het enige dat telt is dat wij onze 
opslagruimte zo snel mogelijk weer vrij willen 
hebben voor een volgende grote aankoop. 

W3t treft U 0.3. 3311: Een groot aantal partijen waaronder 2 nagelnieuwe grootformaat 
insteekalbums, diverse nieuwe grootformaat rondzendboekjes, A5 formaat insteekboek 
met vele complete series en blokken (winkelwaarde F 39.-), postfrisse 3D zegels. Zeer 
zeldzaam en Origineel. Lot ongevouwen bankbiljetten van een nieuwe Russische staat, 
set van 30 insteekkaarten met daarop complete series en blokken (Winkelwaarde F 75.-), 
2 groot-formaat insteekalbums vol met series en blokken (Winkelwaarde F 49. -per stuk), 
set complete series sport. Lot van 40 verschillende blokken w.o. postfris + enkele Maxi 
kaarten. Hoge catalog^swaarde. Diverse complete series in zakjes w.o. postfris. 10 spe
ciale postzegelpakketten (winkelwaarde minimaal F 69.-), Grote partij samenstellingen, 
losse zegels in zakjes, series/zegels op insteekkaarten, brieven, vele blokken, speciale 
treinen-envelop en diverse partijtjes en nog veel en veel meer. Zeer hoge cataloguswaar
de. Te veel om op te noemen. 

GARANTIEBIJLAGE Naast de indrukwekkende hoeveelheid zegels die u 
in deze KLUISKRAKER aantreft, ontvangt u daarnaast nog eens GRATIS 
een partij met een gezamelijke waarde van ruim F 1.000,-

Uw persoonlijke KLUISKRAKER 
Staat voor u klaar. Mis deze 
Kans niet. Bestel vandaag! 

ALLES SAMEN SLECHTS 

o? or F 149.-
BESTEL NOG VANDAAG UW PERSOONLIJKE KLUISKRAKER DOOR I 
OVERMAKING VAN F 149.- OP GIRO 3152323 T.N.V.: s 
COLLECTORS INTERNATIONAL POSTBUS 9823 3506 GV UTRECHT ^ 
Vraag ook onze GRATIS uitgebreide aanbiedingenlijst aan met vele honderden aanbiedin^n 
van samenstellingen, verzamelingen, restdozen, partijen en nog veel meer. Prijzen reeds li 
vanaf F 2.50. * 

Vei zending onder Rembours of na 
vooruitbetd'.ing op giio 3 1 5 2 0 3 
Rembours kosten F 15 
Omruilen of leui^t^ i\e uitgesloten 
/o lang (h \t)oii i id sliekt 

Collectors 
INTERNATIONAL 

359 
POSTBUS 9823 • 3506 CV UTRECHT 
Postbank: 3152323 • KvK Utrecht 30150319 
Tel: 030 - 2719714 Fax: 030-2719714 



Postzegel Partijen Centrale 

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

Vanaf nu is de Postzegel Partijen Centrale 5 dagen per week open: 
dinsdag tot en met vrjjdag van 09.00 uur tot 17.00 uur̂  

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Nog meer reden om eens langs te komen op ons kantoor in Den Haag en zelf een keuze te 
maken uit ons aanbod van méér dan 1000 verschillende partijen van de wereld, geprijsd 

vanaf tien gulden tot vele duizenden guldens. Onze kavels zijn zo geprijsd, zodat ze ook zeer 
interessant zijn voor wederverkopers. 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA Den Haag / Tel: 0703625263 / Fax : 0703625415. ABN/AMRO : nr 61.96.28.057. Postbank nr : 7331882. 

Kavels zijn ook schriAelijk, telefonisch of per fax te bestellen. Openingstijden: di/vr 09.0017.00u: za 10.0016.00u 
Besteltijden: ma/vr 09.0017.00u : za 10.0016.00u.Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Bij bestellingen boven de F 150, zijn de verzendkosten voor PPC! 
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Naam : Tel.: 
Adres: 
Postcode/Plaats: 
Interessegebieden: 99meiPh 

1^^^^^■^^^^^l.^^i(^^^^^^^^^^^^i^^^^^i|.^(i^i^■^^^^^^■l^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f^^1^^^^^i^^(^^ 

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

NEDERLAND pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
1852-1980 Goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Cataloguswaarde ± il 6000,-
NEDERLAND Ongebr/gebr In album 
1952-1970 Goed gevulde verzamelmg waann 
veel topzegels, zoals nr 101 Catwaardeifl 12 500,-
NEDERLAND Vnl gebr In album 
1852-1970 Goed gevulde verzamelmg met veel 
beter series uit de jaren '30 
NEDERLAND Vnl gebr Inboek 
1852-1925 Waarbij doubletten Meest in mooie 
kwaliteit ZEER hoge cataloguswaarde 
NEDERLAND Pfr /ongebr /gebr In map 
1864/1967 Zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen Waarbij veel topmatenaal Een mooi 
geheel met hoge cataloguswaarde 
NEDERLAND Ongebr/gebr In DAVO album 
1900/1976 Zeer goed gevulde verzameling Met 
veel jaren '30 en '50 Zeer hoge cataloguswaarde 
NEDERLAND In msteekboek 
Nagegomd Meest vooroorlogs matenaal 
Cataloguswaarde postfns fl 5 600,-
NEDERLAND Vnl ongebr In album 
1852/1952 Interessante rest verzamelmg met 
veel topzegels Zoals nr 1,4,23,45,46,48 en 79 
Cataloguswaarde ruim fl 12 000,-
NEDERLAND In doos 
FDC's Meest tussen nummer 100 en 150 
Uitsluitend de betere Alles ± 25 X 
Cataloguswaarde ruim fl 10 000,-
NEDERLAND Gebr In album 
1940/1983 Zeer goed gevulde verzameling 
Waarbij de Komjneburg Leuk geheel 
NEDERLAND Gebr In 3 albums 
1867/1990 Goed gevulde verzameling met veel 
beter matenaal Zoals nr 101 (nagetand) 
Overwegend nette kwaliteit 
Cataloguswaarde fl IIOOO,-
NEDERLAND Gebr In album 
1900/1980 Goed gevulde verzameling met veel 
betere senes Zeer geschikt om mee verder te 
gaan Iets diverse kwaliteit 
NEDERLAND In album 
Bijzondere vluchten na-oorlogs materiaal 
± 65 stuks 
NEDERLAND Pfr In map 
Postzegelboekjes nr 1/9 Waarbij doubletten 
NEDERLAND Gebr In album 
1852/1964 Goed gevulde verzameling met veel 
topmateriaal en iets brieven Een mooi geheel met 
hoge cataloguswaarde Overwegend nette kwaliteit 
NEDERLAND In album 
Beschreven FDC's EI5/E142 Vnjwel komplete 
verzameling Cataloguswaarde ± fl 3 000,-
NEDERLAND In album 
beschreven FDC's E35/E223 en E3 
NEDERLAND Vnl pfr In album 
1964/1991 Kombmaties uit postzegelboekj es 
Komplete verzameling met alle betere combinaties 
Cataloguswaarde ± fl 2 700 
NEDERLAND Pfr/ongebr/gebr In album 
1852/1976 Goed gevulde verzameling met veel 
postfris jaren'50 
NEDERLAND Meest ongebr In album 
1852/1984 Leuke verzameling om mee verder 
te gaan 
NEDERLAND pfr/ongebr/gebr In doos 
Vnl jaren '40,'50,'60 Waarbij doubletten hier en 
daar iets getint Geschikt voor de handel 
Extreem hoge cataloguswaarde 
NEDERLAND ongebr/gebr In album 
1900-1976 Goed gevulde verzamelmg met veel 
betere senes, zoals A N W , Goudse glazen. 
Olympiade '28, Konijnebrug, kerken, enz enz 
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Hoge cataloguswaarde 
Mooie koopi 
NEDERLAND pfr/ongebr/gebr In 2 DAVO-albums 
± I900/I975 Een mooi geheel met veel postfris 
matenaal, waarbij ook iets voor 1940 Een mooie 
verzamehng om mee verder te gaan 
NEDERLAND ongebr/gebr In album 
± 1870/1970 Redelijk gevulde verzameling met 
veel betere zegels en senes Waarbij postzegel
boekjes Een leuk geheel 
NEDERLAND ongebr /gebr In 2 DAVO-albums 
1852/1990 Redelijk gevulde verzameling met veel 
jaren '20 en '30 Een mooi geheel om mee verder te 
gaan 
NEDERLAND Ongebr /gebr In map 
Luchtpost Deels dubbel verzameld Waarbij 
12/13 gebraikt Cataloguswaarde fl 1000,-
NEDERLAND pfr/ongebr In album 
± 1940/1974 Goed gevulde verzameling met veel 
betere senes en blokken Zoals Hartz,Legion,Itep, 
Kerken, enz 
NEDERLAND gebr In 3 DAVO-albums 
1864/1995 Zeer goed gevulde verzameling 
Na 1925 vnjwel kompleet Prachtige verzameling 
NEDERLAND pfr/ongebr In album 
I900/I975 Een mooi geheel met zeer veel betere 
senes Waarbij ook postfris voor 1940 
NEDERLAND pfr /ongebr /gebr In 2 DAVO-album 
1852/1969 Zeer goed gevulde verzamelmg met veel 
topnummers Zoals nr 1/47,130/131, 536 ongebr 
Veel roltanding enz 
NEDERLAND Vnl ongebr In album 
1900/1975 Na 1940 een goed gevulde verzameling 
met veel betere senes 
NEDERLAND Pfr /ongebr /gebr In 3 albums 
1964/1976 Goed gevulde verzameling met veel 
postfris jaren '50 En veel betere zegels voor 1940 
NEDERLAND Vnl pfr In album 
1957/1976 Goed gevulde verzameling 
Waarbij combinaties uit postzegelboekjes 
NEDERLAND Ongebr/gebr In album 
1869/1957 Redelijk gevulde verzamelmg met 
veel beter matenaal 
NEDERLAND vnl pfr In album 
1957/1976 Vnjwel komplete verzameling 
NEDERLAND Vnl gebr In map 
1852/1940 Zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel top-matenaal 
NEDERLAND Vnl pfr ]n DAVO-album 
1944/1976 Goed gevulde verzameling met veel 
beter matenaal, zoals Amphilex '67 blokken 
NEDERLAND In map 
Postfris met gebreken Alles voor 1945 
Waarbij doubletten Zeer hoge cataloguswaarde 
NEDERLAND Pfr \n map 
Klem msteekboekje met vnl beter materiaal 
Waarbij tentoonstelling 1924, Toorop, A N W enz 
Cataloguswaarde ruim fl 5 000,-
NEDERLAND Pfr/ongebr/gebr In 
LEUCHTTURM-album 
1852-1975 Leuke beginners-verzameling met veel 
matenaal 
NEDERLAND Ongebr/gebr In 3 albums 
1852/1980 Goed gevulde, deels dubbel verzamelde, 
collectie met zeer veel top-matenaal Zoals nr 1/47, 
49,104/105, lp 12/13, enz enz Extreem hoge 
cataloguswaarde 
NEDERLAND Gebr In 2 insteekboeken 
± 1880/1973 Uitgebreide handelsvoorraad met 
zeer veel matenaal, waarbij ook de betere zegels 
Zeer geschikt voor de rondzenddienst 
NEDERLAND Vnl gebr In insteekboek 
± 1880/1975 Goed gevulde verzamelmg met 
veel toeslag-senes 
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RAINIER III, GOUDEN ZAKENMAN 
EN BOUWMEESTER 
Van opere^mm tot ésoluut vorst 

DOOR JEFFREY GROENEVELO, P U R M E R E N D 

Op 9 mei was het precies vijftig jaar geleden dat prins 

Rainier lil de troon van het kleine vorstendom Monaco 

besteeg {afbeelding 7). Hij is hiermee het langst zittende 

staatshoofd ter wereld. Hoewel velen de Monegaskische 

monarchie niet bepaald serieus nemen, valt niet te ontkennen 

dat onder het bewind van de prins het land een totale 

metamorfose heeft ondergaan. 

1949 1989 

RAINIER 
PRINCE D E M O N A C O 

^ 1 Prins Rainier III uit het Huis Grimaldr . inmiddels vijftig jaar op de troon 

Rainier volgde in 1949 zijn 

3M grootvader prins Louis II {af-
ö t beeldmg 2) op. Het was een on

gelukkig moment voor een 
onervaren 25-jarige om de 
troon te bestijgen, want hoe 
klein Monaco ook mocht zijn 

(alleen al de provincie 
Utrecht is vele malen groter), 
de problemen waren er niet 
minder om. Het land verkeer
de economisch en financieel 
in een penibele situatie. Bo
vendien meende Rainiers zus-

m 

' 

MONACO * ' S 
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J 

1" 
2. Prins Louis II (1870-1949) grooWa-
der van de huidige prins van Monaco 

ter, prinses Antoinette, dat zij 
als eerstgeborene meer recht 
had op de troon dan haar jon
gere broer. Het parlement, de 
Nationale Raad, wees haar be
zwaren van de hand, maar het 
zou nog lang onrustig zijn aan 
het hof, waar Antoinette iede
re gelegenheid aangreep om 
onrust te zaaien. 

ADOPTIE 
De Nationale Raad had zijn 
besluit mede gebaseerd op de 
beslissing van Louis II om zijn 
kleinzoon aan te wijzen als 
troonopvolger. Hier was een 
hele geschiedenis aan vooraf
gegaan. 
In 1918 dwong Frankrijk de 
toenmalige vorst, prins 
Albert I, akkoord te gaan met 
een verdrag waarbij Frankrijk 
een behoorlijke vinger in de 
Monegaskische pap zou krij
gen {afbeelding 3). De buiten
landse en economische speel
ruimte van het vorstendom 
werden behoorlijk aan ban
den gelegd. Bovendien werd 
bepaald dat Frankrijk Monaco 
mocht inlijven als de dan rege
rende vorst zonder opvolger 
zou komen te overlijden. 
In 1918 was de 48-jarige erf-
prins Louis nog ongehuwd en 

op de lange duur leek inlij
ving bij Frankrijk onvermijde
lijk. Maar er was een oplossing 
voor handen. Toen de prins 
in dienst was van het Franse 
Vreemdelingenlegioen had 
hij een relatie gehad met een 
dame. Uit deze liefdesrelatie 
was een dochtertje, Charlotte, 
geboren dat de prins in 1900 
had erkend. Het was nog 
maar een kleine stap om haar 
te adopteren, wat met instem
ming van prins Albert 1 en het 
parlement ook gebeurde. 

f \ 

> A m^ 1 

; 1 ?Wßw^ ßMa^ 

1 3,80 : 

!-rr \:A 
4 Prinses Charlotte werd geadopteerd, 
waardoor Monaco werd Behoed voor in
lijving bij Frankrijk. 

Charlotte werd hertogin van 
Valentinois en prinses van 
Monaco {afieelding 4). Om de 
zaak goed te regelen werd 
Charlotte uitgehuwelijkt aan 
de Franse graaf Pierre de Po-
lignac {apeeldmg 5). Uit dit 
huwelijk werden twee kinde
ren geboren: Antoinette 
(1921) en Rainier (1923). De 
opvolging, en dus de onafhan
kelijkheid, was nu in elk geval 
gegarandeerd. 
Het huwelijk van Charlotte en 
Pierre was echter geen lang le
ven beschoren. In 1933 verliet 
de prinses haar gezin en ging 
er vandoor met een Franse 

3 Prins Albert I werd in 1918 gedwonoen een nieuw vriendschapsverdrag met Frank-
ri|k te tekenen, dat voor Monaco met oFte gunstig was 
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PRINCE PIERRE 
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5. Prins (voorheen graaf] Pierre, redder 
van het Monegaskische vorstenhuis. 

misdadiger. Er volgden jaren 
van touwtrekkerij over de toe
wijzing van de kinderen, waar
door de jeugd van Rainier 
ernstig overschaduwd zou 
worden. 

CASINO 
Toen Rainier in 1949 tot de 
troon werd geroepen was hij 
door zijn grootvader niet echt 
voorbereid op zijn taak. Met 
voortvarendheid probeerde 
hij echter de problemen aan 
te pakken, wat aanvankelijk 
maar ten dele lukte {afleelding 
6). De prins zette modernise
ringen in gang om het land 
minder afhankelijk te maken 
van het casino. Voor de oor
log, toen in Frankrijk nog een 
gokverbod heerste, had het 
casino vele goklustigen ge
trokken en daarmee had 
Monaco de nodige inkomsten 
verworven om te kunnen over
leven. 
De vorsten van Monaco had
den in de vorige eeuw zoveel 
aan macht en aanzien inge
boet dat zij grote delen van 
hun rijk hadden moeten af
staan. Op een gegeven mo
ment bestond het land uit niet 
meer dan een rots waarop de 
stad Monaco is gelegen. Maar 
het tij keerde; onder leiding 
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van bouwmeester Louis Blanc 
{afleelding 7), die benoemd 
was door prins Charles III, ver
anderde het land in een zeer 
geliefd en luxueus oord. De 
stad Monte Carlo werd ge
sticht en die zou zich hele
maal richten op toeristen en 
hun goklust. Het bleek een 
gouden greep. Met het casino 
werd zoveel verdiend dat 
Charles met een breed gebaar 
zijn onderdanen kon vrijstel
len van het betalen van belas
ting {afleelding 8). 
Deze vrijstelling zou prins Rai
nier III gebruiken om zijn 
land uit de problemen te ha
len. Monaco moest een belas
tingparadijs worden, waar bui
tenlandse bedrijven op af zou
den komen. Dit gebeurde in
derdaad, maar buurland 
Frankrijk was daar niet zo van 
gecharmeerd omdat nogal 
wat Franse bedrijven hun zetel 
naar Monaco verplaatsten. 
Een klein conflict werd opge
blazen, het vriendschapsver
drag opgezegd en de druk op
gevoerd. De prins kon uitein
delijk niet anders dan toege
ven aan de Franse eis om de 
vrijstelling van belastingbe
taling te beperken tot de Mo-
negasken. 

6. De eerste jaren van zijn regering kost
te het de prins grote moeite om de pro
blemen op te lossen. 

7. Louis Blanc, de bouwmeester die 
Monaco een ander aanzien gaf. 

GLAMOUR 
In 1956 was prins Rainier in 
het huwelijk getreden met de 
Amerikaanse actrice Grace 
Kelly. Eerder was Marilyn 
Monroe {afleelding 9) bena
derd, maar of het nu de prins 
zelf danwei Monroe was die 
een huwelijk niet zag zitten is 
niet duidelijk; daarover doen 
verschillende verhalen de ron
de. 
Hoe dan ook, Grace Kelly 
deed als een echte prinses 
haar intrede in het vorsten
dom {afleelding 10/11). Ze 
werd door de bevolking en
thousiast ontvangen, maar 
niet door de hofhouding en 
de prinselijke familie. Vooral 
schoonzuster Antoinette deed 
er alles aan om het voor Grace 
zo onplezierig mogelijk te ma
ken. Uit eigen ervaring kon 
Grace later dan ook tegen een 
teleurgestelde prinses Diana 
zeggen: 'Troost je, het wordt 
alleen maar erger.' 
De huwelijksvoltrekking in 
Monte Carlo werd een groot 
mediafestijn {afleelding 12), 
maar de uitgenodigde ko
ningshuizen lieten verstek 
gaan. Nog steeds nam men 

MONACO 
I MONTECARLO 1866 1966 
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8. Prins Charles III, de eerste vorst die van 
het casino profiteerde. 

aan de Europese hoven de 
Grimaldi's niet serieus. Bin
nen twee jaar werden twee 
kinderen geboren: in 1957 
prinses Caroline eenjaar later 
prins Albert {afleelding 13/14). 
In 1965 zou nog een derde 
kind volgen, prinses Stepha
nie {afleelding 1^. 
Met Grace Kelly, die nu prin
ses Grace was geworden, 
kwam het Amerikaanse geld 
binnen, maar ook de status 
die het vorstendom zo lang 
ontbeerd had. De prinses 
speelde haar nieuwe rol heel 
professioneel. Ze stortte zich 
met koninklijke waardigheid 
op het liefdadigheidswerk en 
nam initiatieven om het cultu
rele leven weer op peil te 
brengen. Met de hulp van 
haar oude Amerikaanse ken
nissenkring slaagde zij daarin. 
Grace organiseerde belangrij
ke evenementen, zoals het cir
cusgala en het Rode Kruisbal, 
waar iedereen die erbij wilde 
horen graag naar toe kwam 
{afleelding 16/17/18). 
De glamour en rijkdom waar
mee Rainier en Grace werden 
omgeven hadden ook hun 
keerzijde. De populaire pers 
volgde het paar tijdens de hu
welijksvoltrekking, maar liet 
het ook daarna niet meer los. 
Rainier had weliswaar de pers 
nodig om zijn plannen de no
dige publiciteit te geven, maar 
diezelfde pers wilde meer dan 

k > A i 
Marilyn Monroe zou gezegd hebben: 

Geef mij één avond met de prins', maar 
tot een huwelijk kwam het niet. 

: StOOMONAgS 
lHÉÉlÉlÉtl tÉI IM 

1 0 . / 1 1 . De Amerikaanse Grace Kelly 
werd Hare Doorluchtige Hoogheid prin
ses Grace van Monaco. 

alleen maar de officiële infor
matie. Zeker toen de kinde
ren ouder werden nam de be
langstelling van de pers exces
sieve vormen aan. Grace ver
telde eens in een interview 
hoe ze de kinderen wel eens 
in de achterbak van de auto 
verstopte om ze tegen de 
voortdurende aandacht te be
schermen. 

VERSLAGENHEID 
Het gelukkige familieleven 
veranderde op slag toen prin
ses Grace bij een auto-ongeluk 
om het leven kwam {afleelding 
79). De prinses zat zelf aan het 
stuur en belandde in het ra
vijn. Onderschatting van haar 
kritieke toestand zou haar fa
taal worden. Rainier was een 
gebroken man, de kinderen 
waren ontroostbaar. Vooral 
prinses Stephanie had het 
zwaar te verduren; er gingen 
geruchten dat niet haar moe
der maar zij achter het stuur 

12. In 1956 wist Monaco al raad met een vorstelijk huwelijk. Er verscheen een herden
kingsserie en er werden bijzondere stempels ingezet - om van de speciale enveloppen 
maar te zwijgen. 



13. /14 . Met de geboorte von prinses Ca
roline (links) op 23 januari 1957 was de 
opvolging voorlopig weer gewaarborgd. 
Rechts: prins Albert - op 14 maart 1958 
geboren en dus ruim een jaar jonger dan 
zijn zus prinses Caroline - werd erfprins 
omdat mannen voor vrouwen gaan in de 
lijn van opvolging Monaco. 

15. Prinses Grace met haar drie kinderen 
Albert, Caroline en Stephanie. 

zou hebben gezeten. Bij de 
begrafenis {afleelding 20) 
bleek duidelijk hoeveel er in 
25 jaar veranderd was. De Eu
ropese vorstenhuizen waren 
nu wèl naar Monaco afge
reisd, voor zover dat mogelijk 
was tenminste. Prins Bern
hard, die persoonlijk be
vriend was geraakt met het 
paar, kwam vanwege de dich
te mist niet verder dan het 
vliegveld. 

CONFLICT 
Van meet af aan had Rainier 
één doel voor ogen gehad: 
van Monaco een modern land 
maken. De toeristenindustrie 
werd aangepakt door de in
frastructuur te moderniseren 
en voor een groter publiek 
aantrekkelijk te maken. Hier
bij kwam hij in aanvaring met 
een andere invloedrijke man 
in Monaco, de Griekse miljo
nair Onassis. Deze had een 
meerderheidsbelang in de 
maatschappij die het casino 
en andere toeristische trek
pleisters in bezit had. Onassis 
wilde dat Monaco een oord 
bleef voor de rijke happy few, 

iets dat Rainier nu juist wenste 
te veranderen. Slechts door 
semi-nationalisatie van de 
maatschappij - Rainier liet 
aandelen uitgeven die groten
deels door de staat werden ge
kocht - kon de prins zijn plan
nen doorvoeren. 
Dankzij Rainiers inzichten en 
initiatieven is de economie 
van het land tegenwoordig 
uitstekend. Na het debacle 
met de belastingvrijstelling be
gon hij in de jaren zestig de in
dustrie in het land te stimule
ren. De bemoeienis van de 
prins is heel groot. Hij is dege
ne die bepaalt of een bedrijf 
zich in Monaco mag vestigen. 
Met de productie van precisie-
instrumenten, kunststoffen, 
cosmetica en parfums wordt 
nu een goede boterham ver
diend. 
Rainier wordt ook wel de gro
te bouwmeester van het land 
genoemd. Door landwinning 
uit zee is het vorstendom aan
zienlijk groter geworden. 
Dankzij inpoldering werd 
zo'n 54 hectare land aan de 
oppervlakte van het vorsten
dom toegevoegd. Duizenden 
inwoners van het overvolle 
Monaco konden zo onderdak 
vinden {afleelding21). 
Bij dit alles zijn de milieu as
pecten niet uit het oog verlo
ren. Bedrijven die zich in 
Monaco willen vestigen moe
ten aan strenge milieunor
men voldoen en mogen geen 
grote aanslag op het grondge
bied veroorzaken. Al in een 
vroeg stadium werden verdra
gen gesloten met de buurlan
den Frankrijk en Italië om de 
vervuiling en onomkeerbare 
verwoesting van de Middel
landse Zee tegen te gaan. Met 
deze belangstelling voor het 
water treedt hij in de voetspo
ren van zijn overgrootvader 
prins Albert I, die pionier op 
het gebied van de oceanogra
fie was. Monaco dankt aan 
hem het toonaangevende oce-
anografisch museum en ver
der was hij de oprichter van 
de Internationale Commissie 
voor Wetenschappelijk On
derzoek van de Middellandse 
Zee {afleelding22). 

w ^ ^ r a ^ ^ ^ w ^ v « w ^ ^ p ^ r ^ v w < 

EN HOMMAGE A 

LA PRINCESSE GRACE 
1929-1982 

19. De tragische dood van prinses Grace sloeg in als een bom; van over de gehele we
reld kwamen blijken van medeleven. 

aan de rechtbanken, maar 
Rainiers positie als min of 
meer absoluut vorst bleef on
aangetast. 
Dat is zo gebleven tot op de 
dag van vandaag: de prins 
heeft de uitvoerende macht. 
Het parlement heeft veto
recht op wetsvoorstellen die 
de prins doet, maar kan zelf 
niet het initiatief nemen voor 
wetgeving. Wat de financiën 
betreft is de positie van de 
prins riant. Volgens een van 
de artikelen in de grondwet 
gaat de betaling aan de prins 
en diens familie vóór alle an
dere uitgaven. Het zijn voor
rechten die men in West-Eu
ropa verder niet meer tegen
komt. Daar moet overigens 
onmiddellijk aan worden toe
gevoegd dat de Monegasken 

1 6 . / 1 7 / 1 8 . Met haar vorstelijke verschijning en bevlogenheid was Grace geknipt om 
haar rol als prinselijk gemalin te spelen. Ze werd onder andere voorzitter van het Mo
negaskische Rode Kruis, een taak die inmiddels is overgenomen door prins Albert. 
Haar culturele belangstelling kwam onder meer tot uiting in haar inspanningen voor 
een nieuw theater. 

20. De kathedraal van Monte Carlo, 
waar Grace werd bijgezet in crypte van 
de Grimaldi's. 

GRONDWET 
Albert zorgde er ook voor dat 
het land een grondwet kreeg, 
waarin overigens de vorst gro
te bevoegdheden bleef voor
behouden (afleelding 23). Rai
nier hief in 1959 die grond
wet op en ontbond de Natio
nale Raad. De prins deed dit 
omdat hij zich gechanteerd 
voelde door de Raad, die naar 
zijn zeggen inbreuk maakte 
op zijn vorstelijke rechten. 
Pas drie jaar later meende 
Rainier dat zijn rechten weer 
waren hersteld door 'verbete
ring' van de grondwet. Het 
vrouwenkiesrecht werd inge
voerd en de rechtsprekende 
macht werd overgedragen 

INTERESSANTE 
INKOMSTENBRON: 
POSTZEGELS 
De financiële problemen van 
Charles III verdwenen met de 
komst van het casino. De situ
atie verbeterde helemaal toen 
hij een tolunie met Frankrijk 
had gesloten. Daarnaast ont
dekte de vorst nog een andere 
uitstekende bron van inkom
sten: Monaco mocht als soeve
reine staat eigen postzegels uit
gegeven. De verkoop aan met 
name buitenlandse verzame
laars legde het vorstendom 
geen windeieren. 
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21 Het grondgebied van Monaco heeft nogal wat veranderingen ondergaan O p de 
bovenste zegeFs zim de gebieden Menton en Roquebrunne te zien, die bi| Frankrijk 
werden ingeli|fd Op de onderste zegels is te zien hoe Monaco ti|dens het bewind van 
Ramier weer werd vergroot 

geen r e d e n tot klagen h e b b e n 
over h u n vorst. Tijdens zijn be

wind is h u n levensstandaard 
m e t sp rongen vooruit gegaan 
e n d e m e n s e n r e c h t e n w o r d e n 
in Monaco gerespecteerd . 

OPVOLGING 
Hoewel de pr ins Rainier n a d e 
d o o d van prinses Grace veel 
van zijn levenslust lijkt te h e b 

b e n ver loren en hij tob t m e t 
zijn gezondhe id , wil hij nie t 
van aJFtreden weten. Prins Al

be r t is inmiddels g o e d voorbe

re id o p zijn toekomst ige taak 

MONACO I 3 00 

J%%f i', '■

24 Vader en zoon vormen een hecht 
team en leiden zo de B V Monaco 

als vorst van M o n a c o , m a a r 
h e t lijkt e r o p dat Rainier wil 
wach ten tot Alber t ge t rouwd 
is e n e e n gezin heeft gest icht 
{afbeelding 24). Wat da t betref t 
volgt d e erfprins nie t bepaa ld 
h e t voorbee ld van zijn zusters. 
Prinses Caro l ine is inmidde l s 
voor d e d e r d e kee r g e h u w d 
e n o o k prinses Stephan ie is 
aan h a a r zoveelste relatie be

g o n n e n . Hoewel Alber t vol

gens d e r o d d e l b l a d e n steeds 
o p h e t p u n t van verloven staat, 
m a a k t hij n o g nie t zoveel 
haast . Zolang hij nie t ge

t rouwd is n e e m t Caro l ine d e 
h o n n e u r s waar als First Lady 
van M o n a c o {afleeldmg 25). 
H e t is e e n rol die haa r o p h e t 
lijf geschreven lijkt. Er word t 
zelfs zo hier e n daa r gesugge

r e e r d o m Caro l ine haa r vader 
te laten opvolgen. Voor lop ig 

; V 

1; 
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22 Prins Albert I, pionier van de oceano
grafie 

23 De grondwet uit 1911 werd door 
Rainier in 1959 voor onbepaalde ti|d op
geschort 

PRINCIPAUTE DE MONACO 

25= ANNIVERSAIRE 
DE LA 

FONDATION PRINCESSE GRACE 

25 Sinds de dood van haar moeder vervult prinses Caroline de rol van First Lady 

Vorstenhuizen m onze tijd, Baarn, 
1963 
Maandblad Vorsten 
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26 Naar het zich laat aanzien gaat het 
moderne Monaco met de oude vertrouw
de vorst het nieuwe millennium m 

ech te r heeft Rainier zelf n o g 
steeds de teugels stevig in han

d e n en n i e m a n d in M o n a c o is 
daar rouwig o m (afleelding 26). 

Geraadpleegde bronnen: 
Andstrorn, Bobby e a , Vorstenhuizen 
vantuwpa. Houten, 1993 
Schenk, MA en Spaan, J B.Th, 

RASFILATELIST STELT OOK 
TEN TOON 
Prins Ramier is een filatelist in 
hart en nieren Gedeelten van 
zijn verzameling zijn geregeld 
op internationale tentoonstel
lingen te zien In 1977 kon ook 
Nederland de vorstelijke collec
tie bewonderen Tijdens Amphi
lex 77 toonde Rainier zeld
zaamheden uit de periode 
17771885 Ter gelegenheid 
van het gouden jufjileum werd 
eerder dit |aar in het postmuse
um van Monaco een postzegel
tentoonstelling georganiseerd 
Gerenommeerde filatelisten 
toonden daar ieder een zeer 
zeldzaam stuk uit hun collectie 

_ " .J^SgU^. 



N IMI> 
KINDERVELLETJES 
jaar 

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

nummer 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 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 76 
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 76 
10 — 
9 50 
9 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 33 STUKS 

POSTFRIS 395, GESTEMPELD 329,

P O S T Z E G E L M A P J E S 
Komplete jaargangen 

Jaar 

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

Aantal prijs 

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

69,

52,

58,

42,

48,

52,

59,

4 8 

47,

53,

83,

84,

100,

90,

8 9 

1 0 5 

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

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

1 
2 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 210 — 
6c 66 — 

65 — 
12 — 
5 25 
7 50 

9dF 130 — 
9eF 225 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 60 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 

6fQ 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
Bc 
8aF 
8bF 

85

7 50 
7 50 
13 25 
17 50 
17 50 
67 50 
22 50 
37 50 

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

33 75 
245 — 
190

130

190 — 
49 — 
30

21

93 75 

14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

19

11 50 
3 75 
4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
6 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

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

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 

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

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

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

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

KOLLEKTIE 
11 s t u k s 2 2 5 , 

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2s t 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7 50 

KOMPLEET 8 2 , 

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

t ki^é, è * É * 4 ■ , 

HOLLANDS 

i 
HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM ^ ' ^ 
W I N K E L A A N HET H E N R I D U N A N T P L E I N , V O L O P 6 /7 /1^ /5 P A R K E E R R U I M T E 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 917 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 530007 of 524352 FAX: 0252 515422 

KOMPLETE JAARGANGEN 1998 
ALAND 

ALDERNEY 

ANDORRAFrans 

ANDORRASpaans 
NED ANTILLEN 
ARUBA 

ARUBAFDC 
AUSTRALIË 

AZOREN 

BELGIË 
BOSNIË HERZ 

CANADA 
CHINA 

CYPRUSGrieks 

CYPRUSTurks 
DENEMARKEN 

DUITSLAND 
ENGEL^ND 
ERITREA 

ESTLAND 

FAROER 
FINLAND 

FRANKRIJK 

GIBRALTAR 

GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 

idem gestempeld 
HONGKONG 
IERU\ND 
INDONESIË 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITAUEN 

5 5 , 

4 0 , 

2 9 , 

1 0 , 

168 , 

3 4 , 

4 2 , 

1 4 3 , 

1 6 , 

1 3 4 , 

8 6 , 

119,

93,

45,

5 1 , 

158 , 

1 6 8 , 

1 0 5 , 

1 1 4 , 

4 0 , 

8 5 , 

96,

276,

102 , 

9 8 , 

122 , 

8 5 , 

8 5 , 

9 4 , 

1 9 1 , 

199,

150,

129,

172,

30,

9 8 , 

4 7 

LUXEMBURG 
MACEDONIË 

MADEIRA 

MALTA 
MAN 

MONACO 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 

OOSTENRIJK 

PALESTINA 
POLEN 

idem gestempeld 
RUSLAND 

SAN MARINO 
SLOVENIË 

SLOWAKIJE 

SPANJE 
SURINAME 
TJECHIE 

UNOGENEVE 

UNONEW YORK 

UNOWENEN 
VATICAAN 

VER EUROPA 

Idem MEELOPERS 
I JSL^ND 

ZWEDEN 
Idem BOEKJES 
ZWITSERLAND 

8 4 , 

7 0 , 

2 3 , 

51 

9 9 

172 , 

182 , 

113 , 

8 3 , 

6 2 , 

4 9 , 

4 5 , 

138 , 

148 , 

8 7 , 

3 0 , 

140 , 

185 , 

4 8 , 

62,

60,

57,

9 9 , 

2 8 0 , 

1 2 9 

6 8 , 

163 , 

195 , 

1 0 1 , 

Imailadres: phH@hoUandsglorie.demon.nl 

R U S L A N D 
Profiteer van de devaluatie van de Roebel 
Postfrisse jaargangen, compleet, met alle 
zegels, blokken en miniatuurvelletjes 

1996 nu van 149 voor 99,

1997 nu van 152, voor 99,

1996 + 1997 samen voor 195,

K P N  N U L Z E G E L 
Beperkt kunnen wij aanbieden: 
POSTKATALOGUS met 
compleet velletje 19,50 
Los VELLETJE met zegel 17,50 
ZEGEL op echt gelopen brief 25,— 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden Dubbele schutbladen 
Prijs per stuk pst 59x +10x 
Witte bladz. 29,50 28, 27,
Zwarte bladz. 39,50 38, 37,

CROTERE 
AANTALLEN, 

LAGERE PRIJZEN! 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgi f ten van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag in l icht ingen 

BESTELPRt.MIE bij bestelling van tenminste ƒ 6 0 -
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 vellet]es Wi| leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

64-
74-
78-
90-
84-
81 -
66-
91 -
84-
78-

0 
54-
61 -
60-
73-
65-
66-
50-
73-

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

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

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

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

67- 51-
224 - 224 -
91 ■ 
79
79
49
93

91 ■ 
79
79
49
93

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1997 
postfris 2200,

gestempeld 1875,

POLEN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
47

29

28

46

0 
18
15
12
19
79

75/79 245.- 140.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

43
47
74
47
49
35
80
71 
64
42

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44

80/89 539.- 298.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

34
44
59
72
48
51 
72

109

19
26
39
52
29
37
51 
45

KOLLEKTIE 
1975 t /m 1997 
postfris 1360,

gestempeld 725,

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

65
75
102
75
72

217
82
128
317
166

® 
35
32
55
54
49
195
47
94

274
132

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

211 
132
205
130
193
149
285
107
220
39

181 
102
149
99

164
124
256
92

210
32

80/89 1625, 1375.

1990 
1991 
1992 

29  23 
29 19
34  24 

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1992 
postfns 2950,

gestempeld 2350,

RUSLAND 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

•* 
71 
149
149
129
90

® 
36
49
84
74
51 

75/79 580.- 290.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81 
95
64
63
69

109
98

49
46
46
55
38
38
45
60
58

80/89 849, 519,
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

100
35
97
93
45
89

149
152

47
35
65
50
39
89

149
152

KOLLEKTIE 
1975 t /m 1997 
postfns 2175,

gestempeld 1420,

mailto:phH@hoUands-glorie.demon.nl


K O M P L E T E J A A R G A N G E N vanaf 5 0 % °"^® jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
■'•.wiwir tata I ta w n m «%«m« w i  i v ww /w ĵ gy^g ,̂  /^gj ji^etreffende jaar zljn verschenen, inclusief eventu

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

« U I 

n 
* 
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 

ec — 
UM 1 — 
a — 
U I ^ 

NVPH 
• • 

9,
10,
10,
49,
14,

16,
13,
47,
22,
41,

228

49,
56,
99,
80,

108,

79,
64,
79,
70,
94,

770,

80,
107,

99,
77,

109,

75,
107,
133,

779

1760

<x 

l U l 

co 
UJ 

o 
o 

Zonnebloem 
• • 
14,
17,
13,
16,
15,

152,
82,
50,
41,
38,

430,

76,
99,

105,
107,
110,

183,
98,

118,
131,
108,

1125,

109,
122,
122,
180,
186,

182,
172,
194,

1255,

2775,

• • 
2 1 1 , 
283,
165,
146,
274,

127,
213,
288,
103,
104,

1895,

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

66,
57, 

108,
554,
557,

3585,

162,
102,
134,
136,
118,

118,
267,
137,

1160,

6575,

EUROPA 

cc 
u . 

Yvert 
• • 
62,

56,
60,
68,
58,

60,
57,
75,
92,
73,

650,

95,
133,
225,

93,
130,

257,
222,
150,
179,
214,

1680,

161,
170,
183,
265,
280,

242,
150,
237,

1670,

3950,

O 
—1 
U I 
ca 

Yvert 

6 2 
50, 
33, 
60, 
4 1 , 

59, 
66,
44,
40,
66,

515,

69,
107,
102,

77, 
123,

107,
130,

8 1 , 
118,
104,

1000,

247,
123,
1 3 1 , 
112,
162,

148,
149,
162,

1220,

2675,

(S 
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'FAHRE SAMSTAGMORGEN VON 
HIER NACH DEÏ ÏSCH^D ' 

Postceimur tijdens de Ernte Werddoodog DOOR MARC KLEUNEN 

Begin 1998 verwierf het Nederlandse PTT Museum een deel 

van de nalatenschap van de bekende verzamelaar en 

postzegelhandelaar A.W. ten Geuzendam. Een gedeelte van 

de gekochte collectie heeft betrekking op het onderwerp 

'Postcensuur tijdens de Eerste Wereldoorlog'. In de nu 

volgende bijdrage gaat Mare Kleijnen op dat deel van de 

recente aanwinst in. 

loppen en kaarten die zijn 
voorzien van kenmerken van 
Nederlandse censuur, voorna
melijk stempels en plakstro-
ken. De meeste brieven be
treffen buitenlands verkeer. 
Een belangrijk deel hiervan is 
gericht aan of afkomstig van 
buitenlandse (veelal Belgi
sche) militairen die in Neder
land geïnterneerd waren. Veel 
van de brieven zijn ter illustra
tie van het artikel van Ten 
Geuzendam en Voskuil ge
bruikt. De poststukken zijn 
door Ten Geuzendam op sys
tematische wijze gerangschikt, 
wat de collectie een meer
waarde geeft en waardoor 
deze een belangrijke aanvul
ling is op de al in het museum 
aanwezige gecensureerde 
poststukken. 

In de herfst van 1997 overleed 
de bekende Haagse verzame
laar en postzegelhandelaar 
A.W. ten Geuzendam. Hij be
zat een unieke verzameling 
postwaardestukken Neder
land en Overzeese Gebiedsde
len. Daarnaast was hij onder 
meer bekend van zijn Catalo
gus van Postwaardestukken. Ook 
heeft hij een behoorlijk 
aantal posthistorische artike
len op zijn naam staan. Begin 
vorig jaar heeft het Neder
lands PTT Museum uit zijn na
latenschap onder andere twee 
albums met door de Neder
landse overheid gecensureer
de poststukken uit de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) 
verworven. 
Ten Geuzendam had zich be
hoorlijk in het onderwerp ver
diept. Hij schreef samen met 
J. Voskuil Nederlandse postcen
suur m de Eerste Wereldoorlog 
('De Postzak', maart 1988, 
nummer 155, pagina's 409-
456). Dit artikel is een van de 
weinige publicaties op het ge
bied van de Nederlandse post
censuur tijdens de Eerste We
reldoorlog. 
De door het museum aange
kochte collectie bevat enve-

NEDERLAND EN DE EERSTE 
WERELDOORLOG 
Op 31 juli 1914 werd in ons 
land de mobilisatie afgekon
digd. Een leger van ongeveer 
160.000 man, dat slecht ge
traind en dito bewapend was, 
moest de Nederlandse neutra
liteit waarborgen. Omdat de 
Duitsers bij hun aanval op 
Frankrijk wel de neutraliteit 
van België schonden, maar 
niet die van Nederland, bleef 
een gewapend conflict uit. 
Niettemin was men bijzonder 
gespitst op grenschendingen, 
om de schijn van partijdigheid 
te vermijden. Soldaten van 
welke mogendheid dan ook 
die de grens overstaken, wer
den krijgsgevangen gemaakt 
en in interneringskampen on
dergebracht. 
De neutraliteit kon gedurende 
de oorlog behouden blijven, 
omdat zowel Duitsland als En
geland walden voorkomen dat 
de Nederlandse riviermonden 
in handen van de vijand vie
len. De neutraliteit bracht 
grote economische proble
men met zich mee. De handel 
werd bemoeilijkt door de 
blokkades van de twee strij
dende partijen. Dit betekende 
niet alleen forse prijsstijgin
gen, maar ook grote tekorten. 
Door daadkrachtig ingrijpen 
van de overheid werd de situ-

1 Brief van 11 december 1914 van Valkenburg naar Brussel. Geschreven aanduiding Keine 
Verb(tndung) en stempel Zurück weqen knegszustand Terug in Valkenburg op 24 december 1914 
(foto Het Nederlandse PTT Museurri) 

atie echter pas in 1918 nij
pend. 
Door de inval van de Duitsers 
in België ontstond in augustus 
1914 een stroom vluchtelin
gen. Deze vluchtelingen - het 
waren er bijna een miljoen -
keerden eind 1914, begin 
1915 al weer terug, maar vrij
wel de gehele oorlog zouden 
er ongeveer honderdduizend 
vluchtelingen in Nederland 
verblijven. Het grootste deel 
verbleef in verschillende 
vluchtoorden ('Belgische dor
pen') , een kleiner deel woon
de op eigen kosten verspreid 
door heel Nederland. 

DE POSTERIJEN IN OORLOGSTIJD 
De posterijen kregen als ge
volg van het uitbreken van de 
oorlog te maken met perso
neelsgebrek en moeizame ver
bindingen. Langzamerhand 
werd de situatie weer stabiel 
en draaide het postbedrijf 
weer normaal. De postverbin
dingen met het buitenland 
werden na de onrustige eerste 
oorlogsmaanden weer her
steld. Wel bleef er sprake van 
vertragingen, vanwege de oor
log: slechte verbindingen, op
onthoud vanwege censuur en 
willekeurige inbeslagname 
van partijen post door de strij
dende partijen. 
Door de inval van Duitsland in 

België werden de post
verbindingen met 
België aanvankelijk 
geheel verbroken. De 
post werd door de 
Duitsers naar Neder
land geretourneerd. 
Op de envelop die 
op 11 december 
1914 van Valkenburg 
naar Brussel werd 
verzonden {afleelding 
1) is door de Duitsers 
in potlood Keine 
verbfindung] geno
teerd en een stempel 
Zurück wegen Knegszu
stand geplaatst. De re
tour ontvangen post 
werd door de poste
rijen weer bij de af
zender bezorgd. 
Het Duitse leger be
middelde in de be
zorging van brieven 



in de door hen bezette delen 
van België, maar postbezor
ging in de buurt van het 
Vlaamse front bleef een pro
bleem. Naar sommige plaat
sen kon gewoonweg geen post 
worden verzonden. In ver
band met de Duitse censuur 
waren voor particuliere corre
spondentie enkel briefkaarten 
en open brieven toegelaten. 
De verzending naar België 
verliep aanvankelijk via Spoor
wegkantoor nummer 2 te Rot
terdam, maar vanaf 1 maart 
1915 via het expeditiekantoor 
Nederland-België in Utrecht. 
Post voor het Belgische leger 
en onbezet België werd naar 
Calais verzonden. 

CENSUUR 
Vanwege de staat van beleg 
was het militair gezag bevoegd 
om in de desbetreffende re
gio's post in beslag te nemen 
en te openen. Dit waren met 
name de grensgebieden en 
gemeenten waarin militaire 
vestingen, kazernes of interne
ringskampen aanwezig waren. 
Naarmate de oorlog duurde 
werden op meer postkantoren 
censuurafdelingen van het le
ger geïnstalleerd. In I9I6 was 
het aantal censuurkantoren 
het grootst. In 1917 begon het 
aantal weer af te nemen. 
De censuurafdelingen waren 
verantwoordelijk voor contro
le van de post op 'staatsgevaar
lijke' inhoud, dat wil zeggen 
militaire, strategische of poli
tieke inhoud. Er werd vanzelf
sprekend vooral gelet op bui
tenlandse post, post van (lage
re) militairen en ook de post 
van en naar interneringskam
pen. Tevens werden er lijsten 
aangelegd van verdachte per
sonen, van wie de post gecon
troleerd moest worden. De 
binnenlandse post werd gro
tendeels met rust gelaten. 
Daarnaast werden er (in toe
nemende mate) verboden in
gesteld op verzending van al
lerhande zaken, voornamelijk 
waardevolle, of eetbare. Hier
op werd niet alleen door de 
censuurafdelingen toegezien, 
maar ook door de posterijen 
zelf. 
De censoren die de post in
houdelijk beoordeelden wa
ren voornamelijk (gepensio
neerde) officieren. Ook wer
den wel leden van de ongewa
pende landstorm of lagere mi
litairen als censor benoemd. 
Deze moesten wel als geheel 
betrouwbaar en voldoende 
ontwikkeld bekend staan. Het 
ondersteunend personeel be
stond uit onderofficieren en 
soldaten. Zij hadden als taak 
het sorteren, dichtplakken en 
stempelen van de post. 
De 'aangehouden' brieven, 
maar enkele procenten van de 
gehele post, werden tijdelijk 
opgehouden, geretourneerd 

eopend door de 
militain 

IMMHaHMillMMMMM«^^ 
2. Brief van Roosendaal naar Den Haag, aangekomen op 11 april 1917 met stempel Militaire censuur B2, postkantoor Roosendaal 
(foto; Hef Neder/onc/se PTT Museum). 

of er werden passages wegge
haald, waarna de brief alsnog 
werd doorgestuurd. Zo werd 
op post naar het buitenland, 
afkomstig van Nederlandse le
geronderdelen de plaats van 
verzending onleesbaar ge
maakt. 
Er werd ijverig gecontroleerd. 
Soms worden op brieven 
stempels en/of stroken van 
meerdere kantoren aangetrof
fen, waaruit blijkt dat het ene 
kantoor de brief ongeopend 
liet passeren (aangegeven 
door plaatsing van het stem
pel censuur gepasseerd), terwijl 
het andere kantoor de brief 
alsnog opende. 
Afzenders van aangetekende 
poststukken die waren 'aange
houden' werden hiervan op 
de hoogte gebracht. Instanties 
als Buitenlandse Zaken wer
den vervolgens vaak door de 
afzenders om inlichtingen, of 
om terugzending gevraagd. 
Dit bracht een hoop extra ad
ministratie met zich mee. 
Door de afhandeling van deze 
verzoeken door het hoofdbe
stuur te laten coördineren, 
werd in 1918 geprobeerd om 
dit probleem beheersbaar te 
maken. Er werd hiervoor zelfs 
een speciale briefkaart ontwor
pen, waarmee de afzenders ge
waarschuwd konden worden 
dat de post vertraagd was. 

CENSÜURSTROKEN EN STEMPELS 
Het controleren werd op het 
poststuk aangegeven. In janu
ari 1915 werden hiervoor ge
gomde etiketten ingevoerd, 
met de tekst geopend door de mi
litaire autoriteit (zie afbeelding 
2). Deze stroken werden ge
bruikt om geopende post 
weer te sluiten. Briefkaarten 
werden afgestempeld met mi

litaire censuur. Op verboden 
post, die retour afzender ging, 
werd vaak een etiket, of stem
pel aangebracht met teksten 
als niet toegelaten of uitvoer ver
boden. 
Censuurafdelingen brachten 
daarnaast een paraaf of een 
stempel ter identificatie aan. 
Op sommige censuurstroken 
werden plaatsnamen gestem
peld, zoals Nijmegen en Ven-
lo. In Zeeland werd al in 1915 
een apart stempel gebruikt 
met de tekst commandant in 
Zeeland, censuur, of afgekort 
tot C.Z. In juni 1916 werd dit 
tenslotte tot Z teruggebracht, 
conform de landelijke letter
indeling. 
In mei en juni 1916 werd ge
noemde letterindeling inge
voerd, zodat de censuurafde
lingen eenvoudig geïdentifi
ceerd konden worden. Er was 
een indeling gemaakt waarbij 
de verschillende militaire ter
ritoria of stellingen een identi
ficatieletter kregen. Het terri
torium van het veldleger, on
geveer het gebied van Brabant 
en Limburg omvattende, tel
de vier afdelingen, die de let
ters B, C, D en E kregen. Be
stond een afdeling uit meer
dere bureau's, dan kregen 
deze een volgnummer. 
Ter illustratie de envelop die 
in april 1917 van Roosendaal 
naar Den Haag werd ge
stuurd, waarop het stempel 
MILITAIRE CENSUUR B2 over 
de censuurstrook met de tekst 
Geopend door de militaire autori
teit is geplaatst (afbeelding 3). 
Het bureau B2 bevond zich in 
het postkantoor te Roosen
daal. Het postkantoor Roosen
daal vormde met Roosendaal 
station. Bergen op Zoom en 
Breda de afdeling B in West-

Brabant, behorende tot de 
derde divisie van het veldleger. 

CENSUUR IN 
INTERNERINGSKAMPEN 
Al in augustus werden de eer
ste krijgsgevangenen (in Alk
maar) geïnterneerd. Duitsers 
werden in september overge
bracht naar Bergen (N.H.) en 
Belgen naar Gaasterland (bij 
Balk). Naarmate er meer 
krijgsgevangenen werden ge
maakt, kwamen er meer kam
pen, waaronder Zeist/Amers
foort, Harderwijk, Assen, 
Kampen en Leeuwarden. Van 
veel Belgische geïnterneerden 
volgden ook de families, die 
zich in vluchtelingenkampen 
in de buurt van de interne
ringskampen vestigden. 
Post van en voor krijgsgevan
genen viel conform interna
tionale afspraken onder vrij
dom van port. Zogauw de oor
log uitbrak werd deze afspraak 
door de Directeur-Generaal 
naar alle kantoren verzonden. 
Bij de mededeling werd ver
meld dat post van geïnter
neerde krijgsgevangenen 
voorzien moest worden van de 
aanwijzing: portvrij, franc de 
port, militaires étrangers internes 
dans les Pays-Bas. Op de brief ^ 
van een Belgische geïnter- <=-
neerde militair, in september ^ 
1915 van Balk (kamp Gaaster- — 
land) naar het Belgische leger s 
in Frankrijk verzonden, is dit ^ 
stempel te zien {afbeelding 3). ^ 
Door het portvrijdom werd er 2 
enorm veel gecorrespon- =Ê 
deerd. Dit werd langzaam aan 
banden gelegd. De geïnter- Mfl 
neerde Belgische militairen M"W 
werden in 1916 voorzien van 
dubbele briefkaarten (inclu
sief antwoordkaart), bedoeld 
voor correspondentie met be-
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3 Brief van een Belgisch geïnterneerde militair aan een militair van het Belgisch leger, 
verzonden van Balk, 2 september 1915, aankomst 14 september 1915, met stempel 
portvrij, franc de port, mtlitaires étrangers internes dans les Pays-Bas [foto Hef Neder
landse PTT Museum) 

zet België, waarvan West- en 
Oost-Vlaanderen waren uitge
sloten. Met deze maatregel 
werd de hoeveelheid post 
enigszins controleerbaar ge
houden. 
Alle correspondentie van en 
voor de interneringskampen 
werd gecensureerd. 
De geopende post werd met 
de standaard censuurstroken 
met de tekst geopend door de mi

litaire autoriteit of geopend door 
de militaire cewiWMr gesloten. Er 
werd ook wel gebruik gemaakt 
van lakstempels. Sommige 
kampen beschikten over stro
ken of sterhpels met de plaats
naam, zoals in Harderwijk. In 
september 1917 kregen de in
terneringskampen een code
ring: de letter I en een cijfer. 
Het waren achtereenvolgens 
de codes II (Amersfoort/ 

Zeist), 12 (Harderwijk), 13 
(Oldebroek), 14 (Nunspeet), 
15 (Gaasterland), 16 (Urk), 17 
(Wierickschans), 18 (Bergen) 
en 19 (Groningen). 
De geïnterneerde militairen 
werden na het staken van de 
vijandigheden (november 
1918) weer vrijgelaten. Dit 
proces duurde nog enige 
maanden. Zo bevindt zich in 
de albums van Ten Geuzen-
dam een kaart van 7 maart 
1919, verzonden door een 
geïnterneerde Duitse militair 
van kamp Bergen (een kamp 
voor Duitse krijgsgevange
nen) naar zijn vrouw in vlucht-
oord Uden met de tekst: Liebe 
Frau. Fahre Samstagmorgen von 
hier nach Deutschland. Eén 
Duitse militair bleef echter tot 
aan zijn dood in Nederland: 
de keizer. Wilhelm II kreeg na 
zijn afzetting in Nederland 
asiel. Zijn post werd in ieder 
geval gecensureerd, zoals 
blijkt uit een envelop van 26 
januari 1919, eveneens in de 
door het PTT museum aange
kochte collectie. 
Mare Kleijnen 

Mare Kleunen is assistent-conservator 
Brievencollecties van het Nededandse 
PTT Museum in Den Haag 

Literatuur: 
Dienstorders betreffende den Post- en Te
legraafdienst, 1914-1919 (Den Haag, 
1915-1920) 
A.W. ten Geuzendam en J. Voskuil: 
Nederlandse postcensuur in de Eerste 
Wereldoorlog ('De Postzak', maart 
1988, nummer 155, p. 409-456) 
W.J. van Doorn: Kentekens van de Ne
derlandse censuur gedurende de Eerste 
Wereldoorlog, [Nijmegen] 1976 (uit
gave van de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars) . 
R. Silverberg: Le coumer des militai-
res Belges internes aux Pays-Bas et en 
Suisse (1914-1919), Brussel 1978. 

WELKOM BIJ ONZE 
VERZAMELINGEN 
U kunt de collecties censuur
stroken van het Nederlandse 
PTT Museum bekijken op onze 
studiezaal. Op de donderdagen 
27 mei, 3 en 17 juni kunt u, na 
telefonische afspraak (070-
3307560), op de studiezaal te
recht. 
Uiteraard geldt dit ook als u de 
overige postwaarden en post
stukken wilt bestuderen of met 
uw eigen collectie vergelijken. 
Een mooie selectie uit de post-
waardenverzamelingen van het 
PTT Museum is tentoongesteld 
in het museum zelf. Het muse
um is dagelijks geopend. 

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 a contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

3?i 

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



Tel: 
Fax: 

^^^^MSSOS^vU^gi^ ^ ^ Geopend van dinsdag t/m vrijdag 
0161453588/453755 ̂ AV^SÏNknfiPBiGVV *J^KV^ ^^" '^^ ™̂ '̂'•̂ ^ "*"■ *" "P 
0161453468 J C ^ ^ ^ * ^ * * ^ * ^ > Ä zaterdag van 9.30 t/m 15.30 uur 

Gespecialiceerd in kilowaar: Grootste assortiment van de Benelux rechtstreekse import van vele landen. 
Veel series postfris of gestempeld van diverse landen los uit te zoeken in onze gezellige showroom. 
Tevens behandelen wij mancolijsten van RuslandNederlandDuitsland. Dit alles tegen redelijke prijzen. 
Ook zijn wij gespecialiceerd in Pakketten/Samenstellingen van de gehele Wereld. 
Regelmatig aanbod van leuke ParijenRestverzamelingen en Dozen op maat etc. 
Vraag onze gratis prijslijsten aan of kom eens gezellig bij ons langs en geniet van onze gastvrijheid. 
Speciale aanbieding van 5 t/m 30 mei 2 kilo Engeland + 2 kilo Wereld missie van 160,= voor 110,

LET OP: vrijdag 28 en zaterdag 29 mei organiseren >Yii weer onze speciale dagen met KOUD BUFFET 
Ook is er weer een speciale DUBBELTJESHOEK aanwezig alleen op deze 2 dagen. 
U bent allen van harte welkom en wij zien u graag eens langskomen in Gilze. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistiscine benodigdheden. 

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

HET KARVEEL 
voor postzegels en munten 

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

Neringpassage 70 
Tel. 0320 248985 

internet: 
email: 

8224 JN Lelystad 
Fax 0320 227687 

littp ://lietliarveel.nl 
post @ Iietliarveel.nl 

BREOENHOFDE BERMPOSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat286a, 3077BLRottefdamUsselmonde • lëleffbon (010) 482.6725 • lëlefax (010) 479.7065 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
Maandag is de vtnnkel gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voktoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten ƒ 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ200,- geen veizendkosten. 
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L4/8 
L4/16 
L4/24 
L4/32 

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

16 BIzwit 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
64 BIzwit 

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

normaal 

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

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

l x 

11,25 
16,75 

26,50 
29,00 

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

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 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 32,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 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 KUX) MISSIE WERELD NORAAAAL 400,00 NU 300,00 

9 KILO MISSIE USA NORAAAAL 315,00 NU 260,00 
WU 

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

OMSCHRIJVING 
veel landen leuke mix 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
enkel papier veel nieuw 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw met '99 
grote sortenng met tioge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
greetings veel pren 
alleen hoge waarden met '99 
zeer nieuw meest fioge waarden 
leuke sortenng moeili|k 
veel nieuw en boekjes zegels 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeili|k veel nieuw 
goede mix met nieuw 
grote sortering met nieuw 
goede mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment met nieuw 
veel motief en hoge waarden 
leuke mix met '99 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met kleine landen 
laatste pren met nieuw 
leuke mix meest 32c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
grote sortering met hoge waarden 
grote sortering met nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslog 
alleen toeslag zeer leuk 

ZIJN VAN 1 T/M 4 JUNI GESLOTEN 

100 gr 
19,50 
13,50 
18,50 
25,00 
14,50 
15,00 
22,50 
11,00 

22,50 
80,00 
47,50 

120,00 
15,00 
32,50 
45,00 
25,00 
27,50 
30,00 
25,00 
32,50 
25,00 
14,00 
25,00 
35,00 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 
20,00 
67,50 
18,50 
15,00 
17,50 
37,50 

250 gr 

32,50 
42,50 
57,50 
32,50 
35,00 
52,50 
25,00 
55,00 

110,00 

35,00 

110,00 
60,00 
65,00 

75,00 

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

40,00 
47,50 

160,00 

35,00 
40,00 
85,00 

500 gr 

65,00 

67,50 
95,00 
45,00 

65,00 

55,00 

105,00 

75,00 
90,00 

310,00 

75,00 

http://Iietliarveel.nl
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelanllaan 11,3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fox 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-moil: nbfv@nbfv.denion.nl 

Voorzitter 
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MULTILATERAAL OVERLEG VAH ViJF EUROPESE BONDSBESTUREN 
BLIJKT BIJZONDER NUÜiG TE ZIJN 

Op 13 maati werd in 
St.Gallen (Zwitserland) 
het jaarliiks overleg van 
de Bondsbesturen van 
Duitsland, Oostenrijk, 
Liechtenstein, Zwitser
land en Nederland qe-
houden. Uit elk lana na
men de voorzitters en se
cretarissen deel aan dit 
overleg. Ook nu kwamen 
weer vele zaken van we
derzijds belang aan de 
orde. 

Multilaterale tentoon
stellingen 
In navolging van de mul
tilaterale tentoonstelling 
in Donaueschingen 
(Duitsland) in 1998 werd 
besloten dat elke vier 
jaar éé van de landen bij 
toerbeurt een dergelijke 
tentoonstelling zaTorga-
niseren. Zo zal Liechten
stein in samenwerking 
met Zwitserland de vol
gende tentoonstelling or
ganiseren, die zal wor
den gehouden van 8 tot 
en met 11 augustus 
2002. In 2006 valt de 
eer te beurt aan Neder
land. Voor deze multila
terale tentoonstellingen 
zal een soort eenheids-
medaille worden ontwor
pen, waarbij bijvoor
beeld op de voorzijde 
een beroemd gebouw is 
afgebeeld van de stad 
waar de tentoonstelling 
wordt gehouden, met net 
wapen van die stad in 
kleur. Om de kosten laag 

te houden zal in de me
dailles geen edelmetaal 
worden verwerkt. 

Juryseminars 
Gezien de positieve er
varing met het in 1998 
gehouden juryseminar in 
Oostenrijk, waaraan ook 
vier Nederlandse juryle
den deelnamen, werd 
besloten deze seminars 
ook in de toekomst te 
houden. In alle landen 
komen herhaaldelijk 
klachten over onjuist ju
reren, waardoor veel in
zenders het voor gezien 
houden. In Duitsland is 
daarom onlangs een 
klachtenbureau opge
richt, waar inzenders 
met hun klachten terecht 
kunnen. In juryseminars, 
waarbij ook psycholo
gisch geschoolde des
kundigen aanwezig zijn, 
wil men juryleden beter 
op hun taken voorberei
den. Ook wil men aan
dacht besteden aan nieu
we vormen van filatelie 
en hoe deze te jureren. 
Tevens wordt er naar ge
streefd om juryleden te 
specialiseren in twee 
klassen, bijvoorbeeld 
Aerofilatelie en Astrofila-
telie, en Traditioneel en 
Postwaardestukken, 

Opleiding FlP-juryleden 
Over het opleiden van 
FlP-juryleden waren de 
vijf landen erg terughou
dend. Momenteel streeft 

de FIP naar meer en be
tere tentoonstellingen op 
elk continent en slechts 
één wereldtentoonstelling 
per jaar. In de praktijk 
blijkt nu al dat FlP-juryle
den slechts éénmaal per 
vijf jaar worden ingezet. 
Afgewacht wordt wat de 
FIP precies wil. 

Opheffen tentoonstel
lingsklassen 
Het voorstel van de FIP 
om de tentoonstellings
klassen Maximaphilie en 
Astrofi latei ie op te heffen 
of eventueel onder te 
brengen bij de Themati
sche klasse heeft alom tot 
veel protesten geleid. De 
FIP blijft echterbij het 
standpunt dat in 
beide klassen vrijwel al
les maakwerk is en dat 
het huidige aantal ten
toonstellingsklassen ver
minderd moet worden in 
verband met het opko
men van nieuwe behoef
ten. De vijf landen zijn 
van mening dat genoem
de klassen niet moeten 
worden opgeheven, 
maar elders moeten wor
den ondergebracht, 
eventueel bij de Themati
sche klasse. In 2000 
wordt een besluit van de 
FIP verwacht. 

FIP Jury waarderingen 
Sinds enkele jaren wordt 
op tentoonstellingen in 
categorie 1 in Nederland 
de FlP-jurywaardering 

gebruikt. In de andere 
vier landen gebruikt men 
nog eigen reglementen. 
Zo Krijgt men bijvoor
beeld in Duitsland al een 
gouden medaille bii 85 
punten. Bij het houden 
van bijvoorbeeld multila
terale tentoonstellingen 
leidt dit tot problemen. 
De andere landen zullen 
daarom maatregelen ne
men om zo spoedig mo
gelijk hun juryreglemen
ten aan te passen aan de 
regels van de FIP. 

Toekomstige tentoon
stellingen 
De voorzitter van de 
Duitse Bond, de heer Ad-
Ier, gaf een uitvoerige 
toelichting op de deze 
maand te houden we
reldtentoonstelling 
/BRA 99 in Neurenberg. 
De heer Bober, voorzitter 
van de Oostenrijkse 
Bond, informeerde de 
aanwezigen over 
WIPA 2000, die van 30 
mei tot 4 juni 2000 in 
Wenen wordt gehouden. 
Voor WIPA 2000 heb
ben zich inmiddels al 
achttien Nederlandse in
zenders aangemeld met 
in totaal 135 kaders. 
De heer Sulger, voorzit
ter van de Zwitserse 
Bond deelde met betrek
king tot NABA 2000 
mee (zie ook elders op 
deze Bondspagina's) dat 
voor deze tentoonstelling 
een bijzondere catalogus 
wordt uitgegeven. Van 
een aantal inzenders 
wordt in de catalogus 
één albumblad getoond. 

Een ki jk je b i j fiet mul t i la teraa l over leg van Bondsbesturen in St. Ga l l en (Zwi tser land) . V a n links n a a r rechts Paul Daverscf iot (secretaris NBFV) , 
G e r a r d Geer ts (voorz i t ter NBFV) , M a r k u s Sulger (voorz i t ter v a n d e Zwitserse Bond VSPhV) en G e r h a r d t Kraner (secretaris VSPhV). 

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


De catalogus van de Zwitserse tentoonstelling NABA 2000 zal  net 
als het geval was nnet de catalogus van Italia 98 (hier afgebeeld) ge
deelten uit de collecties van de deelnemers tonen 

diverse postadministra
ties aan de orde. Daarbij 
werd gesproken over zo
wel het totaal uitgegeven 
aantal postzegels per 
jaar, alsook over hun no
minale waarde en over 
de steeds in omvang toe
nemende verkoop van 
allerlei overbodige ne
venproducten. 
Vastgesteld werd dat de 
geprivatiseerde posterij
en om financiële redenen 
de postzegelmarkt en de 
filatelie algrazen. Overi
gens gaan ook de han
delaren in de fout om 
deze 'producten' te ver
kopen en nemen album
fabrikanten ze op in de 
albums. Van nabestaan
den worden veel klach
ten gehoord, dot in vele 
jaren met zorg. liefde en 
veel geld opgebouwde 
verzamelingen nauwe
lijks iets opbrengen. Bin
nen de verenigingen zou 
meer gesproken moeten 
worden over wat te doen 
met nalatenschappen. 
Eensgezind was men van 
mening dat elke Bond te
gen het emissiebeleid 
van hun PTT stelling moet 
nemen. De nationale 
Bonden zijn het enige 
aanspreekpunt tegenover 
de postorganisaties, niet 
alleen voor de eigen le
den, maar ook voor de 
niet aangesloten verza
melaars. Overigens heeft 
het Bondsbestuur deze 
materie onlangs al aan 
de orde gesteld in het 
periodiek overleg met 
PTT Post Filatelie. 

Vervalsingen 
De huidige ontwikkelin
gen in Europa dwingen 
tot samenwerking tussen 
de verschillende Bonden 
om de verzamelaars te
gen vervalsingen te be

St.Gallen 
NABA 2000 belooft een opmer
kelijke tentoonstelling te worden 

aangevuld met bijzon
derheden en een foto 
van de inzender. Verder 
hebben allerlei organisa
ties toegezegd om een 
bladzijde in te catalogus 
te vullen, zoals het Rode 
Kruis en de AntiAids
campagne, waarbij de 
Zwitserse Bond de bij de 
tekst behorende postze
gels afbeeldt. Ook wor
den allerlei mensen in 
verschillende beroepen 
benaderd, waarvan men 
weet dat ze postzegels 
verzamelen, waaronder 
een minister, een profes
sor, een bokser, een pi
loot van een Jumbojet, 
enzovoort. Deze perso
nen komen met postze
gels en foto in de catalo
gus, onder het motto 
postzegels verzamelen 

kan iedereen' (misschien 
een idee voor Neder
landse tentoonstellin
gen?). Alom is er veel 
medewerking voor 
NABA 2000 en ook de 
Zwitserse PTT werkt opti
maal mee. 

Uitgiftenbeleid PTT's 
Bij het agendapunt 'Uit
giftenbeleid PTT's' kwam 
tiet emissiebeleid van de 

schermen. Geregeld 
worden nieuwe verval
singen ontdekt met certi
ficaten van echtheid. In 
Duitsland zijn er momen
teel zo'n 160 handelaren 
die certificaten van echt
heid uitgeven. Inmiddels 
is er binnen de Duitse 
Bond al een centraal 
punt om vervalsingen te 
melden. Jaarlijks zal in 
Bonn een congres tegen 
vervalsingen worden ge
organiseerd. Doel is het 
uitwisselen van informa
tie en te komen tot geza
menli'ike maatregelen. 
Aan deze congressen 
zullen ook vertegenwoor
digers van de Neder
landse Bond deelnemen. 

Kosfen FIP 
De vijf landen waren ge
zamenlijk van oordeel 
dat de kosten van de FIP 
omlaag moeten. Zo zou
den onder meer medail
les met edelmetaal moe
ten worden afgeschaft. 
Nederland heeft daartoe 
al eerder bij de FEPA 
een voorstel ingediend. 
Bovendien moet de jaar
lijkse contributie voor de 
FIP worden beperkt. Veel 
landen zijn filatelistisch 
armlastig of vechten zelfs 
om hun bestaan, zoals 
diverse Bonden in Oost
europese landen. Daar
naast is het vaak in eigen 
land niet te 'verkopen' 
om zonder kosten vrijwil
ligers in te zetten, terwijl 
FlPfunctionarissen hoge 
vergoedingen krijgen. 
De vijf landen zullen pro
beren om een FEPAactie 
te starten om de Russi
sche Bond financieel te 
ondersteunen. 

Het (langdurige) multila
teraal overleg werd door 
alle aanwezigen als zeer 
prettig en bijzonder pro
ductier ervaren. De vol
gende bijeenkomst zal 
weer in Zwitserland 
plaatsvinden, tijdens de 
NABA 2000tentoonstel
ling in St.Gallen. 
P. Daverschot 
Secretaris 

HONDERDVIJFTiGSTE VERJAARDAG EERSTE DEENSE 
POSTZEGEL ZORGT VOOR WERELDTENTOONSTELLING 

elegenheid van de 
lerdvijftigste verjaar

Teri 
hon 
dag van de eerste Deen 
se postzegel, de 4 Rigs
bank Skiiiing, organi
seert de Deense Bond 
van FilatelistenVereni
gingen in 2001 een we 
relotentoonstelling. 
Deze tentoonstelling 
wordt onder het motto 
Building bridqes gehou
den in het Bella Cen
ter in Kopenhagen 
van 16 toten met 21 
oktober 2001 . 
De tentoonstelling 
zal 2.200 kaders 
omvatten in de klas
sen Traditioneel, 
Thematisch en Lite
ratuur en bovendien 
de Open Klasse. 
Door het Bondsbe
stuur is de heer L.M. 

Goofers benoemd als 
Landscommissaris. Voor 
nadere inlichtingen kunt 
u contact opnemen met 
het Bondsbureau of de 
heer L.M. Goofers, Ovi
diuslaan 13, 5926 SK 
Venio; telefoon 077

3230400, fax 077

3230401, Email 
Img@xs4all.nl 

ZWITSERLAND GASTHEER VOOR TENTOONSTELLINGEN 
NABA 2000 EN JUNAPHILEX 2000 

De Zwitserse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
organiseert van 20 tot en 
met 25 juni 2000 in 
St.Gallen de nationale 
tentoonstelling NABA 
2000 (categorie 1). In
zenders uit Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk en 
Liechtenstein zijn even
eens uitgenodigd om 
aan deze tentoonstelling 
deel te nemen. 
Aan de tentoonstelling 
kunnen inzendingen in 
alle klassen, ook de 
Open Klasse, meedoen. 
Een aanmeldingsformu
lier en het reglement kunt 
u aanvragen Dij het 
Bondsbureau of bij het 
secretariaat van 
NABA 2000: Bahnhof
strasse 8, Postfach 1464, 
9001 St.Gallen, Zwitser
land. Telefoon en fax: 
0712303022 Email: 
schmuckliw@bluewin.ch. 

Tegelijk met NABA 2000 
wordt de jeugdtentoon

stellinq Junaphilex 2000 
voor alle klassen gehou
den. Ook voor deze ten
toonstelling worden in
zenders uit hierboven 
genoemde landen uitge
nodigd. Een aanmel
dingsformulier en het re
glement voor 
Junaphilex 2000 kunt u 
aanvragen bij het Bonds
bureau of bij de heer 
Peter Suter, Landstrasse 
58, 5430 Wettingen, 
Zwitserland. 

Beide tentoonstellingen 
zullen ca. 2.800 kaders 
omvatten. Aanmeldings
formulieren voor beide 
tentoonstellingen moeten 
vóór 31 oktober a.s. 
worden ingediend. Tij
dens het evenement 
wordt overigens ook een 
grote postzegelbeurs met 
bijna honderd handela
ren gehouden en zijn er 
tientallen postadministra
ties vertegenwoordigd. 

PLANNEN VOOR THEMATISCH BEKERTOERNOOI 
TIJDENS POSTZEGELSHOW1999 IN APELDOORN 

Het Bondsbestuur is van 
plan om ter gelegenheid 
van de Postzegelshow 
1999 weer een Beker
toernooi Thematische Fi
latelie te organiseren. 
Deze wedstrijd wordt ge
houden tijdens het GSE
evenement in de Ameri
kahal in Apeldoorn van 

15 tot en met 17 okto
ber. De voordrachten 
moeten dienen ter bevor
dering van de themati
sche fl^latelie en mogen 
maximaal 20 minuten 
duren. De winnaar krijgt 
de Van Veenendaalwis
selbeker gedurende een 
jaar in zijn of haar bezit. 

Aanmelding voor deel — 
name staat open voor — 
alle leden van de bij de = 
Bond aangesloten ver :;:; 
enigingen. Belangstellen ^ 
den moeten zich vóór 15 2 
augustus schriftelijk en aë 
met opgave van het on  "■ 
derwerp van de voor 91^ 
dracht, aanmelden bij w'W 
het Bondsbureau. Het 
Bondsbestuur beslist over 
de toelating tot deelname 
aan het Bekertoernooi. 

mailto:Img@xs4all.nl
mailto:schmuckliw@bluewin.ch
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Frankrijk 
Bonne Fête 
In het februarinummer 
schreef ik dat de Franse 
Bonne Fêfezegels ge
bruikt konden worden 
voor allerlei feestelijke 
gebeurtenissen. Dat kón 
natuurlijk wel, maar le
zer A. Rombouts uit 
Zuidlaren deelde me 
mee dat het begrip Bon
ne Fête (zonder verder 
zinsverband) direct slaat 
op de naamdag van de 
betrokkene. De naam
dag is de sterfdag van 
de patroon of schutsheili
ge waarnaar men ge
noemd is (de mijne is 
binnenkort, 28 mei). In 
weerwil van de uitgifte 
van het speciale postze
gelboekje, behoeft het 
geen betoog dat het 
naamfeest in onbruik 
aan het raken is. 

GrootBrittannië 
Tarieven 
Op 16 maart verschenen 
vier boekjes met 1st 
C/osszegels met een 
teksttoevoeging binnen
in: Please note that the 
First Class rate is no lon
ger valid to Europe. Vo
rig jaar was namelijk het 
tarief voor post naar Eu
ropa al vastgesteld op 
30 p. Eerder was er on
derscheid tussen lidstaten 
van de Europese Unie en 
de overige landen. 
Het gaat om de volgende 
boekjes: hetwenszegel
boekje met bloemen, 
viermaal 7s/C/ass Wal
sall, tienmaal 1st Class 
Walsall en tienmaal 1st 
Class Questa. 

Tariefverlaqing 
Op 26 april verlaagde 
de Britse post het tarief 
voor 2nc( C/osspost (tot 
60 gram) van 20 p. naar 
19p . Het /sfC/osstarief 
bleef ongewijzigd. Na 
een zeer lange periode 
van voortdurende prijs
stijgingen mag dit op
merkelijk heten. Het is 
ook een maatregel die 
hout snijdt, want twee 
van de drie brieven in 
het Verenigd Koninkrijk 
zijn met 2nd C/osszegels 
gefrankeerd. 

Vier nieuwe boekjes 
Op 20 april verschenen 
er opnieuw vier postze
gelboekjes. Het gaat om 
een automaatboekje van 
£ 1. , waarvan de in
houd op dit moment nog 

niet bekend is, een auto
maatboekje van £ 2.
met zeven zegels van 
26 p. en een van 19 p., 
een boekie met vier ze
gels van 38 p. voor post
kaarten naar het buiten
land en tenslotte een 
boekje met vier zegels 
van o4 p. voor luchtpost
brieven. 

M illenniumboekje 
Tegelijk met de Millenni
umzegels verschijnt op 
12 mei een boekje met 
een velletje van acht 1st 
C/osszegels en eveneens 
een met zegels van 26 p. 
uit de Millenniumseries. 
Ook komt er op dezelfde 
datum een boekje uit met 
vier Isf C/osszegels en 
een labeher herdenking 
van de Berlijnse lucht
brug. Dit boekje kondig
de ik al eerder aan. 

De zegel van 26 p uit de Mil
lenniumpionierssene (uitgifte 6 
april) met een afbeelding van de 
Pilgnm Fathers. 

Jersey 
Oude auto's 
Omdat het dit jaar pre
cies honderd jaar gele
den is dat er voor riet 
eerst auto's reden op het 
eiland Jersey, komt de 
post met een derde serie 
oude auto's. Bij de serie 
hoort dit keer ook een 
grootformaat postzegel
boekje. De uitgiftedatum, 
2 juli, is niet toevallig ge
kozen: op die dag opent 
Philexfrance 9? zijn deu
ren. Het boekje is dan 
ook voorzien van het 
logo van deze tentoon
stelling. Het goot om zes 
zegels: 
21 p. Benz 1899, 25 p. 
StarTourer 1910, 31 p. 
Citroen 1938, 37 p. Tal
bot 1937,43 p. Morris 
1934 en 63 p. Ford An
glia 1946. 
Het boekje kost £ 8.80 
en bevat viermaal de 
complete serie. 

Korea (Noord) 
Australia 99 
Ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling 
Australia 99 in Melbour

ne gaf de NoordKore
aanse post een souvenir
velletje uit van 2 w. Op 
de postzegel staat een 
zogenoemde schildpad
boot uit de zestiende 
eeuw afgebeeld. De 
rand van het vel geeft in 
tekeningen de ontwikke
ling van de scheepsbouw 
weer. 
Tegelijk met het velletje 
kwam er ook een postze
gelboekje. De inhoud er
van is nog niet bekend, 
de prijs wel: 10.20 w. 

Botanische tuin 
Vanwege de veertigste 
verjaardag van de bota
nische tuin in Pyongyang 
zagen op 30 april een 
serie postzegels, een 
souvenirvelletje en een 
minivelletje het licht. De 
300 ha grote tuin met 
duizenden plantensoor
ten bevindt zich aan de 
voet van de berg Toe
song. Op de postzegels 
staan diverse bloemen 
afgebeeld. Ook nu hoort 
erbi j de uitgifte een 
boekje. Prijs 6.20 w. 

Dierentuin 
De dierentuin van FVong
yang bestond op 30 
april eveneens veertig 
jaar. Reden om ook daar 
postale aandacht aan te 
schenken. Het gaat om 
postzegels en een souve
nirvelletje met afbeeldin
gen van dieren (zwarte 
chimpansee, neushoorn, 
witte kraanvogel, hert, 
zebra, kangoeroe en Ko
reaanse tijger) en weder
om een boekje (3.80 w.). 

Letland 
Sindelfingen 
Een late melding uit Let
land: op 23 oktober van 
het vorig jaar gaf dit 
land een boekje uit met 

De professionele rugbycompetitie van NieuwZeeland is innniddels 
van start gegaan 

zes postzegels van 10 I. 
De postzegel komt uit de 
serie kerken en beeldt de 
dom van Riga af. Het is 
het vierde boekje van 
Letland. 
Met het boekje wil de 
Letlandse post kennelijk 
de buitenlandse verza
melaar aan zich binden: 
het verscheen op de eer
ste openingsdag van de 
grote Tag aer 
ßr/e/marKebeurs in het 
Duitse Sindelfingen. De 
tekst en het embleem op 
het boekje liegen er niet 
om. 

NieuwZeeland 
Rugbycompetititie 
Kort voor de aanvang 
van de NieuwZeelandse 
UBix Rugby Super 12

Latvija 
ZindeU 

^ ^ 
" \ 

Tag der i 
SINDEUn 

23.2S 

v k s o s 
ingenë 

y ■ 4 
triefmarbe ^ H 
«GEN '98 ^ 
I0.9S JÊM 

^r'«m 
M'" 

Letlands boekje 4 de dom van Riga staat ook op de voorzijde afge
beeld 

competitie kwam de post 
met een serie postzegels, 
waarin allevijf de deel
nemende teams zijn ver
tegenwoordigd alsmede 
de winnaar van vorig 
jaar. Het goot om twaalf 
zegels, twee van 
elk team. 
Ik zou het hier niet ver
melden als de uitgave 
niet vergezeld gaat van 
boekjes. U begrijpt het 
al. ook een boekje van 
elk team. De kaft laat het 
logo van elk team zien. 
Het gaat om de Auck
land Blues, de Chiefs, de 
Wellington Hurricanes, 
de Canterbury Crusaders 
en de Otago Hiqhlan
ders. De inhoucTbestaat 
uit tweemaal vijf zelfkle
vende postzegels van 
40 c. 
Voor een meerprijs van 
vijf dollar zijn de boekjes 
ook verkrijgbaar in een 
van veel informatie voor
zien verzamelaarspak
ketje. 

Noorwegen 
Nieuv/ lokaal boekje 
Het Noorse Stavanger 
dankt zijn bekendheid 
niet alleen aan zijn ha
vens, scheepswerven en 
visconserven. Het is ook 
de geboortestad van 
Alexander L. Kielland. 
Het is dit jaar honderd
vijftig jaar geleden dat 
deze dichter werd gebo



ren. Dit feit wordt op 
meerdere wijzen her
dacht. Zo verscheen op 
14 februari een door de 
post van Stavanger uit
gegeven postzegelboek
je. De boekjes zijn ge
nummerd van 1 tot 
2.000 en bevatten zeqels 
terwaardevan 32 kro
nen. Een toeslag zorgt er 
niettemin voor dat de 
verkoopprijs op 50 k. 
komt. 
Het is altijd wat lastig dit 
soort lokale boekjes te 
bemachtigen Ze zijn al
leen op het plaatselijke 
postkantoor verkrijgbaar 
en vaak hoor je er pos 
van wanneer ze uitver
kocht zijn. Je kunt er als 
boekjesverzamelaar 
echter niet zomaar aan 
voorbijgaan: ze worden 
niet alleen op het post
kantoor verkocht, maar 
zijn ook voorzien van 
het logo van de Noorse 
post 

Toeristenboekjes 
Al enige tijd geeft de 
Noorse post jaarlijks 
twee of drie boekjes uit 
met toeristische motie
ven. Op 12 april ging 
het om de volgende 
boekjes: achtmaal 4 k. 
(voor de sneeuwval, 
zwanen op het meer), 
achtmaal 5 k. {Hamar
domen, kathedraal van 
Hamar) en achtmaal 6 k. 
(portret van Lap) 

Norfolk Eiland 
The Resolution 
Het was voor de inwo
ners van Norfolk Eiland 
altijd al een droom een 

~1M 

Drie toeristenboek|es van Noor
wegen 

eigen schip te bouwen 
om zelf een handelsver
binding met NieuwZee
land te kunnen onder
houden. Tussen 1923 en 
1925 werd die wens ver
vuld. Het resultaat was 
een schoener met een 
lengte van 61 voet. De 
eerste vaart verliep met 
wat vertraging, zodat het 
grootste deel van de la
ding fruit bedorven aan
kwam. Ook toen het 
schip voorzien werd van 
een motor, bleef het 
kwakkelen. Het schip 
werd verkocht en ver
dween tenslotte op een 
wat mysterieuze wijze 
toen het in 1949 in de 
haven van Vila lossloeg 
van zijn kabels. 
Een postzegelboekje met 
vijf zegels van 45 c. (ver
koopprijs van het boekje: 
$ 2.50) vertelt het ver
haal van deze droom. 
Het werd in maart uitge

geven ter gelegenheid 
ook van de wereldten

toonstelling in Melbour

Polynesië (Frans) 
Philexfrance 
Ter gelegenheid van de 
Philexfrance (Parijs. 2 tot 
en met 11 juli) geert 
Frans Polynesië een 
boekje uit met twaalf 
postzegels. Prijs van het 
boekje 1.200 f. De ze
gels beantwoorden aan 
net thema van 150 jaar 
Franse postzegels. De 
uitgiftedatum van het 
boekje is 2 juli. Er wor
den 50.000 boekjes ver
vaardigd. 

Slowakije 
125 Jaar UPU 
Op 12 maart verscheen 
in Slowakije een boekje 
met tien zegels van 4 k. 
met als thema '125 jaar 
UPU'. 

Tsjechië 
Aanvullingen 
De aankondigingen van 
de Tsjechische boekjes 
(zie het maartnummer) 

behoeven wat verbete
ringen en aanvullingen 
Zo blijkt het op 20 janu
ari verschenen boekje 
'Traditie Tsjechische 
postzegel' een prelude te 
zijn op de tentoonstelling 
BRNO 2000. 

De drie kattenboekjes 
van 17 februari hebben 
een andere inhoud dan 
vermeld. Ze bevatten vijf 
zegels 4,60, vijf van 5 en 
vijrvan 7 k. 
Het boekje met paasze
lels is komen te verval

Ie 

kotter zijn op 15 april 
terechtgekomen in post
zegelboekjes. Het ene 
boekje bevat een zegel 
van 25 en drie van 
50 k. (locomotief) en het 
andere vier van 75 k. 
(kotter). 

Zwitserland 
Pro Patria 1999 
Dit jaar volgde in Zwit
serland op 5 mei de uit
gifte van de vierde reeks 
met het thema Erfgoed 
en landschappen, met 
directe links naar het 
werk van de Pro Patria

' I S L A N D m 25°° \ ISLAND ■ ^ ^ 

g 
■UJ 

2 < 
z 
N 

u 
< 

^s^'/'ky 
M 
1% 
1 

1 
Kt^S.Uiii'iMH.'Hl 1 

m ' 
8kusiJa460Ke 

36 80 Kt 
1 

De oplage van het Ts|echische boek|e (met op de postzegels een af
beelding van een Ts|echoslowaakse zegell) bedraagt 60 000 stuks 

Vellet|e uit het boek|e met een afbeelding van Minor, een van de 
beide IJslandse locomotieven 

stichting. Zoals gewoon
lijk is ook dit jaar weer 
een van de zegels in een 
postzegel boekje verkrijg
baar. Het betreft de 
waarde van 90+40 r. 
met een afbeelding van 
het stoomschip Uri op het 
Meer van Luzern. Het 
schip dateert van 1901 
en werd in de jaren ze
ventig gered van de slo
pershamer. Het boekje 
neeft een verkoopprijs 
van 13.80 f. 

Between 1989 and 1925 a number of men were enfiaffed in the ccmstructlon of a 61 foot schooner. This 
sUp. the Resolution, was the fulfilment of tlie Islanders' dream  to own a vessel of their own to trade 
between Norfolfc Island and New Zealand. It prov«! to be a dream realised and lost 

Built at Emily Bay of local timber, ttie Besolution was launched In Ctecember 1025. A channel was 
blostol through the reef at Emily Bay to allow her access to open water. She mode her first voyofje to New 
Zealand in the New Vear. laden with home grown fruit and captained by George P. Oiristian. 

The voyage was somewhat fnotrocted and most of the cargo was spoilt. Later she was fitted with a 
motor, but ccmtinued to mabe poor passages, and butiness arrangements foiled. 

Purchased by Bums Phllp and Company Limited In I9S7. she was used In tfie Tongan. fHfian and New 
Hebridean trades In 1949 the Besolution mysteriously disappeared hcun her moorings In Vila harbour, 
and It eventually transpired that stie had sunh at her moorings. 

Pi JS Norlolb Island 4S« Norfolb Island 45C * Norfolb Island 45C 
Norfolfa Island at 

Norfolb Island 450 Norfolk Island 45« CZ^i. 
Dolfiial * PiMcd br Photopnu IfMOTUUonal. Horiofe Wind 

De inhoud van het boekje von Norfolk Eiland bestaat uit vi|f postzegels en een label 

IJsland 
Locomotieven/kotters 
Slechts twee locomotie
ven zijn er in IJsland in 
gebruik geweest. Ze wer
den in 1913 gebruikt bij 
de aanleg van de haven 
van Reykjavik. Beide Iocs 
zorgden voor het vervoer 
van ophoogmateriaal uit 
de nabijgelegen heuvels. 
De locomotieven zijn nu 
nog te bewonderen in 
het openluchtmuseum 
Arbur. 
De kotter Sigurfari, ge
bouwd in 1885, behoor
de jarenlang tot de suc
cesvolste visserschepen 
van IJsland. In 1919 
werd het 85 ton metende 
schip verkocht aan de 
Faeröer, maar het werd 
in 1974 door de Kiwa
nisClub weer terugge
kocht. Momenteel is net 
te bezichtigen in het Ak
ranesmuseum te 
Garöar. 
Zowel locomotief als 

:HELVETIA 9040 

Momenteef varen er zo'n twinhg 
salonboten op het Meer van Lu
zern Vi|f ervan zt|n originele 
raderstoomboten 
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175 JAAR KONINKIUKE NEDERIANDSE 
REDDINGSMAATSOWflJ 

Organisatievan hoofdmMjk wijmlligm dromtTßnhfsubA 
DOOR PATRICK SIMONIS 

De zee is voor de mens altijd 
al één van de grootste gevaren 
geweest {aßeeldingen 1 en 2). 
Daarom heeft veiligheid op 
zee ook een hoge prioriteit. 
In Nederland bestaat de 
KNRM, de Koninklijke Neder
landse Redding Maatschappij. 

united nations 
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1 . / 2 . Veiligheid op zee is heel belang
riJK. Deze zegels van de Verenigde Na
ties wijzen daar ook nog eens op. 

Een maatschappij die er niet 
alleen is om te redden, maar 
uiteraard ook om te voorko
men. Dit jaar zal de KNRM 
haar 175jarig bestaan vieren. 
Het gaat om een periode 
waarin veel is gebeurd en ook 
veel is veranderd. Maar het is 
ook een periode waarin veel 
kostbare levens zijn gered uit 
de verwoestende golven van 
het water (afbeelding 3). 

DE OPRICHTING 
De geschiedenis van de 

in de serie 'Nederland Waterland' gaf PTT Post op 6 mei 

mdm meer een zegel uit tße het 175JQrig bestaan herdenkt 

van de Koninklifke Nederiondse Redding Moatsciiai^l. 

De KNRM is een orgim'satie w«ir Nederland trots op k«i 

zfin, sdnijft Patrick Simoms in de nu volgende bi{droge. Hij 

vertelt onder meer wat het doei is van de KNRM en h<^ deze 

organisatie Maar stoat om m gevoRen van nood de helpende 
hand te bieden. 

Jederlanct 

Reddinq

3. In 1974 bestond de KNRM 150 jaar; 
deze zegel werd hiervoor uitgegeven. 

KNRM gaat ver terug. Nog 
voor er sprake was van een ge
organiseerd reddingswezen 
was er al een Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen. Deze 
maatschappij werd op 24 au
gustus 1767 opgericht. Het 
doel van de maatschappij was 
simpel. Er werd een beloning 
uitgekeerd aan kustbewoners 
die zich hadden ingezet om 
schipbreukelingen van ge
strande schepen te redden. 
Een commissie die in oktober 
1768 werd opgericht statio
neerde vervolgens enkele red
dingsboten in een aantal 
plaatsen langs de kust. Weini
gen van de dorpsbewoners 
hadden vertrouwen in het ma
terieel. Gevolg was dat de red
dingsboten nauwelijks werden 
gebruikt en dus alleen maar 
stof stonden te vangen. 
Ook koning Lodewijk 
Napoleon probeerde het, 
veertig jaar later. Op papier 
zag het er goed uit, maar 
in werkelijkheid kwam 

er nooit iets van terecht. 
Op 14 oktober 1824 gebeurde 
er voor de kust van Huisdui
nen een scheepsramp. Hierbij 
verdronken drie schipbreuke
Hngen en zes redders. Hierna 
besloot een groep notabelen 
tot het oprichten van een red
dingswezen langs de Neder
landse kust. De Amsterdamse 
koopman Barend van Spree
kens plaatste op 20 oktober 
1824 een oproep in de Amster
damse Courant, waarin hij geld 
vroeg voor de nabestaanden 
van de Huisduiner redders. 
Kort daarna werd een fonds 
opgericht, het Huisduinerfonds 
voor Weduwen en Wezen. Op 11 
november verstuurde Van 
Spreekens een prospectus, 
waarin gelden werden ge
vraagd voor alle nodige 
reddingsmiddelen. Dit resul
teerde in de oprichting van de 
ZuidHollandsche Maatschappij 
tot Redding van Schipbreukelin
gen. Vanaf toen zou het alleen 
maar vooruit gaan met de ont

wikkeling van de reddings
maatschappij zoals wij die nu 
kennen. 

HET MATERIEEL 
De KNRM heeft in vele kust
plaatsen  van Cadzand tot aan 
de Eemshaven  een station. 
Het zijn er in totaal 37: langs 
de Noordzeekust, de Wadden
eilanden, het IJsselmeer en de 
ZuidHollandse en Zeeuwse 
wateren. Al deze stations be
schikken over geavanceerde 
reddingsboten. In totaal bezit 
de KNRM zo'n vijftig red
dingsboten. Deze vijftig boten 
variëren stuk voor stuk. Zo 
kunnen de grote boten 120 
geredden vervoeren en de 
kleinste boten 5 geredden. 
Alle boten die tot de vloot be
horen hebben ook een eigen 
naam, namen als Carlot,Java
zee, Johannes Frederik, Hessel 
Snoek, Valentijn en Antje. Elk 
jaar komen deze boten zo'n 
1.500 keer in actie, waarbij 
aan ongeveer 2.300 mensen 
hulp wordt geboden. Het 
nieuwste type dat nog ge
bouwd wordt, is het type Arie 
Visser.Behalve over boten be
schikt de KNRM ook over en
kele wippertoestellen. Deze 
wagens worden gebruikt om 
de rubberboten met beman
ning te vervoeren, maar ze 
worden ook ingezet om bij
voorbeeld lijnen te werpen. 
Uiteraard was het vroeger an
ders: toen voeren stoere man
nen in roeiboten ter redding 
de zee op. Dat materiaal van 
toen was zeker niet slecht. 

EISTIAGSBKIEF 

4. Eerstedagenvelop, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
zeereddingsdienst in Duitsland . O p deze kaart is mooi het contrast tussen vroeger en 
nu te zien: stoere mannen open in de reddingsboot en later overdekt en warm in een 
volautomatische reddingsvaartuig. 
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5 Ook reddend zwemmen is van groot 
belong voor de vrijwilligers op zee Ze 
moeten goed kunnen zwemmen als ze 
een drenkeling redden die in het water is 
gevallen of als ze eventueel zelf in het 
water vallen 

maar wel ontoereikend voor 
het levensgevaarlijk werk in 
en rond de verwoestende 
branding {afleeldmg4). De 
techniek heeft in de loop van 
de jaren dan ook grote stap
pen gemaakt. Zo werd in 1895 
de eerste stoomreddingsboot 
in gebruik genomen door de 
Zuid-Hollandse Maatschappij tot 
Redding van Schipbreukelingen, 
de President van Heel. Niet lang 
daarna in 1907 werd de eerste 
motorredingsboot in gebruik 
genomen; de boot had een 45 
pk benzinemotor. 
Deze boten waren een verbe
tering, maar desondanks bleef 
de maatschappij zoeken naar 
verbeteringen. Nadat de mo
torboten Brandans en President 
van //eeZ waren vergaan lan
ceerde Mees Toxopeus, een 
reddingwerker, het plan om 
een zelfrichtende boot te bou
wen. De boot moest zichzelf 
kunnen keren na het omslaan 
en zowel onder het water 
door kunnen varen (een soort 
onderzeeboot boven water). 
In 1927 werd de Insulmdeéén 
van de eerste zelfrichtende 
motorreddingboten ter we
reld. Veel boten die daarna 
uitgebracht werden, waren ge
baseerd op dit idee. 
In 1990 ontwikkelde de red
dingsmaatschappij een vloot-
vernieuwingsplan. Alle stalen 
reddingsboten moesten wor
den vervangen door snelle 
Rigid Inflatable Boats. Door de 
snelheid van deze boten kan 
de KNRM noodsituaties voor 
zijn. Zo heeft de reddings
maatschappij steeds meer een 
preventieve functie, in plaats 
van 'redden wat er te redden 
valt'. 

175 JAAR VRIJWILLIGERSWERK 
^ De gehele 175 jaar van haar 
°- bestaan was de reddingsmaat-
- schappij afhankelijk van vrij-
- willigers. Slechts elf redders 
s van de KNRM zijn in vaste 
•^ dienst. Daaronder is natuur-
^ lijk ook vooruitgang te mer-
2 ken. Er wordt tegenwoordig 
ï veel meer zorg besteed aan de 

- bemanningen dan bijvoor-
|»!r, beeld in de beginjaren. Deze 

mensen vormen het belang
rijkste onderdeel van de hele 
organisatie. De boten varen 
immers niet vanzelf en het 
materieel onderhoudt zich-

Nononol Swa Rescue Institu» of Soutn Afnca 
25 years ol seivice 10 the pubhc 

Nosional« Seefeddifigwnswvwt van Sutó.M«a 
25 jaar d«f\s aan dia putAok 

6 Op deze briefkaart zien we een afbeelding van reddingswerkers, vertrekkend van 
het strand Hun reddingspakken zi|n woterproof en uit éen stuk gemaakt 

De KNRM: 
ongesubsiflfeenf 
24 uur per dag paraat! 

<10p Nederland J 
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7 De KNRM draait geheel op vri|willige bijdragen, zoals dit frankeerstempel bewijst 

zelf ook niet. Vrijwilligers 
hoeven geen specifiek vak uit 
te oefenen. Of je nu bakker, 
arts, bouwvakker of ambte
naar bent, de KNRM kan je 
hulp altijd gebruiken. Toch 
zijn er wel een paar andere 
vereisten. Je moet goed kun
nen werken in een team, je 
moet toestemming hebben 
van je werkgever om na 
een alarm onder werktijd be
schikbaar te zijn en je moet 
een woonplaats dicht bij de 
reddingsboot hebben. 
Het belangrijkste dat de 
KNRM haar bemanningen 
aan veiligheidsvoorzieningen 
kan bieden zijn de opleidin
gen. Zelfheeft zij instructeurs 
die instructies aan boord kun
nen geven. Daarom wordt er 
ook regelmatig geoefend. 
Theoretische opleidingen 

worden extern gevolgd, waar
bij de KNRM de kosten voor 
haar rekening neemt. Enkele 
van deze opleidingen zijn het 
vaarbewijs, het groot rijbewijs, 
EHBO, reanimatie, kustnavi-
gatie, motorenonderhoud en 
het diploma reddend zwem
men (afbeelding 5). 
Zonder een goede opleiding 
kan er niet goed gewerkt wor
den in de nieuwe en snelle 
moderne boten. 
De vrijwilligers beschikken 
over goede werkpakken (af
beelding 6). Deze pakken moe
ten de medewerker een goede 
bescherming bieden tijdens 
zijn reddingsacties. Momen
teel bestaat het plan nieuwe 
reddingspakken aan te schaf
fen. De kosten zullen uit een 
speciaal opgezette actie wor
den gehaald, genaamd De Red

der. De actie zal van begin 
april tot midden november 
worden gehouden. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 
Het antwoord op de vraag 
waar de KNRM haar gelden 
vandaan haalt is simpel. De 
KNRM draait geheel op vrij
willige bijdragen; er worden 
geen subsidies ontvangen (af
beelding 7). Die vrijwillige bij
dragen worden door de 
KNRM op verschillende ma
nieren verkregen : 

- De redders aan wal: 
de KNRM heeft een vaste 
groep mensen, de redders 
aan wal, die vaste donateur 
zijn; 

- Schenkingen en legaten: 
zowel in geld als natura; veel
al komen deze schenkingen 
uit testamenten; 

- Periodieke uitkeringen: 
Men kan toestemming ge
ven een bedrag af te schrij
ven dat van het belastbaar in
komen kan worden afgetrok
ken. De periode is tenminste 
vijfjaar. Deze constructie 
loopt via een notaris; 

- Loffelijke initiatieven: 
Buitenstaanders geven geld 
bij speciale gebeurtinissen 
zoals jubilea, openingen, 
wedstrijden, e tc ; 

- Bunkerbootjes: 
Bunkerbootjes zijn collecte
bootjes waarin geld kan wor
den geworpen voor de Maat
schappij; de reddingsmaat
schappij heeft al meer dan 
2.000 bootjes uitgezet; 

- De reddmgsvnnkel: 
In de reddingswinkel zijn 
aantrekkelijke en nuttige 
goederen verkrijgbaar waar
mee men de Maatschappij 
rechtstreeks steunt. 

Deze bedragen worden onder 
andere gebruikt voor de aan
schaf en het onderhoud van 

,.J^^^^m^ 

s n i s t ^ ^ P e z 8 Dat er soms spectaculaire acties plaats hebben is tCzraffipTFeze foto Uiteraard mag het schip met 1 -2 3 kantelen, daarom 
worden de schepen technisch gezien steeds geavanceerder 



materiaal, voor de kosten van 
de beroepsredders en vrijwilli
gers, voor preventie en voor
lichting en voor de uitvoe
ringskosten van de eigen or
ganisatie. Het is voor de 
KNRM daarom belangrijk dat 
er elk jaar een groot bedrag 
wordt ingezameld, want dit al
les is kost behoorlijk veel. 

REDDINGSACTIES 
Jaarlijks worden vele reddings
acties op touw gezet om men
sen (en dieren) uit benarde 
situaties te halen. Deze red
dingsacties kunnen variëren 
van normale hulp tot aan het 
spectaculair (afieelding 8) hel
pen van iemand die in een be
narde situatie verkeert: 

We li^en nog maar tien meter 
verwijderd van de zuiderblokken-
dam en bereiden ons voor op het 
verlaten van het schip. De volgen
de grote golf zal ons tegen de blok

ken te pletter doen slaan. In de 
verte zien we de reddingsboot ko
men. In uiterste nood starten we 
de motor en varen zonder koeling 
nog honderd meter van de blokken 
vandaan. De reddingsboot komt 
nu snel nader. Nog twee keer star
ten we de motor om de afstand te 
vergroten, tot de motor het defini
tief begeeft. Terwijl we reddeloos 
naar de blokkendam drijven komt 
de reddingsboot nader. De man
nen gooien een lijn over waarmee 
we de sleeptros binnenhalen en be
leggen. Op hetzelfde moment breekt 
de ankerketting. Het noodanker 
laten we schieten. Niemand heeft 
meer kracht 22 kilo binnen te ha
len. We zijn volledig uitgeput. Al
lemaal hebben we een droge mond 
en witomrande lippen: angst!' 

De bemanning die hier aan 
het woord is kon gelukkig op 
tijd worden gered, dankzij het 
snelle reageren van de red
dingsmaatschappij en dankzij 
een nieuwe reddingsboot. 
In 1998 werden 876 diensten 
verleend te behoeve van de 
watersport, 218 diensten ten 
behoeve van de beroepsvaart 
en 370 diverse diensten. 

Hoe gaat een reddingsactie in 
zijn werk? Als volgt: 

- er komt een noodsignaal 
binnen bij het Redding 
Coördinatie Centrum in 
IJmuiden (afleelding9); 

- het kustwachtcentrum laat 
reddingsboten alarmeren 
via een regionale alarmcen
trale (RAC); 

- De reddingsbootbemanning 
wordt opgepiept door de 
RAC; 

- De reddingsboot is binnen 
tien minuten bemand en 
neemt contact op met het 
kustwachtcentrum; 

- De reddingsboot vaart uit en 
zoekt contact met het schip 
in nood; 

- Het schip in nood wordt op
gespoord; 

- Het kustwachtcentrum 
coördineert de actie; 

- Het schip in nood wordt ge
vonden, schipbreukelingen 

9. Vroeger werden noodsignalen in mor
se verzonden; tegenwoordig gebeurt dit 
door radiocontact en de moDilifoon . 

10. Ook de politie is op het water actief, 
maar dit is meer het geval in de grote ste
den. Toch is het contact tussen de Konink
lijke Nederlandse Redding Maatschappij 
en eventueel de politie OOK belangrijk. 

tMUMMMMMMMiMWM 

11. Honderdvijfenzeventig jaar KNRM, 
daar hoort een mooie gelegenheidspost-
zegel bij: ziehier. 

worden gered en het schip 
wordt naar de haven ge
sleept; 

- De actie wordt beëindigd; 
- De reddingsboot meldt zich 

af bij het kustwachtcentrum. 

Uiteraard speelt de samenwer
king tussen de politie {afbeel
ding 10) , de ambulance en 
eventueel ook de brandweer 
een grote rol. Zij staan even
tueel aan wal te wachten op 
een slachtoffer. Ook de 
Koninklijke Marine kan hel
pen bij reddingsoperaties. 

HET JAAR 1999 
1999 wordt een feestelijkjaar 
voor de KNRM. In ieder geval 
zal op alle mogelijke manie
ren de naamsbekendheid 
worden vergroot onder de 
mensen; dat is heel belangrijk 
voor de inkomsten. Ook 
wordt een nieuw type boot in 
gebruik genomen en wordt 
de redderactie gehouden, on
der andere voor de nieuwe 
kleding van de bemanning. 
En op 6 mei gaf PTT Post een 
zegel van 80 cent uit die het 
jubileum van de KNRM her
denkt {afieelding II). Op naar 
het 200-jarig bestaan dus. De 
KNRM: een organisatie waar 
ons land trots op mag zijn! 

Dankbetuiging: 
Ik ben Hans TSchroots en Jeffrey 
Groeneveld erkentelijk voor de 
hulp die zij verleenden bij het sa
menstellen van dit artikel. 

Bronnen: 
Persmap van de Koninklijke Ne
derlandse Redding Maatschappij. 
Website van de Koninklijke Neder
landse Redding Maatschappij 
KNRM (www.knrm.nl). 

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

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË, mei kleme landen 
3 FINLAND: met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN' met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN, veel HW's 
6 DENEMARKEN: veel nieuw 
7 FAR OER: zeldzaam mooi 
8 IJSLAND: schitterend, enorme cat.waarde 
9 GROENLAND: zeer schaars, dus reserveren 50qr.! 

10 ENGELAND'met nieuw en HW's 
10A ENGELAND GREETINGS, qoede variatie 
10B ENGELAND REGIONALS' qrote variatie 
11 IERLAND: zeer mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË: veel verschillende zeqels 
14 ESTLAND, leuke variatie 
15 FRANKRIJK: prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND: met toeslaq 
17 DUITSLAND: zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND'met toeslaq 
19 ZWITSERLAND, met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtige variatie met HW's 
22 MALTA: moeiliikverkriiqbaar 
23 AUSTRALIË: nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND' Prachtiq modern materiaal 
25 CANADA, kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
26 JAPAN: werkelijk fantastisch assortiment 

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

250 GR 
f 45,-
f 55 
f 36 
f 38 
f 48 
f 30 
f -
ƒ150 
ƒ -
f 22 
f 60 
f 15 
f 48 
f 55 
f 42 
f -
f120 
f 35 
f 28 
f 28 
f 48 
f 85 
f -
f 40 
f 38 
f 48 
f 60 
f 60 

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

1KG 
f170,-
f - , -
f140,-
f150,-
f185,-
f120,-
f - , -
f585,-
f - , -
f 85,-
f 230,-
f - . -
f 185,-
f - , -
f165,-
f - , -
f450,-
f135,-
f110,-
f l IO,-
f185,-
f325,-
f - , -
f155,-
f150,-
f185,-
f - . -
ƒ230,-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml DENEMARKEN: met hoger Kr -waarden 
M2 NOORWEGEN, nieuw en met veel HW's 
M3 ENGELAND: met buitenland en HW's 
M4 IERLAND prachtig assortiment 
M5 DUITSLAND: rechtstreeks van de missie 
M6 U.S.A.: onuitqezocht op coilnummers 
M7 AUSTRALIË: zeer nieuw, veel qrootformaat 
M8 NEDERLAND: met toeslaq 
M9 WERELD: enorme verscheidenheid 

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

1KG 
f 75,-
f 80,-
f 35,-
f 75,-
f 50,-
f 35,-
f80, -
f 40,-
ƒ - , -

5 KG 
f325,-
f375,-
f135,-
f325,-
f235,-
f155,-
f375,-
f175,-
ƒ - ,-

Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j.haarienn@wxs.nl 
V O O R O - > ^ > ^ R S X ¥ ^ N B I E r > I H G 
1 k g E N G E L A N D g r o o t f o r m a a t ƒ 7 9 , -

(zonder kerst maar met 50 gr. HW's en 50 gr. Greetings) 
NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogel i jk na te lefonische afspraak. Levering ui ts lui tend onder 
rembours of voorui tbeta l ing o p gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. por to, exc l . rembours - wi jz ig ingen voorbehouden . 
Bij aankoop van minimaal 3 soor ten 5 % kort ing bij aankoop boven ƒ 1 5 0 -
en 1 0 % boven ƒ 400, - - Deze regel ing geldt niet voor aanbied ingen. 
Geen bestel l ing onder ƒ 7 5 , - . :-— 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard E [ ^ 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) » - _̂  

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

1 fosTzegeinanaei «i. ^ i fAN n A A H L E M 1 
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POSTIAIAARDE-
STUKKEIU SAMENSTELLING: A. BOSMAN, E-MAILADRES B O S M A N l 9 @ W 0 R L D 0 N L I N E . N L 

EN DRS. J . SPIJKERMAN, POSTBUS 1 0 6 5 , 6 8 0 1 BB ARNHEM 

Een opmerkelijke rariteit een Nederlands luchtpostblad zonder waarde-indruk, de fosforbolk werd wèl 
aangebracht. 

NEDERUND 
Niet alleen bij de grote 
veilinghuizen, maar ook 
bij de wat kleinschaliger 
verenigingsveilingen dui
ken af en toe rariteiten 
op. Het hier afgebeelde 
Nederlandse luchtpost
blad bijvoorbeeld wordt 
in de loop van het jaar 
geveild tijdens een bij
eenkomst van de Neder
landse Vereniging van 
Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars Po&Po. 
Het blad meet in gevou
wen toestand 
150x100 mm. De sluit
kleppen zijn gegomd en 
er is een fosforbolk aan
gebracht links naast de 
plaats waar het zegel
beeld had moeten staan. 
Dat zegelbeeld ontbreekt 
echter, net als alle ande
re bedrukking. Formaat, 
popierkleur en fosforbolk 
wijzen op een luchtpost
blad uit de jaren 1967-
1982 van het type Julia
na en profil (Geuzendom 
nummer 17, 19, 21 of 
22), het type'Juliana 
Regina' (Geuzendom 
nummer 23 of 24), dan-
wel het type 'Beatrix' 
(Geuzendom nummer 
25). 

NIEUWE UITGIFTEN 
Argentinië 
Op 22 januari 1999 
werd een geïllustreerd 
luchtpostbfad ($ 0.75) 
uitgebracht met als the
ma 'Argentijnse folklore'. 
Vierkleuren offsetdruk, 
oplage 10.000 stuks. 

Australië 
Op de tentoonstelling 
Ausfralia 99 was 20 
maart gekozen als de 
'Dog van de Marine'. 
Die dag werd een pre 
stamped envelope (mori-
ne-eembleem, 45 c.) uit
gebracht met de afbeel
ding van een miinenja-
ger uit de Huon-klosse. 
Zoals gebruikelijk bij de 
Australische postwoor-
destukken is de prijs ho
ger don de frankeer-
waarde, namelijk 55 c. 
De envelop is ook ver
krijgbaar met een eerste-
dagstempel (Melbourne). 

Een fraai eerstedogstem-
pel staat afgedrukt op de 
pre stampea envelope 
die gewijd is aan Sir Ion 
Clunies FJoss, die we 
reeds meldden in maart, 
moor pos nu kunnen to
nen. 

België 
Van de Belgische ver-
huiskoort {Mutapost-
kaart) die in 1998 ver
scheen (zie onze melding 
van september 1998) 
zijn nu ook varianten uit
gebracht met reclame 
voor de Generale Bank: 
'Ik verhuis. Mijn bonk 
helpt me m'n vrienden te 
verwittigen' 

drie van zijn werken zijn 
te zien op drie briefkaar
ten die op 15 maart 
1999 verschenen. Afge
beeld zijn respectievelijk 
'De Heilige Lucas schil
dert de Madonna', 'De 
Kruisafneming' en 'De 
aanbidding van de ko-
ningen'/het Columbo-ol-
toar. De briefkaarten 
blijven permanent geldig 
en hebben daarom geen 
waarde-aanduiding. De 
prijs per stuk bedraagt 
17 f. (0.42 euro). 

Dezelfde prijs wordt ge
rekend voor de brief
kaart zonder waarde-
aanduiding die op 12 
april verscrieen ter gele
genheid van de hon
derdste verjaardag van 
de geboorte van de 
priester Eduard Froidure 
(1899-1971). Deze 
priester is voornamelijk 
bekend als oprichter van 
de organisatie 'Spullen-
hulp', die jonge kansar
men voorbereidt op hun 
reïntegratie in de maat
schappij. Zegelbeeld ko
ning Albert II, zwart. 

Ter gelegenheid van het 

€/ 
Ich ziehe um. 

Meine Bank hilft mir 
und benachrichtigt 

meine Freunde. 

m 
Qflnerala Sank Main« Stftrke 

Afgezien von de reclame 
zijn deze kaarten schijn-
baar identiek aan de 
'neutrale' kaarten, maar 
op de odreszijde is 
rechtsonder een code
ring te zien: 'FR9413', 
'NL9414'en 'D9415'op 
respectievelijk de Frans
talige, de Nederlandsta
lige en de Duitstalige va
riant. De prijs van de 
kaarten - zegel beeld ko
ning Albert II, zonder 
waarde-aanduiding, 
blauw - is 17 f. per stuk. 

De viiftiende-eeuwse 
schilder Rogier van de 
Weyden behoort tot de 
belangrijkste Vlaamse 
Primitieven. Details uit 

jubileum '150 jaar Belgi
sche postzegels' ver
scheen tijdens de ten
toonstelling Bruphilia 99 
een briefkaart in vier
kleurendruk. Zegelbeeld 
zonder waarde-aandui
ding (koning Albert II, 
zwart). Links op de 
odreszijde van de kaart 
staat een illustratie met 
de eerste Belgische post
zegel (Leopold I, type 
'epauletten'), het paleis 
van de Heizel en het 
logo van de tentoonstel
ling. Prijs 17 f. 

Duitsland 
De internationale postze
geltentoonstelling 
fßRA 99, die van 27 

april tot en met 5 mei 
werd in Neurenberg 
werd gehouden, leverde 
een oogst op van acht 
particuliere postwoarde-
stukken. Alle stukken 
hebben een ingedrukte 
waarde van 1.10 m. De 
volgende onderwerpen 
zijn gekozen: 
- 150 jaar Schwarze Ein
ser (de eerste Duitse 
postzegel, uitgegeven 
door Beieren in 1849); 
zegelbeeld Beroemde 
Vrouwen (27 april); 
- 50 jaar Bondsrepubliek 
Duitsland (28 april), ze
gelbeeld Monumenten; 
- Dog van de Post (29 
april), zegelbeeld Be
roemde Vrouwen; 
- Dag van de Jeugd (30 
april), zegelbeela Expo; 
- Dog van de Postzegel
verzamelaar (1 mei), ze
gelbeeld Dag van de 
Postzegel 1998; 
- Duits-Amerikoonse 
postzegelsalon (2 mei); 
- Dag van de Sport (3 
mei), zegelbeeld Be
roemde vrouwen; 
- Dag van Europa en van 
de FEPA (4 mei), zegel
beeld Expo. 

Frankrijk 
Per motorfiets worden de 
mededelingen van het 
secretariaat van de Fran
se minister-president 
naar de afdeling publi
caties van de Nationale 
Vergadering gebracht. 
Dot gebeurt dan in een 
dienstenvelop die uitge
geven is op bestelling 
van de daarvoor aange
wezen regeringsinstan
ties. 
De waarde-indruk (3 f.) 
toont een voetbal voor 
de vlaggen van de deel
nemende landen aan het 
wereldkampioenschap 
voetballen. 
Het adres van de Assem
blee nationale is op de 
envelop voorgedrukt 
evenals het adres van de 
minister president: 

Expediteur: 
République Fran^aise 
Service du premier mini-
stre 
Direction des journaux 
officiels 
25, rue Desaix 
75727 Paris CEDEX 15. 

Voor het verzenden van 
de beste wensen voor het 
jaar 1999 door de post 
aan de zakenrelaties is 
eveneens een envelop 

mailto:9@W0RLD0NLINE.NL


uitgegeven De waarde-
indruk toont een afbeel
ding van de kop van 
Cérès die op een van de 
oudste zegels staat afge
beeld Links op de adres-
zijde ook een afbeelding 
van Cérès uit het jaar 
1849 met daaronder een 
tekst over de ontwikkeling 
van de post van 1849 tot 
1999 (150-jarig bestaan 
van de Franse postzegel) 

Ierland 
Saint Patricks Day, in Ier
land altijd goed voor de 
uitgifte van een aantal 
postwaardestukken, 
bracht ons dit jaar een 
set van vier voorgefran
keerde prentbrierkaarten 
(prijs £ 1.60) en een set 
wenskaarten met voorge
frankeerde enveloppen 
(£ 3.60). 

zondere briefkaarten uit
gegeven die verwijzen 
naar pauselijke bezoe
ken. De kaart voor bin
nenlands gebruik toont 
een zegelindruk (de ze
gel voor pausbezoek van 
2 oktober 1998) zonder 
waarde-aanduiding Dat 
er sprake is van gebruik 
voor het binnenland 
wordt duidelijk gemaakt 
door de tekst 'port be
taald voor het binnen
land'. 
De kaart voor het buiten
land (2.45 k.) heeft als 
waarde-indruk een zegel 
uit 1994, die eveneens 
werd uitgegeven ter ge
legenheid van het be
zoek van de paus. 
De uitgiftedatum van de 
kaarten is 2 oktober 
1998. 

Als nieuwtje introduceer
de An Posf daarnaast de 
zogenoemde cd-kaart: 
een envelop met daarin 
een wenskaart en een 
compact disc met Ierse 
muziek. Dit postwaarde-
stuk wordt verkocht voor 
£ 4.95. Alle genoemde 
uitgiften verschenen op 
19 februari. 

Korea (Zuid) 
De Koreaanse 'Week 
voor de vrouw' werd 
herdacht met de uitgifte 
van een briefkaart 
(140 w.). Een kleurrijke 
afbeelding van een moe
der die haar kind wat 
voorleest en twee vrou
wen die in technische be
roepen werkzaam zijn 
staan op de adreszijde 
afgebeeld. Daaronder 
de tekst 'Week voor de 
vrouw 1.7-7.7.1998'. 

Kroatië 
In Kroatië zijn twee bij-

Luxemburg 
Een nieuw symbool voor 
de telefoon met een tele
foonhoorn, donkerbrui
ne druk op wit papier en 
hetformaaat 148x105 
mm: dat zijn de kenmer
ken van de in december 
1998 uitgegeven brief
kaart, die voor 16 f ver
kocht wordt. De waar
de-indruk toont een 
burcht, echter geen 
waarde-aanduiding 
maar wel de letter A, 
die staat voor binnen
lands en Europees post-
verkeer. 

Maleisië 
De zestiende spelen van 
het Gemenebest, die in 
1998 in Kuala Lumpur 
werden gehouden en 
waarvoor veel bezoek 
vanuit uit de gehele we
reld verwacht werd, wa
ren een goede reden een 
luchtpostblad uit te ge
ven. 

i " ^ ^ ^ 

De waarde-indruk 
(50 s.) op de adreszijde 
toont een stadion en links 
enige atleten. Verder zijn 
vignetten van posterijen, 
organisator van de spe
len en de stad Kuala 
Lumpur afgebeeld 

pen en de tekst '50 jaar 
regering van vorst Rai
nier 1949-1999'. Het 
formaat van de envelop 
is 220x110 mm. 

Zu id-Afrika 
In Zuid-Afrika versche

nen vijf oude 
prentbrief-
kaarten die 
afbeeldingen 
tonen van de 
komst van 
Chinese mijn
werkers en 
hun leven in 
Zuid-Afrika. 
De posterijen 
hebben deze 
kaarten als 
model ge
bruikt voor 
een uitgifte 
van vijf geïllu-
streerdeTarief
kaarten in de 
serie 'erfgoed 
uit het verle
den'. 

In de waarde
indruk op de 
adreszijde 
zijn wilde die
ren afge
beeld, er is 
geen waarde 
vermeld, 
maar wel de 
tekst Airmail 
Postcard. 
De keerzijden 
van de kaar
ten zijn ge

heel gevuld met de vol
gende afbeeldingen. 
a. een Chinese keuken; 
b. drie Chinese mijnwer
kers; 
c. zangers die een Chi
nese opera uitvoeren; 
d. de aankomst van de 
Chinese mijnwerkers per 
schip; 
e. een Chinees badhuis. 
De kaarten zijn in okto
ber 1998 uitgegeven. 

Bij een serie van vijf geïl
lustreerde briefkaarten is 
de volledige keerzijde 
van de kaart gevuld met 
afbeeldingen van roofvo
gels. Op de adreszijde 
vinden we in de waarde
indruk de afbeeldingen 
van deze vogels in ver
kleind formaat terug. De 
uitgegeven kaarten neb
ben geen waarde-aan
duiding, wel de tekst 
Standard postage. 

Op de afzenderzijde 
zien we ook afbeeldin
gen van atleten en een 
praalwagen in een bloe
mencorso. 
De reclame ontbreekt 
niet. Puala Singa, een 
tropisch eilandwordt 
aangeprezen als een pa
radijs voor voor een 
droomvakantie. 

Monaco 
Een bijzondere envelop 
(3 f.) toont op de adres
zijde het vorstelijke wa-

! SOUTH Standard 
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Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
von ofbeelding melding 3/223 don 
wil dal zeggen dot de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in Philatelie' van maart (3) 
opbladzi|de223 

Als bi| een zegel geen omschriivinq 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omscbri|ving ervan (nog) mei door de 
somenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dot deroe-
li|ke emissies in tentoonstelhngscollec 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
28-4- '99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
2.90 Fm. (E 0.49). Natuurreser
vaat eiland Idö (provincie Kökar). 

ALDERNEY 
27-4- '99. Totale zonsverduiste
ring op 11 augustus 1999. 
Blok met strook van 20,25,30, 
38,44,64 p. en vignet. Verloop 
zonsverduistering van 10.15 uur 
a.m. tot 12.16 uur p.m. (moment 
totale eclips 11.16 a.m.); gedeelte 
landkaart Europa met zonsverduis
teringsgebied (drie lijnen: noorde
lijke, centrale en zuidelijke) en 
beeldmerk IBRA 99, wereldpostze-
geltentoonstelling, Neurenberg. 

s ANDORRA 
^ 12-4-'99. Europa 1999; thema 
^ 'nationale parken en natuurreser-
2 vaten'. 

3.-F.'Voll de Sorten/. 

BELGIË 
15-3-'99. Vijftig jaar NAVO*. 
17fr. Vijfmaal. Resp landmacht 
(Leopardtank), luchtmacht (Fl 6), 
marine ('De VVandelaor'), medi
sche dienst, generale stof. 

fMWMWiilli 
15-3- '99. Honderdvijfentwintig 
jaarUPU*. 
34 fr. Brievenketting om de we
reld. 

12-4-'99. Europa 1999; thema 
'notionole parken en natuurreser
vaten'. 
17 fr. Tweemaal Resp. 'De Bunt' 
(Homme), 'Marais d'Horchies'. 
26-4- '99. Honderdvijftig jaar 
Belgische postzegels. 
17 fr. Tweemaal. In samenhang. 
Portret koning Leopold I ('Epaulet
ten') in resp. bruin en blauw. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
3-12- '98. Internationale dag 
van de gehandicapten. 
1.- M. Detail van 'de schepping 
van Adam' van Michelangelo 
(1475-1564). 
3-12-'98. Bergen. 
1.-M. Bjelosnico-gebergte. 
10-12-'98. Vijftig joor universe
le verklaring rechten van de mens. 
1.35 M. Mensen van verschillende 
ros. 
18-12-'98. Kerstmis 1998. 
1.50 M. 'Vader' Andeo Zvizdovic. 
18-12-'98. Nieuwjaar. 
1.- M. Kindertekening 'winterland
schap'. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 4/304. 

^ 0 0 

SAMENSTELLING MEVR A C VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2770 AC BOSKOOP 

Aanvulling melding 4/304 'lente-
boden, vogels': langs blokrond 
liedtekst 'groen zijn de heggen in 
de lente'; zegels en blok zijn uit
gevoerd in 'psaligraphy' knip-
werk. 
28-4- '99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
4.50,5.50 kr. Resp. Vejierne (met 
futen: Podiceps cristatus; molen), 
vogelbroedploats eiland Langli in 
de Waddenzee (met wulpen: Nu-
menius orquota; qeopend van 16 
juli tot 15 september). 

28-4- '99. Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
9.75 kr. Symbolische voorstelling 
(deel grote ster met kleine ster
ren). 

DUITSLAND 
27-4- '99. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland' ('Bre
mische Bürgerschaft'); parle
mentsgebouw van de vrije Hanze
stad Bremen van architect Wassili 
Luckhordt). 
l l O P f . 

27-4- '99. IBRA 99; wereldpost-
zegeltentoonstelling, Neurenberg, 
zegel op zegeL 
Blokmet300-h110Pf.Yvertnrs. 
1 (Beieren), 1 (Saksen); blokrand 
met stadsgezicht Neurenberg; 
beeldmerk. 
27-4- '99. Expo 2000, wereld
tentoonstelling, Hannover; mens, 
natuur, techniek. 
110 Pf. Symbolische voorstelling. 

27-4- '99. Honderd jaar outo-
mobielclub van Duitsland e.V. 
110 Pf. Oldtimer en beeldmerk 
AvD ('Automobilclub von Deutsch
land'). 

I lOOJahivAutamobilciub ^ILFMM 
on Deutschland e V ^ g g / g l 

27-4- '99. Vijfentwintig jaar 
Duitse kankerbestrijding. 
110 Pf. Beeldmerk. 

ESTLAND 
24-3- '99. Vijftig jaar Raad van 
Europa (Estland lid sinds 14 mei 
1993). 
5.50 kr. Paleis von Europa in 
Straatsburg, beeldmerk met 
C:Council. 

29-3- '99. Zeventigste verjaar
dag president Lennort Meri. 
3.60 kr. met vignet. Portret, wa
pen en tekst 'president van de re
publiek Estland'. 

tESTI 
^ l E N N A R I 

JE^ MERt 

FINLAND 
15-3- '99. Honderdste verjaar
dag van de Martha organisatie 
(opgericht door Lucina Hogmon, 
1853-1946); thema jubileumjaar 
'Martha - de vrouw van haar 
tijd'. 
3.- Fm. Vrouwen van verschillende 
leeftijd. 

15-3-'99. Posen 1999; flora 
(Crocus vernus). 
3.- Fm. Bloeiende crocussen. 
15-3-'99. Europa 1999; thema 
'notionole parken en natuurreser
vaten'. 
2.70,3.20 Fm. Resp. de Esplana
de in Helsinki (promenade in het 
hort van de stad met standbeelden 
van Zochris Topelius, Eino Leino en 
Johon Ludvig Runeberg), eiland 
Ruissaio in Turku. 

FRANKRIJK 
22-3- '99. Vijftig joor Raad van 
Europa. 
3.- F. Wereldkaart met 'verlicht' 
Europa, sterren, jaartallen 1949-
1999. 
12-4-'99. Achthonderdste sterf
dag koning Richard Leeuwenhart 
(1157-1199, koning van Enge
land van 1188 tot 1199, derde 
zoon van Hendrik II). 
3.- F. Gekroonde 'Richard Coeur 
de Lion' met in linkerhand de ab
dij van Fontevrault (laatste rust
plaats) en in de rechter een 
zwaard. 

iHiyi ini i i i iw!Maiinni 

, Rir«55C(»iKAiA>.lF--lNO 

12-4-'99, Airbus A300-B4. 
15.- E. De Airbus 'L'Aeropostale'. 
19-4-'99. Dieppe/Seine Mariti
me. 
3.- F. Strandgezicht met steile rot
sen en vliegers (tweejaarlijks vlie
gerfestival). 
26-4- '99. Europa 1999; thema 
'nationale porken en natuurreser
vaten'. 
3.- F. De Comorgue (gestileerd 
landschap met poord, vliegende 
flamingo's, zon). 

GIBRALTAR 
4-3- '99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
30,42 p. Beide tweemaal. Resp. 
Macaco sylvanus (aap), Sylvia un-
doto (vogel), Alcedo atthis (vo-



; Gibraltar f i 
' PIIRDPA «q ' EUROPA 99 

NATURE RESERVES 

gel), Epinephelus guaza (vis). 
4 - 2 - ' 9 9 . frankeerzegels; portret 
koningin Elizabeth II. 
1,2,4,5,10,12,20,28,30,40, 
42,50 p., £1 ,3 , zelfklevende rol-
zegel'1st class'. 
19-3 - '99 . Australia 99**; mari
tiem erfgoed (schepen). 
5,30,42 p., £1.20; blok van alle 
waarden. Resp. Romeins schip, 
Arabische galjoen, Britse 'relief' 
schepen, kruiser HMS 'Berwick'. 
2 0 - 3 - ' 9 9 . Muziek; herdenking 
John Lennon. 
20,30,40 p.; twee blokken van 
£ 1.-. Informatie losse zegels niet 
ontvangen; John Lennon en Yoko 
Ono met Rots van Gibraltar, het 
paar op luchthaven Gibraltar. 

GROOT-BRinANNIË 
6 -4 - ' 99 . Millenniumzegels, IV, 
'Settlers' Tale'; verhuizen naar el
ders en binnen het Verenigd Ko
ninkrijk (aftellen tot jaar 2000, 
zegels 36,36,34,33). 
20,26,43 en 63 p. Respectieve
lijk migratie naar Schotland (12de 
eeuw), 'Pilarim Fathers' (met 
schip 'Mayflower' naar de Nieuwe 
Wereld, 1620), bestemming 
Australië (19de eeuw), miqratie 
naar Engeland (nu in Engeland 
wonende mensen uit verschillende 
culturen). 
4 - 5 - ' 9 9 . Millenniumzegels, V, 
'Workers' Tale'; verandering en 
ontwikkeling in 'werk' (aftellen 
tot jaar 2000, zegels 32,31,30, 
29). 
19,26,44,64 p. Resp. handenar-
beid/weefwerk, 'Mill Towns', 
scheepsbouw, 'City finance'. 

GUERNSEY 
27 -4 - ' 99 . tlonderdvijfenzeven-
tig jaar RNLI ('Royal National 
Lifeboat Institution'); reddingsbo
ten. 

WÊftmJ. 

20,25,30,38,44,64 p. Resp. 
'Spirit of Guernsey' (heden), 'Sir 
William Arnold'(1973-1997), 
'Euphrosyne Kendal'(1954-
1971),'Queen Victoria'(1929-
1954),'Arthur Lionel'(1912-
1929),'Vincent Wilkinson Kirk 
Ella'(1888-1912). 
27 -4 - ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten' ('Herm', ons juweel van 
een eiland'; vijftig jaar bewoning 
eiland Herrn). 
20,25,30,38 p. Afbeeldingen 
van flora en fauna met 'carriage 
label' (label was in gebruik tot 
1969, waarna hulppostkantoor op 
Herm geopend werd) Resp. 'bur-
net rose' en 'Shell Beach', label 
met 'yellow horned poppy', 'yel
low flag iris', 'wallflower'; 'puffin' 
(vogel) op klippen en 'Belvoir 
Bay', label met Charadrius alexan-
drinus, Haematopus ostrolegus. 
Sterna hirundo (vogels); 'small 
heath', label met 'red admiral', 
'painted lady' (vlinders); 'Shell 
Beach' met 'variegated scallop', 
'dogwhelk', 'European cowrie', 
'painted topshell' (schelpen); vel
len met tien zegels en tekst. 

HONGARIJE 
12-3 - '99 . Hongarije in de NATO. 
110 Ft. Omtrek landlcoart Honga
rije met stadsgezicht Boedapest, 
beeldmerk met boog in kleuren 
Hongaarse vlag. 

12-3 - '99 . Hongaarse revolutie 
en onafhankelijkneidsoorlog 150 
jaar geleden (1848-1849), por
tretten belangrijke personen. 
24,27,32 Ft.; blok van 100 Ft. 
Resp. generaal Artür Görgey 
(1818-1916) en zwaard, graaf 
LajosBatthyany( 1806-1849, eer
ste minister-president na de revo
lutiezege in 1848) en gouden 
armband uit 1850, Pools legeroffi
cier/vrijheidsstrijder/generaal 
JózsefBem (1794-1850) en Hon-

k ' l l l l l«r.Fa(r»|jUr »hj |.lKhlKl >l ..( rdolnfj I 

gaarse militaire orde (achtergrond 
met uitreiking orde); zegel met 
strijdtoneel, blokrand met dertien 
portretten. 
12-3-'99. 'Voor de ieugd 1999'; 
tekenfilm 'The Seventn Brother' 
('Bobo und die Hasenbande'; ver
haal over hond Bobo die na dap
pere daad door zes hazen tot ze
vende broer wordt verkoren). 
52-1-25 Ft. Filmscène met Bobo en 
haasje. 

24 -3 - ' 99 . Neqenendertigste we-
reldkampioenscnop moderne 
pentatlon (vijfkamp), Boedapest. 
Blok van 100 Ft. Schieten, hardlo
pen, zwemmen, paardrijden, 
schermen. 
Zonder datum. Frankeerzegels; 
folkloristische motieven. 
24,65,90 Ft. Resp. Kolocsa, 
Dunóntül, Heves megye. 

IERLAND 
19-3 - '99 . Maritiem erfgoed; 
schepen. 
30 ,35 ,45p . ,£ l ; b lokvan£2 . 
Resp. driemaster 'Polly Woodside' 
(1885, heden maritiem museum 
bij de Yarra-rivier tegenover 'Mel
bourne Exhibition Centre'), zeil
schip 'Hen' (voer bij Folklondeilon-
den, heden gerestaureerd en in 
gebruik bij het Hunt-museum, Cus
tom House, Limerick), reddings
boot van de RNLI ('Royal National 
Lifeboat Institution'), 'Titanic' (te
waterlating 31 mei 1911); twee 
zegels van £ 1 'Titanic' met op 
blokrand foto 'Titanic' bij Cobn 
(Queenstown), 11 april 1912 en 
vlag. 

19-3 - ' 99 . Australia 99**; mari
tiem erfgoed, zeeverbindingen 
Australië/Ierland; gezamenlijke 
emissie van Ierland en Australië. 
Blok met 45 c. en 30 p. Twee ver
schillende afbeeldingen van de 
'Polly Woodside'. 
Blok met tweemaal £ 1. 'Titanic' in 
goudfolie uitvoering. 

ITALIË 
12 -3 - '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
800,900 L. (E 0.41,0.46). Resp. 
nationaal park van Calabrie 'La 
Silo' met wolf; nationaal park van 
de archipel Toscane met rotsen 
van Elba en meeuwen, op achter

grond eilanden van Montecristo, 
Giglio en Giannutri, afbeeldingen 
gedeeltelijk omlijst door rand met 
vissen. 
13-3-'99.'Giubeleo 2000'( ju
beljaar). 
1400 L 'La Porta Santa' (een van 
de vijf bronzen deuren die toe
gang verschaffen tot het binnenste 
gedeelte van de Sint Pieter) die 
geopend is tijdens een heilig jaar. 

1-4Ü0 IVVIJA 

JERSEY 
2 -7 - ' 99 , Oude auto's, IH. 
21,25,31,37,43,63 p. Resp. op 
JerseygebouwdeBenz-J0(1899), 
StarTourer-J1909 (1910), Citroen 
Traction Avant-J7 (1938), Talbot 
BG110Tourer-J5110(1937), 
Morris Cowley Six Special Coupé-
J1934 6(1934),FordAngliaE04A 
Saloon-Jl 1958 (1946). 

JERSEY . 4 Ä 

JOEGOSLAVIË 
17 -12 - '98 . Uitgiftedatum mel
ding 2/147 'derae conferentie mi
nisters van telecommunicatie en 
posterijen van Zuidoost-Europese 
landen'. 
19-12- '98 . Uitgiftedatum mel
ding 4/223 'wereldkampioen

schap volleybal'. 
2 1 - I 2 - ' 9 8 . Vijfenzeventig jaar 
ptt-museum. 
5 Ndin. Tweemaal. Resp. stadsge
zicht Belgrado en postiljon, mu
seum en morsetoestel. 
24 -2 - ' 99 . Scouting; reconstruc
tie onder de geheime naam 'Spar
tak'in Vronje, 1948. 
6 - din. Tent, twee scouts planten 
boom, rendier. 

LETLAND 
20 -1 - ' 99 . Frankeerzegels; serie 
provincie- en stadswapens. 
0.01,0.02,0.05,0.10 Lat. Resp. 
Kurzeme, Auce, Vidzeme, Val-
miera. 
1999 Herdruk frankeerzegel; 
idem. 
0.15 Lat Zemgale. 
12-2- '99 . Frankeerzegels; idem. 
0.15 Lat, Ogre. 
20 -3 - ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
0.30,0.60 Lat. Resp. natuurreser
vaat Krustkalnu, nationaal park 
Gauja. 

\ I \ U 

April ' 9 9 . Frankeerzegels; serie 
provincie- en stadswapens 
0.40 Lot. Jelgavo. 

LITOUWEN 
Afbeelding melding 3/223. 

MALTA 
26 -2 - ' 99 . Stichting S M.O.M. 
('Sovereign Military Hospitaller 
Order of St. John of Jerusalem, 
Rhodes and Malta') 900 jaar gele
den. 
2,6,16,27 c. Resp. fort St. Ange-
lo, grootmeester L'lsie Adam, 
grootmeester La Valette, 'Auber-
ge' van het kasteel. 

CT» 
MAN E 
4 - 3 - ' 9 9 . Honderdvijfenzeventig -
jaar koninklijke nationale red- s 
dingsmaatschappij; reddingsboten. ^ 
21,25,37,43,56 p.; blok van £ 1 . i 
Resp. 'Ann and James Ritchie', 'Sir 2 
William Hillary', 'Ruby Clery', klas- = 
se 'Atlantic-21', 'Gough Ritchie'; - ^ 
zegel met portret oprichter 'Royal OM 
National Lifeboat Institution' Sir wOw 
William Hillary(1771-1847), blok 
met schip op ruwe zee en tekst 
'with courage, nothing is impossi
ble', beeldmerk Australia 99**. 



4 3  ' 99 . Europol 999; thema 
'notionole parken en notuurreser

vaten'. 
25, SOp. Resp.londhuisinBallo

glass Glen, watervol in Glen Moye. 
4  3  ' 9 9 . Brievenbussen. 
10,20,21,25,44,63p.Resp. 
brievenbus 32 in Onchon, 198 in 
Bollaugh, 102inLaxey, 152in 
Port Erin, 42 in Douglas, 96 in 
Boldrine. 

MONACO 
1 8  l  ' 9 9 . Internationale hon
dententoonstelling, Monte Carlo. 
4 F. Cockerspaniel en Amerikaan
se cockerspaniel. 
181  ' 99 . Internationaal con
cours bloemsierkunst 1999, Monte 
Carlo. 
4.50 F. Bloemschikking in voas. 
18 1  ' 99 . Vijftigste verjaardag 
conventies van Geneve. 
4.40 F. Wereldkaart, wapens von 
Zwitserland en Monaco. 
181  ' 9 9 . Televisiefestival, Mon
te Carlo. 
3.80 F. Gezicht samengesteld uit 
vier gezichten van vrouwen van 
verschillend ras. 

OEKRAÏNE 
25 12  ' 98 . Meteoriet lllinezkij. 
40 k. Meteoriet bij neerstorten in 
de omgeving van net huidige Win
niza vierhonderd miljoen joor ge
leden. 
25 12  ' 98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens; 
bloemenschilderijen van Koterino 
Bilokur. 
30,50 k. met verbindend vignet. 
Twee schilderijen met op vignet 
portret schilder en beeldmerk. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 4/305. 

164  '99 . Honderd jaar Oosten
rijks patentbureau. 
7. S. Symbolische voorstelling. 
164 '99. Serie 'cultureel wereld
erfgoed, Unesco*'. 
13. S. Kasteel Schdnnbrunn. 

^ 164  '99 . Serie'Oostenrijkse 
=; voetbalkampioenen'; club 'SK 
^ Puntigomer Sturm Graz'. 
 7. S. Spelmoment, clubembleem. 

^ POLEN 
^ 24 12  ' 98 . Tweehonderdste ge
2 boortedog dichter Adam Mickie
ï wicz (17981855). 

"■ 55,65,90 gr., 1.20 Zl.; blok van 
5 6 1 2.45 Zl.Resp. landschap en por
•im tret Marylo Wereszczoko en citaat 

'Mein Herz  ich schau' in dein 
Herz', ruïne grafmonument Moria 
Potocka in steppenlondschap en ci
taat 'Wir fliegen in die Freiheit', 

brandende kaarsen en kruis en ci
taat 'Dos Licht der Liebe', land
goed en 'Ulanen' hoofdbedekking 
en citaat 'Der Sommer geht zu 
Ende'; olle woorden bovendien 
met portretje; zegel op blok met 
borstbeeld (gebeeldhouwd door 
Jean David d'Angers, 1788
1856), blokrond met handteke
ning en handschrift. 
4  1  ' 9 9 . Geschiedenis Poolse 
strijdkrachten; de marine. 
55 gr. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. onderzeeër 'Piorun' (Twee
de Wereldoorlog), vliegdekschip 
'Piorun'(1994). 

PORTUGAL 
2 6  2  ' 9 9 . Serie 'beroepen en 
personen in de 19de eeuw', V. 
51 .,86., 95., 100., 210.e. 
Resp. scharensliep, broodverkoop
ster, koetsier, melkmeisje, 'cobo
zeiro' (mandenmaker). 

19 3  ' 99 . Australia 99**; Portu
gezen in Australië. 
140.e. (E 0.70). Tweemaal; blok 
van 350.e. (E 1.75). Resp. kust
londschap met kangoeroes, zeil
schip; kustlondschop met inboor
lingen, zeilschip; dezelfde afbeel
dingen doorlopend op blok, toe
lichtende tekst, vogels. 

van de mens) van Leonardo da 
Vinci (1496) bij boek van Luco Po
ciolis. 
1712 '98 . Totale zonsverduis
ternisopl l augustus 1999. 
1100 L. met vignet. Verduisterde 
zon en 'donkere' gebied Roe
menië. 
153  '99 . Pasen 1999. 
1100 L. Met geometrische figuren 
(kruisen, sterren, 'poosbloem', 
'het ijzer van de ploeg', 'de verlo
ren weg') versierde eieren (tech
niek van bij herhaling ruimtes uit
sparen door met was te bedekken 
en te beschilderen: vergelijk batik
ken) 

OClsiHOO 

SAN MARINO 
27 3  ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten' (natuurpark 'Monte Ti
tano'). 
650,12501 (E 0,34,0.65). Resp 
zuidwestelijke ringmuur bij de 
tweede toren ('Cesto'), oostelijk 
gebied bij derde toren ('Montole'). 

gl^aai^lHigiii^iB^ """ '^VB^HI 
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24 3  ' 99 . Vijftig jaar kandida
tuur generaal Norton de Motos als 
president van de republiek. 
80.e. (E 0.40). Portret. 

^^^^AA^^^^ r f l ^ ^^dUUMWM^ 

ROEMENIE 
2 5  1 1  ' 9 8 . Flora. 
350,850,1100,44501 Resp. 
Tulipo gesneriona, Dahlia variabi
lis, Lilium mortogon. Rosa centifo
lio. 
2 7  1 1  ' 9 8 . Fronkeerzegels'be
langrijke personen'; overdruk
ken. 
50L. op 1,4,5 (tweemaal), 6,7, 
9 (tweemaal), 10 (tweemaal), 30 
L. 
1012 '98 . Vijftig joor universe
le verklaring rechten van de mens. 
700 L. Illustratie 'De divino pro
portione' (tekening van anatomie 

27 3  ' 99 . Wereldkampioen 
schop wielrennen, Treviso (tijdrit 
individueel),Verona (ploegen). 
900,30001 (E 0,46,1,55). Ge
bouwen met beeldmerk 
'Treviso/Verona', tekst 'Campio
noti del mondo di ciclismo su Stro
daVennetol999'. 
273'99. 'Bonsai 99'; bonsai 
tentoonstelling in San Marino. 
50,300,350,5001 (E 0,03, 
0,15,0,18,0,26). Resp. Pinus 
mugo, Oleo europaeo, Pinus silves
tris, Quercus robur. 

SLOVENIË 
52  '99 . Slovenië, Europa in mi
niatuur. 
16 Sit. Windmolen op de Storo 
Goro, achtergrond met hoogtelij
nen. 

; SLOVENIJA 
» Mtln »A veter 
► t\A Stad Gori 

23 3  ' 99 . Natuurschoon; de 
'Golica' ('der Kohlkogel', het va
derland van de narcis). 
15 Sit. De 1835 meter hoge Golica 
met veld narcissen. 
23 3  ' 99 . Vijftigste verjaardag 
van de Sloveense filatelisten
bond. 
16 Sit. Zegels met loep. 

23 3  ' 99 . Mineralen. 
80 Sit. Cinnaber en druppels kwik
zilver. 

23 3  ' 99 . Vijftig joor Rood van 
Europa. 
80 Sit. Twee naar elkaar reikende 
mensen, beeldmerk. 
23 3  ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
90 Sit. Nationaal park Triglov. 

SLOWAKIJE 
123  '99 . Serie'pracht van ons 
vaderland'; klederdrachten 
(hoofdbedekkingen van vrou
wen). 
4,15,18Sk.Resp.UitCajkov 
(kontkloswerk), Hel'pa (gedragen 
vanaf de trouwdag) Madunice 
(bruidstooi). 

123  '99 . Honderdvijfentwintig 
joarUPU*. 
4 Sk. Automatische sorteermochi

ne. 

:SLOVENSKO; 

SPANJE 
28 1  ' 99 . Met uitsterven be
dreigde founo. 
35,70,100 P. Resp. Gollotiasi
monyi machodoi (hagedis), Pon
dion halioetus (visarend), Puffinus 
yelkouon (stormvogel). 

222'99.'Xacobeo 99', het hei
lig joor van Sint Jocobus (viering 
vindt plaats in jaren waarin de 
feestaog van Sint Jocobus op zon
dag volt; traditionele opening van 
de 'heilige deur' van de kathe
draal van Santiago). 
35,70,200,185 P. Resp. kruis 
van Porodelo of Perelodo (Lugo), 
voorgevel kerk van Santiago in 
Sangüesa (Navarro), kruis Dij brug 
in Pamplona (Navarro), gerechts
zuil von Boadillo del Camino (Po
lencio). 

l l  3  ' 9 9 . Sport; honderdste 
verjaardag voetbalclub Barcelona. 
35 P. Verjaardagsposter van de 
Catalaanse schilder Antoni Tópies. 
123  '99 . 'Juvenio 99', nationa
le jeugdpostzegeltentoonstelling, 
Aloior (eiland Menorco). 
35 P. Winnende ontwerp van Aroo 

iCKStóREPUBLIKA; 

, 5KC i • / 

Calocala electa (Viewegl 
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Vidal (qezicht op achterzijde kerk 
en deel dorp van Alaior). 

TSJECHIË 
103 '99 . Natuurbehoud; vogels 
en vlinders. 
4., 5. Kc. Beide tweemaal in so
menhong. Resp. Merops apiaster, 
Upupa epops; Cotocala electa, Eu
phydryas maturna. 
103 '99. Pasen 1999. 
3. Kc. Versierd haantje met ge
vlochten wilgenstok onder zijn 
vleugel inspecteert zijn veren
kleed. 

123 '99. Tsjechië lid van de 
NATO*. 
4.60 Kc. Beeldmerk, tekst'den 
NATO'(lid van de NATO). 

VATICAAN 
233 '99 . Serie 'pausen en de 
heilige jaren 1300 2000', II. 
300,600,800,900,1000,1300, 
1500,20001 Alle met samen
hangend vignet met afbeelding 
van wapen. Resp. Julius III (heilig 
jaar 1550), Gregorius XIII (1575), 
Clemens Vl l i d 600), Urbanus VIII 
(1625), InnocentiusX (1650), Cle
mens X (1675), lnnocentiusJ(ll 
(1700), Benedictus XIII (1725). 
233 '99 . Europol 999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten.' 
800,9001. met verbindend Via
net. Flora. Resp. Pioen, waterlelie. 
274  '99 . Herdenking Padre Pio 
da Pietrelcina (1887 1968). 
800 L, blok met 200,600,9001 
Doorlopend beeld Resp. portret 
met aureool, portret met gestig
matiseerde handen, kerken. 

IJSLAND 
43  '99 . Zeezoogdieren. 
35., 45., 65., 85.kr.; blok van 
de vier waarden. Resp. Orcinus 
orco, Physeter mocrocephalus, Ba
loenoptero musculus, Pnocoena 
phocoena. 

154 '99. Locomotief en kotter. 
Blokje met 25. en driemaal 50.

kr. Locomotief 'Minor'. 
Blokje met viermaal 75. kr. Kot
ter 'Sigurfari'. 
154 '99. Vijftig jaar Rood van 
Europa. 
35. Kr. Symbolische voorstelling 
(jaartallen 19491999, sterren 
Europese vlag als vliegende dui
ven), beeldmerk. 

ZWITSERLAND 
243 '99 . Luchtvaartgeschiede
nis; nonstop ballonvaart rond de 
wereld in twintig dogen door de 
Zwitser Piccard en de Brit Jones. 
90 c. Ballon 'Breitling, Orbiter 3' 
boven besneeuwde bergtoppen. 

55 '99. Pro Potrio 1999;'erf
goed en landschappen'. 
7Q+2S (tweemaal), 90H40 (ook 
postzegelboekje met tien zegels), 
110■^50 c. Resp. kastanjebossen 
van Malcontone (Ticino), kasteel 
'La Sorraz' (Voud, 13de eeuw), 
stoomschip 'Uri' op het meer van 
Luzern, kapel van Sint Paul in 
Rhäzüns ((jroubünden) met af
beelding van St. Christoffel met 
Kind Jezus op de arm (legende 
von St. Christoffel die het Kind de 
rivier helpt oversteken). 
Blokjes met vier zegels. 
55 '99 , Europol 999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
90 c; blokje met vier zegels. 
Hoorns van Ibex. 

55 '99. Speciale zegels. 
70 c. SOSkinderdorpen ('een idee 
met internationale echo'). Clowns, 
beeldmerk, jaartallen 19491999. 
90 c. Folklore; feest van de wijn
bouwers, Vevey 1999.Tekening 
van reuzenpoppen die gebruikt 
worden tijdens de kroningsplech
tigheid 'Jeu des visites de La Vig
ne'. 
90 c. Raad van Europa. C(Council)

vormig afgebeelde vlaggen veer
tig lidstaten. 
1.10 F. Vijftigste verjaardag van 
de conventies van Geneve; Rode 
Kruis. Vlag met rood kruis omcir
keld door 'Comité International 
Geneve' met CICR ('Comité Inter
national de la Croix Rouge') en 
'Gordien' (bewaker) van de Con
venties van Geneve. 
Blokjes met vier zegels. 

55 '99. Honderdvijfentwintig 
j oa rUPr . 
20 en 70 c. Resp. driehoekig en 
rechthoekig formaat in samen
hang (envelop) met jaartallen 
18741999 en beeldmerk; strook 
met vier 'enveloppen' en vermel
ding'China 99, World Philatelic 
Exhibition'. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
201  '99 . Schaken. 
10.000,20.000,30.000,40.000, 
50.000,60.000 Af.; blok van 
150.000 Af. Resp. dame (China, 
17de eeuw), toren (olifant, VS, 
1859), paard (Engeland, 1850), 
koning (Java, 9de eeuw), raads
heer (Oostenrijk, 1848), toren (In
dia, 1790); zegel met Jacques 
'Staunton' koning, blokrond met 
drie mannetjes dragende versier
de olifont. 

1 

l 

1 
1 

1 
1 
1 
\̂  
■ 

1 
1 
n 
1 
M 

ndiBi 

■ 
■ 
^ ■ 
n ■ 

Ars I 
6 0 0 Q & J 

MIIT J 

1 
1 
■ 

my 
^■4 P 

L 
i"A 
m

AlGHANPOSTCk 
1999 

■ | 
H ; 
■ l 
j 
T ; 
■ ! 

11 

ir:: 
^ 1 ; 
vv ! 

52 '99. Paddestoelen. 
10.000,20 000,30 000,40.000, 
50.000,60.000 Af.; blok von 
150.000 Af. Resp. Agoricus com
pestris, Leucocoprinus bresadolae, 
Kuehneromyces mutobilis, Loctori

us deterrimus, Lepisto nudo, Cop

rinus comatus; Anthurus orcheri. 

ANGUILLA 
248  '98 . Internationaal kunst
festival, The Volley; schilderijen. 
15,30 c. ,$ l .  , 1.50,1.90. Resp. 
'schoteilond' van Valerie Alix, 'in 
het licht poseren' (vissen) van 
Melsadis Fleming, 'visser van An
guillo' van Juan Garcia, 'verse 
vangst' van Verna Hort, 'de klok
kentoren van St. Mary' von Ricky 
Rocordo Edwards. 

ARGENTINIË 
22 '99 . De postbode in de loop 
der tijd; postzegelboekje. 
Inhoud: tweemaal 45, tweemaal 
50, tweemaal 75 c. Resp. uit 
1920,1950,1999. 
63 '99 . Veertig jaar nationaal 
kunstfonds. 
75 c. Symbolische voorstelling ver
schillende fondsactiviteiten. 
63 '99 . Internationaal jaar van 
de oceaan. 
50,75 c. Resp. met olie besmeur
de pinguïn, dolfijnen in vrijheid. 

ASCENSION 
201  ' 9 9 . Transportvliegtuigen/ 
honderdvijfentwintigste geboorte
dag van Sir Winston Churchill. 
15,35,40,50 p.; blok van £ 
1.50. Resp. Curtiss C46 Comman
do, Douglas C47Dakota, Douglas 
C54 Skymoster, Consolidated Li
berator Mk. V; zegel met Consoli
dated Liberator LB30, blok met 
Churchill (neemt hoed of als groet 
oon eerste Amerikaanse eskader 
'Home Guard', januari 1941), 
echtgenote Clementine en bri
gadier Sir Basil SergisonBrook. 

53 '99. Australia 99**; schepen. 
15,35,40,50 p.; blok von £ 1 .  . 
Resp. SS 'Glengorm Castle' 
(1929), SS'Gloucester Castle' 
(1930), SS'Durham Castle' 
(1930), SS'Garth Castle'(1930); 
zegel met HMS 'Endeavour', blok 
met vermelding 'ontdekkingsreis 
von kapitein Cook, 1771' en ver
schillende ontwerptekeningen. 

AUSTRALIË 
221'99. 'Australian legends' 
(belangrijke Australiers); kunste
naar Arthur Boyd. 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 

Resp. portret, schilderij 'Nebuchad
nezzar on fire Falling over a 
waterfall'(19661968). 

193 '99 . Australia 99**; zeil
schepen 
45metvianet,85c.,$l.,1.05. 
Resp. 'Polly Woodside' (vignet met 
beeldmerk), 'Alma Doepef', 'En
terprize', 'Lady Nelson'. 
193 '99. Australia 99**; zee
verbindingen Austrolielerlond; 
gezamenlijke emissie von Austra
lië en Ierland. 
Blok met 45 c. (Australië) en 30 p. 
(Ierland). Twee verschillende afbeel
dingen van de 'Polly Woodside'. 
193 '99. Australia 99**; zee
verbindingen AustroliëCanodo; 
gezamenlijke emissie van Austra
lië en Canada. 
Blok met 85 c. (Australië) en 46 c. 
(Canada) Twee verschillende af
beeldingen van de 'Marco Polo'. 
193 '99 . Australia 99**; zee
voorders. 
Twee blokken met elk driemaal 45 
c. Resp. Abel Tosmon, James Cook, 
Matthew Flinders; William Dam
pier, George Boss en Phillip Parker 
King; beeldmerk. 
22 3  ' 99 . Olympische spelen 
Melbourne 1956; zegel op zegel 
(olympische fakkel). 
$1.20.Yvertnr 232. 
84  '99 . Flora. 
45 c. Viermaal. Resp. Hibbertia 
scondens, Correo reflexo, Wohlen
bergia stricto, Ipomoeo pescoprae 
ssp. brosiliensis; postzegelboekje. 
154 '99. Verjaardag koningin 
Elizabeth 11(21 april). 
45 c Koninginmoeder met konin
gin Elizabeth II (eerste mooi sa
men op Australische zegel). 

BAHAMA'S 
92 '99 . Veertig jaar 'National 
Trust'. 
Strook met vijfmaal 55 c. met 
doorlopend beeld. Flamingo's 



9 -3 - ' 99 . Australia 99**; scheep
vaartgeschiedenis. 
15,55,60,70 c.; blok van S 2. 
Resp. Arawak-indianen in gedeel
telijk overdekte peddelkano, de 
'Santa Maria', 'Blackbeards ship 
Queens Anne's Revenge', 'The 
Banshee' (Amerikaanse burger
oorlog); zegel met Amerikaanse 
invasie Fort Nossau (1776); blok 
met portretten van commodore 
Esek Hopkins en luitenant John 
Paul Jones en toelichting. 

BARBADOS 
19 -3 - ' 99 . Australia 99**; zeil
schepen. 
Blok van $ 4. 

BENIN 
10 -12 - '98 . Vlinders. 
135,150,200,250,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Pornassius 
apollo, Anthocharis cardamines, 
Nymphalis antiopa, Pororge oege-
ria, Palaeochrysophanes hippo-
thoe, Carterocephalus palaemon; 
Agias urticae. 
3 0 - 1 - ' 9 9 . Vogels. 
135,150,200,270,300,400 f.; 
blok van 1000 F. Resp. Chicebia 
gouldiae, Sicalis flaveola, Quelea 
quelea, Euplectes afer, Paroaria 
coronata, Emberiza flaviventris; 
Mandigca nitidula. 

15 -12 - ' 99 . Zeilschepen. 
135,150,200,300,400 F.; blok 
van 1000 F. Resp. 'mosquito' zeil-
kano om te vissen (Negombo, Sri 
Lanka), 'tancal' met twee voorste
vens of 'tanca-tim' (rivieren Can
ton en Macao), Hong Kong 'sam
pan' (China en Indochina), Japan
se jonk, Bengaalse 'dock' of 'doe-
ca-pulwar'; Chinese jonk of 'pata-
che'. 

BOTSWANA 
Afbeelding melding 4/306. 

2 8 - 1 2 - ' 9 8 . Nieuwe uitgifteda
tum melding 4/306 'handenar
beid, weven en product'. 

CAMBODJA 
Afbeelding melding 4/307. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
2 -3 - ' 99 . Oude Chinese schilderij
en ontleend aan het boek 'Joy in 
Peacetime' (Ching dynastie). 
5.- (tweemaal, 7.-, 26.-; blok met 
de vier zegels.Vier verschillende 
afbeeldingen van vrouwen en kin
deren met lantaarns (Lantaarnfes
tival). 
2 0 - 3 - ' 9 9 . Serie'traditionele ar
chitectuur 1999'; decoraties. 
5.-(tweemaal), 10.-, 19.-. Resp. 
hangende cilinders, 'taishi' scher
men, 'xuanyu' (decoratieve ele
menten aan gevelspitsen), hout
snijwerk. 

CUBA 
18 -1 - '98 . Bezoek paus Johan
nes Paulus II. 
65,75 c. Resp. kathedraal van 
Havana, basiliek van Onze-Lieve-
Vrouw van barmharigheid in El Co
bra; beide waarden met portretje 
paus. 
Twee blokken van 50 c. Resp. met 
Fidel Castro, wuivend. 
2 2 - 1 - ' 9 8 . Vijftigste sterfdoa van 
arbeidersleider Jesus Menéndez 
(1911-1948). 
15 c. Portret. 
10-2-'98.Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998. 

10,15 (tweemaal), 65 (twee
maal) c. Spelmomenten. 
2 8 - 1 - ' 9 9 . Zestia jaar aC ('Cu
ban Workers' Trade Union Organi
zation'). 
15 c. Monument, mensen met 
vioggen, beeldmerk. 

EL SALVADOR 
27 -11 - ' 98 . UPU*. 
1.- C. Symbolische voorstelling 
(met zegels 'Sello' omwonden we-
reldbotkeldmerk UPU* met 
AIJP*, Ascot*, FIP*,lfsda*, UPU, 
sterren en planeten). 
1-12- '98. Vijfenzeventig jaar 
luchtmacht; vliegtuigen/helikop
ters en badges. 
1.50 C. Viermaal, in samenhang. 
Resp. vrachtvliegtuig 'C47T', oefe
ning met'TH-300','UH-1H', bom
menwerper 'Dragonfly'. 
9 -12 - ' 98 . Bijzondere gerechten. 
Vel mettienmaol 1.50 C. Resp. 
'Ensolado de Papaya y Pacaya' 
(salodo van papaja en boomvo
ren), 'Sopa ae Mondogo' (soep 
van darmen en pens), 'Comorones 
en Alhuaiste' (garnalen in 'olhu-
oiste?'), 'Buüuelos de Huevos y 
Miei de Panelo' (beignetten van ei 
en honingbeschuitjes), 'Refresco 
de Ensolado' (frisse salade), 'Enso
lado de Aguocote' (ovocadosalo-
de),' Sopa de Arroz Aguado con 
Chipilin' (soep van rijstwoter met 
banaan), 'Plato Tipico Solvodo-
reüo' (verschillende hapjes), 'Em-
panados de Plótono' (posteitje van 
plataan/banaan?), 'Horchoto' (or-
geade: koude amondelmelk). 
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15-12- '98 .15 jaar terugkeer 
van de rechtsstaat. 
25.- C. Ondertekening door presi
dent van de constitutionele verga
dering ('Asombleo Constituyente') 
Roberto D'Aubuisson. 
19-2 - ' 99 . Eerste nationale the
matische postzeqeltentoonstelling. 
2.50 C. Stoomschip van de 'Sal
vador Railway Company Limited'. 
24 -2 - ' 99 . Veertig jaar vierde te
levisiekanaal. 
4.- C. Symbolische voorstelling 
met getal 40. 

ETHIOPIË 
9 -3 - ' 99 . Herdenking moeder Te
resa (1910-1997, geboren in 
Skopje in Albanië). 
45,55 c., 1.-, 2.-Birr. Resp. por
tret met rozenkrans, ander portret 
met rozenkrans, met kind, portret. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 3/226. 
5-3-'99.Australio 99**; mari
tiem erfgoed (schepen). 
25,35,40,50 (tweemaal, in sa
menhang) p. Resp. HMS 'Beogle', 
HMAS'Australia', SS'Canberra', 
SS 'Great Britain' en bezoek van 
'All-England Eleven' aan Australië 
(1861-1862). 

FIJI 
Zonder datum. Australia 99**; 
schepen. 
63,81c.,$l . - ,2.- ;b lokvan 
$ 1.50. Resp. SS'Tofuod 920-
1930),MV'AdiBeti'(1920-
1930), SS'Niogoro'(1920-1930), 
MV'Royal Viking Sun'(1990); SS 
'Mokatea'(1920), beeldmerk. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
l - 2 - ' 9 9 . Uitgiftedatum en cor
rectie 'fronkeerzegels; schepen' 
(melding 1/66). 
2,15,20,26,34,60,80 p., £ 1 . - , 
1.15,2.-. Resp. bork'Westmin
ster'(1837), Spaans schip'Sao 
Cristovao' (1589), klipper van de 
VS'Seo Witch'(1849), HMS'Royal 
George' (1778), klipper 'Cutty 
Sork'(1883),'British East India 
Co'-schip'Mentor'(1789), HM 
brigantijn'Trinculo'(1809), 
stoom/zeilschip 'Enterprise' 
(I825),schip/'privateer"Con-
fiance'( 1800),'British Indian Co'-
schip'Kent'(1820). 

19-3 - ' 99 . Australia 99**; zeil
schepen. 
Blok met tweemaal 60 p. 'Cutty 
Sork', 'Thermopylae' tijdens race 
von 15.000 mijlen. 

INDONESIË 
l - l - ' 9 9 . Serie'creation and 
engineering year 1999'. 
500,700 Rp. Resp.'Kincir Air' 
(elektriciteitsleiding),'Hidrom' 
(waterkracht). 
10-1 - ' 9 9 . Zevende spelen voor 
gehandicapten van het Verre-Oos
ten en de Zuid-Pocific. 
500 Rp. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. nand oon wiel rolstoel, bol; 
kogelstoten vanuit rolstoel. 

2 6 - 1 - ' 9 9 . Vijftig jaar luchtvaart
maatschappij 'Gorudo Indonesia'. 
500,700,2000 Rp. Resp. logo, 
vliegtuigonderhoud, piloot en ste
wardess. 
15-2 - '99 . Serie'Indonesische 
volkslegenden', II. 
Vel met vier stroken van vijf ze
gels van 500 Rp. met doorlopend 
beeld per strook. 'Vier volksvertel
lingen. Resp. 'Donou Toba' (ont
staan van het Tobameer op Suma
tra); 'Bonjarmosin' (Zuid-Koli-
montan, prins Somudero en prins 
Tumenggung sluiten vrede, Bon-
dor Masin wordt hoofdstad; naam 
Bonjormasin ontstond in droge sei
zoen wanneer water zout: masin 
smookt); 'Buleleng' (koninkrijk op 
Bali gevestigd door I Gusti Gede 
Poseken waar hij in Den Bukit het 
paleis 'Sinqo Rajo' bouwde; rond
om het paleis groeiden veel Bul
eleng bomen); 'Woiram' (woon
plaats Woirom in dorp Merem in 
Irian; zoon Woiwollytmong wordt 
gered door dorp Demontin en 
trouwt dochter dorpshoofd Mecy, 
wader Woiram verdenkt Demontin 
van kidnapping, maar bij ontdek
king van de waarheid straft hij 
zichzelf door van rotsblok te ver
dwijnen: voetafdrukken op rots
blok). 
Blok van 5000 Rp. Tobameer. 

5-6-'98.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
180,280,400,500 F. Cartoon
achtige tekeningen van voetbal
lers met belangrijke gebouwen uit 
Parijs op achtergrond; de 280 F. 
met uit vlaggen samengestelde 
voetballer. 

26 -6 - ' 98 . Paddestoelen. 
50,180,280F.Resp.Agaricus 
bingensis, Lactarius gymnocorpus, 
TermitomycesleTestui. 
10-7 - '98 . Met uitsterven be
dreigde flora. 
40,100,180F.Resp.Hutchinso-
nio borbata, Synsepalum aubrevil-
lei. Cola lorougnonis. 
13-11 - '98 . Folklore; kleder
drachten. 
180,280F.Resp.Tapa,Raphia. 
2 6 - 2 - ' 9 9 . Afrikaanse treinen. 
180,280,500 F. Verschillende 
treinen; de 500 F. met portret pio
nier Cecil Rhodes. 



JAMAICA 
Afbeelding melding 3/227. 
l  2  ' 9 9 . Herdruk frankeerzegel. 
$25. 

KENIA 
812  '98 . Twintig jaar president 
Daniel T. arap Moi. 
14 Sh. Eedsaflegging op 5 januari 
1998 (vijfde termijn). 

KIRIBATI 
193  '99 . Australia 9 9 " ; sche
pen. 
Blok van $ 2.. Zegel met landing 
HMS 'Resolution' op Kersteiland 
(24 december 1777); blokrand 
met portret James Cook, lachende 
zon, beeldmerk. 

KIRIBATI 
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KOREA NOORD 
162  '99 . Zevenenvijftigste ver
jaardag grote leider Kim Jong II. 
40 ch. Geboortehuis op geheime 
kamp berg Paektu. 
1  3  ' 9 9 . Tachtigste verjaardag 
van de volksopstand van 1 maart. 
10 ch. Strijdtoneel en tekst 'lang 
leve Koreaanse onafhankelijk
heid'. 
154  '99 . Viering dag van de 
zon/vierentachtigste geboortedag 
Kim II Sung. 
10 ch.; bloK van 2 won. Resp. ge
boortehuis in Mangyongdae; la
chende Kim II Sung. 

KOREA ZUID 
20 11  ' 98 . Serie'Koreaanse 
schoonheid', VIII (melding 
7/8/554/555); waterdruppe
laars van overwegend blauw/wit 
porselein (gebruikt op scholen om 
van inktstaaf je vloeibare inkt te 
maken). 
170 w. Achtmaal. Resp. perzik. 

doosje met laagje rood koper en 
kraanvogels, vis, perzik met ver
siering van rood koper, pad, 
draak en wolk, aap, huisje. 
912  '98 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 11/825 'registratie van 
Koreaanse culturele schatten op 
lijst werelderfgoed'. 
170,380 w.; blok met beide 
waarden. Resp. 'Tripitaka Kore
ana' (81.258 houten blokjes met 
inscripties) bij Hoeinsa tempel, Ho
einsa tempel (bewaarplaats van 
de 'Tripitaka Koreana'); op blok
rand tempelcomplex en landkaart. 
1  5  ' 9 9 . Honderdste verjaardag 
opening hoven Kunson. 
170 w. Korenaar, kompas en 
stuurrad vormen samen getal 100. 
1  5  ' 9 9 . Honderdste verjaardag 
opening van hoven Masan. 
170 w. Landschap, vogel, muziek
schrift (bijbehorende tekst in ka
rakters). 

geboortedag Johann Wolfgang 
von Goethe. 
170 w.; blok van 480 w. Resp. 
portret; portret en scène uit Faust. 
138  '99 . Week van de filatelie. 
170 w.; blok van 340 w. Berg. 
1  9  ' 9 9 . Honderd jaar nationale 
spoorwegen. 
] 70 w. Locomotief. 
1  1 2  ' 9 9 . Nieuwjaarswensen; 
Chinese zodiak***, jaar van de 
draak. 
170 w.; blok met tweemaal 170 
w. Gestileerde draak. 

MAAGDENEILANDEN 
Aanvulling melding 3/227 'ge
denkjaren en gebeurtenissen'. 
5,15,30,45,50c.,$1..Re5p. 
dertig jaar middenschool (meisje 
achter computer, houtbewerkende 
jongens, technisch computeronder
wijs); idem (muziekonderwijs, 
blaasinstrumenten:), vijftig jaar 
universiteit van Westlndie (ge
bouw), idem (muur met wapen 
met o.a. pelikaan, beeldmerk 50 
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35  ' 99 . Serie'cartoons', V. 
170 w. Driemaal; drie blokken 
met een herwaardering van 340 
w. 
3 1  5  ' 9 9 . FIFA*; wereldvoetbal
beker Korea/Japon. 
Blok met strook van viermaal 170 
w. Spelmomenten. 
3 1  5  ' 9 9 . Honderdachtste con
ferentie IOC*. 
170 w. Op elkaar gelegde handen 
gescheiden door kleuren Olympi
sche ringen (werelddelen). 

56  '99 . Bescherming bedreigde 
diersoorten (zieThem.pan.). 
Blok met tweemaal 170 en twee
maal 340 w. Resp. 'falcon', 'spar
row hawk', 'eagle owl', 'Steller's 
sea eagle'; blokrand met land
schap met fauna. 
128 '99 . Tweehonderdvijftigste 

joor), stichting medische maat
schappij van Londen door Dr. John 
Coakley Lettsom 225 jaar geleden 
(portret, eiland 'Little Jost Von 
Dyke'), idem (gebouw en wapen). 

MACAU 
1  3  ' 9 9 . Literatuur en persona
ges. 
2. P. Zesmaal. 

193  '99 . Australia 99**; mari
tiem erfgoed 'zeeën en oceanen'. 
1.50,2.50 P.; blok van 6.P. 
Resp. zeilschepen, onderwaterle
ven; walvis doorlopend op blok
rand, blok met schepen, vissen, 
schelpen; beeldmerk. 

MADAGASCAR 
2 4  3  ' 9 9 . Vlinders. 
250,1950 F. Beide zesmaoL 

Resp. Euphaedra neophron, Chry
surudua riphearia, Palla ussheri, 
Junonia outhyo, Zizina otis, Collo
lis donoe, Popilio demodocus, Pa
pilio dardarus, Coeliades forestan, 
Eurytela dryope, Cynthia cardui, 
Donous plexippus. 
Vier blokken van resp. 1800, 
1900,2250,3500 F. Resp. Pieris 
rapae, Eurema brigitto, Myrino si
lenus, Catopsilio florella. 

MALEISIË 
2811'98.Postzegelweek 
1998; insecten (correctie of aan
vulling melding 1/66/67). 
Vel met 20,30,50 s., 2 RM. 
(tweemaal). Resp. Xylotrupes die
on, Pomponio imperatorio, Phylli
um pulchrifolium. Hymenopus co
ronotus, Mocrolyristes corporalis 

Ä1 

Zonder datum (1998) . Spelen 
Kuala Lumpur 1998; 'glorieuze 
momenten'. 
Twee blokjes. Resp. van 2 RM; met 
viermaal 30 s., viermaal 50 s. en 
1RM. 
2 8  1  ' 9 9 . Internationaal jaar 
van de ouderen. 
1 RM Tweemaal. 
2 7  2  ' 9 9 . Zeldzame vruchten. 
20,30,50s., lRM.Resp."iambu 
bol', 'ceropu', 'binjai', 'salak'. 

MARSHALLEILANDEN 
153  '99 . Twintigste eeuw, VI; 
jaren 19501959, periode van 
'peril and progress' (gevaar en 
vooruitgang). 
Vel met vijrstroken van drie ze
gels van 60 c. Resp. televisie 
(1950), koude oorlog (1950, Ko
reaanse oorlog), vaccinatie polio 
(1952), wapenwedloop Amerika 
en Sovjetunie, DNAstructuur ont
dekt door James Wotson en Fran
cis Crick (1953), beklimming 
'Mount Everest' door Edmund Hil
lary en Genzing Norgay (1953), 
kroning koningin Elizaoeth II in de 
'WestminsterAbbey'(1953), rock 
'n roll (1954), strijdkrachten van 
Ho Chi Minh verslaan Frons garni
zoen bij Dien Bien Phu in 1954 (in 
de vijftiger jaren eveneens onaf
honkelijKheid voor Loos, Sudan, 
Marokko, Tunesië, Ghana, Malei
sië, Guinea en Singapore), strijd 
tegen rassendiscriminatie (blan
ken en kleurlingen samen in bus
sen en treins, 1955; Algemene 
Vergadering van de VN veroor
deelde wereldrassendiscriminatie 
in 1959), Hongaarse opstand te
gen Sovjetunie (1956), verdrag 
van Rome (begin Europese Unie) 
ondertekend Joor Frankrijk, West

Duitsland, Italië, Luxemburg, Bel
gië en Nederland, 1957), begin 
ruimtetijdperk (lancering Sput
nik, 4 oktober 1957), straalja
gertijdperk (vlucht van BOAC: 
'British Overseas Airways Corpo
ration' over NoordAtlantische 
Oceaan van Londen naar New 
York in iets meer don zes uur, 
1958), microchip veroorzaakt 
computerrevolutie (Jack Kilby); 
velrand met tekst over de periode 
19501959. 
193  '99 . Australia 99**; mari
tiem erfgoed. 
Blok metstrook van $1.20 en 
drie vignetten. Resp. HMAS 'Au
stralia'(1913); vignetten met 
drukprocédé van cyaon, cyoan en 
magenta, tot cyaon en magenta 
en geel (aangegeven in stippen op 
blokrand); met toevoeging van 
zwart de definitieve zegel van 
$1.20; op blokrand de HMAS 
'Australia' en jaartallen 1013
1920, beeldmerk. 

MAURITIUS 
103  '99 . Inheemse flora. 
1,2,5,9Rs.Resp.Clerodendron 
lociniatum, Senecio lomarckianus, 
Cylindrocline commersonii, Psiodio 
pollicina. 

MEXICO 
115'98.Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998, IL 
S 2.30. Mascotte 'Aguigol', gesti
leerde Eiffeltoren, vlaggen beide 
landen. 
155  '98 . Dog van de leraar. 
$ 2.30. Docente professor Soledad 
Anoya Solórzano. 
25 5  ' 98 . Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998, III. 
Blok met $6.20,8.60 met doorlo
pend beeld Resp. spelmoment, 
mascotte; blokrand met foto Mexi
caanse selectie. 
31  5  ' 9 8 . Tweehonderdvijftig 
jaar bondsstaat Tomaulipas 
(Nieuwsantander). 
$ 2.30. Inheemse flora 
26  '98 . Twintig jaar sporttoto. ï 
$ 2.30. Moculixochitl (god van het ^ 
spel). 

36  '98 . Honderd jaar onafhon s 
kelijkheidverkloring van de Filipij ^ 
nen. ^ 
$3.40; blok van $7.40. Galjoen 5 
uit Manila. z 
56  '98 . Honderdste geboorte "^ 
dag Spaanse dichter Federico Gor § 0 7 
cio Lorca (18981936). ml 
$3.40. Portret. 
56  '98 . Vijftig jaar universele 
verklaring rechten van de mens. 
$3.40. Beeldmerk. 



2 6 - 6 - ' 9 8 . Internationale dog te
gen drugsmisbruik en illegale 
drugshandel. 
$ 2.30. Witte duiven, opengesla
gen boek met tekst 'Lex, Jus' 
(wet, recht). 
6 -7 - ' 98 . Vijfenzeventig jaar die
rentuin in Chapultepec. 
$2.30. Portret oprichter Alfonso 
L Herrera, Ponthera onca. 
9 -7 - ' 98 . Dag van de boom. 
$ 2.30. Boom en blad. 
9 -7 - ' 98 . Opening museum voor 
filatelie in Oaxaca; bezienswaar
digheden. 
$2.30,3.40. Beide tweemaal. 
Resp. St.-Petrus- en St.-Poulus-
klooster,Teposcolula(16de 
eeuw), aarden kruik uit San Bor-
tolo Coyotepec, schilderij 'de weg' 
van Francisco Toledo (1969), 
'Mixtekische strijder' (gouden 
borstschild uit Monte Albón, 7de-
8ste eeuw). 
18-7 - '98 . Momument voor pre
sident Don Benito Juarez Garcia 
(1806-1872) in nationaal paleis. 
$ 2.30. Portret. 
2 4 - 7 - ' 9 8 . St.-Dominicus cultuur
centrum, Ooxoca. 
Blokje met driemaal $ 2.30, een
maal $ 3.40. Resp. dominicanen
klooster, cultuurmuseum, Francis-
co-de-Burgoo bibliotheek, histo
risch botanische tuin. 

NAMIBIË 
18- l - '99 . ' Fun stamps'voor 
kinderen. 
$1.80,2.65. Resp.'Oamarodik-
dik', gestreepte boomeekhoorn. 
l -2- '99. 'Yoko snake'; postze
gelboekje. 
Inhoud tienmaal $1.60. 
18-3 - '99 . Schepen. 
Blokje van $5.50. Schip'Wind-
huk'. 
13-4-'99. 'Gl iding' in Namibië. 
S 1.60,1.80. 
27-4- '99.IBRA 99, wereldpost-
zegeltentoonstelling, Neurenberg; 
'Tigerente' (tijgereend?). 
Blok van $5.50. 
18-5 - '99 . Vogels; valken. 
60 c., $1.60,1.80,2.65. 

NAURU 
l - 1 2 - ' 9 8 . Eerste'contact'200 
jaar geleden. 
$ 1.50. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. de 'Snow Hunter', kapitein 
John Fearn. 

NEPAL 
20-6-'98.Wereldvoetbalbeker 
1998. 

^ 12.- R. Spelmoment. 
^ 2 8 - 6 - ' 9 8 . Serie 'belangrijke 
^ personen'. 
- 0.75,1.-, 2.-(tweemaal), 5.40 R. 
s Resp. democratisch strijder Ram 
^ Prasad Raid965-2008 BS), spe-
^ ciolist Kiranti taal en cultuur Imon-
2 singhChemjong (1904-1975), so-
= ciool werker TulsiMeherShresha 
°- (1953-2035 BS), expert in Sons-

9 0 0 krietMoho Pundit Dodhil Ram Mo-
wOU rasini( 1939-2020 BS), taalkundi

ge MahanandaSapkota( 1953-
2035 BS). 
18-9 - '98 . Democratisch leider 
Ganesh Man Singh (1915-1997). 

5.- R. Portret, menigte mensen. 
9 -10 - ' 98 . Koninklijk Nepalees 
leger op VN-vredesmissie. 
10.- R. Twee soldaten, wereld
kaart. 
2 9 - 1 1 - ' 9 8 . Slangen. 
1.70,2.-, 5.-, 10.-R. Resp. ko
ningscobra, gouden boomslang, 
Aziatische rotspython, 'Karon's Pit' 
adder. 
2 9 - 1 1 - ' 9 8 . Campagne preven
tie blindheid. 
l.-R. Leus'save siqht prevent 
blindness' (mogelijkheid om 
cataract: grauwe staar te genezen 
door operatie). 
10-12- '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
10.- R. Symbolische voorstelling 
met tekst en duif. 
2 7 - 1 2 - ' 9 8 . Decade van Azië en 
de Pacific voor gehandicapten. 
10.- R. Mensen met verscnillende 
handicaps. 
29 -12 - ' 98 . Waterkrachtcentrale 
'Morsyongdi'. 
12.-R. Waterkrachtcentrale. 
29 -12 - ' 98 . Vierenvijftigste ver-
iaardoq koning Birendra Bir Bi
kram Snah Dev (geboren 28 de
cember 1945, op de troon in 
1972, kroning in 1975). 
2.- R. Portret. 

NEVIS 
18-l-'99.Wereldvoetbalbeker 
1998;topvoetballers. 
Vel met achtmoal $ 1.-. Resp. Lau
rent Blonc (Frankrijk), Dennis 
Bergkamp (Nederland), Davor Su-
kor (Kroatië), Ronaldo (Brazilië), 
Didier Deschomps (aanvoerder 
Frankrijk), Patrick Kluivert (Ne-
derlana), Rivaldo (Brazilië), 
Zinedine Zidane (Frankrijk). 
Blok van $ 5.-. Zinedine Zidane 
(twee doelpunten in finale tegen 
Brazilië); blokrond met vermel
ding spelers en hun kwalificatie 
('beste... '). 
2 2 - 2 - ' 9 9 . Australia 9 9 " , we-
reldpostzegeltentoonsteliing;pre-
historische dieren. 
30,60,80 c., $1.20,2.-, 3.-; 
twee blokken van $ 5.-; twee vel
len met zesmaal $ 1.-. Resp. Kri-
tosourus, Oviraptor, Eustrepto-
spondylus, Tenontosourus, Ou-
ronosourus, Muttoburrosourus; 
Triceratops, Stegosourus; Edmon-
tosourus, Avimimus, Minmi, Seg-
nosourus, Kentrosourus, Deino-
nychus; Soltasourus, Compsogan-
thus, Hodrosaurus, tuojiongo-
sourus, Euplocepholus, Ancni-
saurus; beeldmerk. 
8 -3 - ' 99 . Wereldleiders 20ste 
eeuw. 
Vel met achtmoal 90 c. Twee ver
schillende afbeeldingen van David 
Ben-Goerion (1886-1973), twee
maal keizer Hoile Selassie I 
(1892-1975), tweemaal Mao Ze
dong (1893-1976), tweemaal 
Franklin Delano Rooseveh( 1882-
1945); volrond met korte biogra
fie. 
Twee blokken van $ 5.-. Resp. 
Nelson Mandela (geboren in 
1918), Mahotmo Gandhi (1869-
1948); blokrond met resp. spinne
wiel (symbool van onafhankelijk

heid) en biografie, met F.W. De 
Klerk (Nobelprijs van de vrede 
voor Mandela en De Klerk) en bio
grafie. 

NICARAGUA 
10-12 - '98 . Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
12.- Cd. Mensen van verschillende 
landen, beeldmerk. 
14-12- '98 . Kerstmis 1997! 
0.50,1.-, 2.-, 3.-Cd. Resp. kerst
stal, kruik met afbeelding van Ma
ria met Kind, geboorte van Chris
tus (beeldjes van klei), schilderij 
'kerstmis'. 

NIEUW-ZEELAND 
l - 3 - ' 9 9 . Habitat-zegel (uitgege-
veen vanaf 1993 door de 'New 
Zeoland Fish and Game Council'); 

$ 10.-. Lophortyx gombelii (man
netje en vrouwtje). 

10-3 - '99 . Millennium IV;'Nos
talgia'. 
40,80 c. ,$1.- , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. speelgoed ('Fun Ho' brand
weerauto, kinderboek, knikkers, 
dam/schaakbord); voeding ('Ser
geant Don, the Creamota Man': 
ontbijt met graanproduct: corn
flakes, met Koekjes gevulde trom
mel met portret koninklijk gezin 
Engeland); transport (tram, kaart
jes en kopje koffie); huishouding 
(radio, moeder met twee kinderen 
achter fornuis); verzamelen (post
zegels, ansichtkaarten, munten); 
tuinieren (grosmoaimachine, zak
jes zaad). 

NIGERIA 
30 -11 - ' 98 . Acht jaar Ecomog. 
5,30,50 N. Resp. schip en tekst 
'Africo's Pride'; militaire samen
werking van Gambia, Ghana, Gui
nee, Mali, Nigeria, Senegal en 
Sierra Leone; militaire samenwer
king van genoemde landen en Ni
ger, IvoorKust, Benin en Burkina 
Faso. 
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2 0 - 1 - ' 9 9 . Honderd jaar treinen. 
5,10,20,30 N. Resp.'gekooide' 
locomotief, Iddo Terminus, trein 
2131, moderne trein. 

NIUE 
2 4 - 2 - ' 9 9 . Maritiem erfgoed; 
schepen. 
70 c. ,$1.- , 1.20,1.50. Resp. de 
eerste migratie van Niue Felcoi 
(oceaon-zeilkono), HMS 'The Re
solution' von James Cook ontdekt 
Niue (1774), LM.S'John Wil
liams' van de 'London Missionary 
Society' (Anglicaanse missie arri
veerde met de 'Messenger of 
Peace' op 19 juni 1830), portret 
kapitein James Cook (1728-1779). 

NORFOLKEILAND 
28-1-'99. 'Ladies of the Air'; lo
kaal postzegelboekje nr. 3. 
Inhoud: veertigmaol 5 c. Postbe-
stelling. S23 'Sondringhom' vlieg-
boot, Qontos DC4 'Norfolk Tra
der'. 
9 -2 - ' 99 . Chinese zodiak 
van het konijn. 
Blok von 95 c. Zegel met speel 
goedkonijn Wabbit; blok met 
meisje Mia met Wobbit. 

"', \oat 

19-3 - '99 . Australia 9 9 " ; post-
zegelboekie. 
Inhoud vijfmaal 45 c. met een vig
net. Geschiedenis van HMS 'The 
Resolution'; vignet met beeld
merk. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
3 0 - 9 - ' 9 8 . Zestiende Gemene
best spelen, Kuala Lumpur 1998. 
25,50,651., 1 K. Resp. gewicht
heffen, 'lown bowls', rugby, 
squash; beeldmerk. 
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PITCAIRNEILANDEN 
15-2 - '99 . Onderwijs door de ja
ren heen. 
20,90 c., $1.80,3.-. Resp. 
schoolklas met onderwijzer Geor
ge Hunn Nobbs vanaf 1828, inkt-

potje en ganzenveer (1838); Si
mon Young en dochter Rosalind 
vanaf 1864, later geholpen door 
Hottie Andre van de zevendedaa-
adventisten in 1893, lei met grif
fels; school in Niger met lokaal 
personeel o.a. onderwijzer Roy 
Clark (1917-1938), kroontjespen, 
potlood en inktpot (1932); school 
in Pulau (staatsonderwijs vanaf 
1949), ballpoint en computermuis 
(1999). 
19-3 - '99 . Australia 9 9 " ; ar
cheologische expeditie naar 
scheepswrok van de HMS 'Boun-
ty'. 
Velmet50c.,$l .- ,1.50,2.-. 
Resp. 'Bounty' en anker, 'Bounty' 
en geschut, meetapparatuur, 
scheepsemmer?; blokrond met bo
ten, duikers, scholen vissen, vo
gels en vermelding 'archeologisch 
project van de Jomes-Cookuniver-
siteit, beeldmerk. 

POLYNESIË 
18-3-'99.0nderwaterleven. 
70,85,90,120F.Resp.Pterois 
volitans. Hippocampus histrix, An-
tennorius pictus, Toenionotus 
triacanthus. 

27-4-'99.IBRA 99, wereldpost-
zegeltentoonstelling, Neurenberg; 
tatoeages van Longsdorff en Tile-
sius. 
90,120 F. 

SEYCHELLEN 
Zonder datum. Bezoekende 
schepen uit de 18de eeuw. 
1.50,3.-, 3.50,10.-R.; blok van 
20.-R. 
Zonder datum. Internationaal 
jaar van de oceoon; postzegel-
boekje met twoolfmaol 3.- R. 'Ma
rine porks'. 

SRI LANKA 
20 -11 - ' 98 . Zesentwintigste fo
rum 'Lion Club International'. 
2.50 Rs. Beeldmerk met motto 
'Together in Harmony'. 
10-12- '98 . Kerstmis 1998. 
2.50,20.-Rs.; blok van beide 



waarden. Resp. engel Gabriel en 
de 'gezegende moeder', aankon
diging. 
Zonder datum. Vijftig jaar schil
deren. 
3.50,4., 17., 20.Rs.; blok van 
de vier waarden. 
Zonder dotum. Vijftig jaar film. 
3.50,4.,10.,17.Rs.;l)lokvan 
de vier waarden. 
Zonder datum. Frankeerzegels; 
folklore (inheemse dansers). 
1., 2., 3., 3.50,4., 5., 10., 
17.,20.Rs. 
8  l  ' 9 9 . Honderdste geboorte
dag premier S.W.R.D. Bondoranai
ke. 
3.50 Rs. Tweemaal; blok van bei
de zegels. 

ST. HELENA 
53  '99 . Australia 9 9 " ; sche
pen. 
Blok van £ 1.50. HMS 'Endeavour' 
voor anker (1771); blok met rou
te eerste reis (17681771) van 
James Cook, Larcum Kendall 's 
K.1 'uurwerk' (gebruikt door Cook 
tijdens tweede reis), beeldmerk. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
53 '99 . Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*. 
30,90 c. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
153 '99 . Serie'natuur' 
3.80 F. 'La PlateBière'. 
124  '99 . Beroepen: hoefsmid. 
1.70,2. F. Resp. beslaan van 
paarden (paardenhoofd, boef
ijzer, gereedschap); smid in werk
plaats. 
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ST. VINCENT GRENADINEN 
1512 '98 . Negenhonderdste 
geboortedag van Hildard von Bin
gen (10981179). 
i/el met zesmaal $1.10; blok van 
S 5.. Resp. liederen en gedichten 

van Hildegard ter ere van Maria 
en heiligen, portret, muziek en 
muziekinstrumenten ter lofprij
zing van God, paus Eugenius 
(11451153, stimuleerde Hilde
gard haar visioenen op te schrij
ven), stad Bingen aan de Rijn met 
klooster Eibingen, ander portret; 
tekst op volrond 'Hildegard ver
trouwcle baar visoenen toe aan 
een monnik Volmar die levenslang 
haar secretaris was'; mediterende 

4  1  ' 9 9 . Chinese zodiak"*; jaar 
van het konijn.. 
Strook met driemaal $ 1.; blok 
van $ 2.. 
2 1  1  ' 9 9 . Walt Disney; zeven
tigste verjaardag van Mickey 
Mouse. 
Drie vellen met zes zegels van 
$ 1.10. Resp. 'sportgeneratie', 'zie 
je bij de eindstreep', 'sneeuwple
zier met hoge snelheid'. 
Drie blokken van $ 5 . 
2 5  1  ' 9 9 . Wereldkampioen
schap worstelen 'New World Or
der'. 
Vel met achtmaol $ 0.70. Resp. 
Hollywood 'Hulk' Hogan, Kevin 
Nash, Sting, Randy Savage de 
'Macho Man', Diamond Dallas 
Page, Bill Goldberg, de 'Giant', 
Bret Hart de'Hitman'. 
1  3  ' 9 9 . Prehistorische dieren. 
$0.60 ,1 .  , 1.10,2.. Resp. Dilo
phosaurus, Plateosourus, Pochy
cephalosaurus, Euoplacephalus. 
Twee vellen met twaalf zegels. 
I. Twaalfmaal 70 c. Resp. Struthio
mimus, Indricotherium, Giant 
Moo, Deinonychus, Sabre Tooth 
Cat, Dawn Horse, Psittocosaurus, 
Giant Ground Sloth, Wooly Rhino
ceros, Mosasaur, Mastodon, Syn
dyoceras. 
II. Twaalfmaal 90 c. Resp. 
Rhamphorhynchus, Pteranodon, 
Archaeopterix, Dimetrodon, Ste
gosaurus, Parasaurolophus, Igu
anodon, Tricerotops, Tyranno
saurus, Ichthyosaurus, Plesio
sourus, Hesperonis. 
Twee blokken von $ 5.. Resp. 
Diplodocus, Wooly Mammoth. 

SURINAME 
27 l  '99 .F loro . 
$ƒ. 50,200,300,400,750, 
1300 Alle tweemaal in samen
hang (driehoeksformaat). Resp. 
Heliconia 'Caribeon Kawauchi', -
postozae, - rostrota, - 'sexy pink', 
- collinsiona, - waoneriona, -
'biho-noppi', - 'jaded forest', -
'golden torch', - lalispatha, - 'red 
yellow gyro', - 'sexy pink', - 'nap-
pi yellow'. 

TOGO 
28 -1 - ' 99 . Locomotieven. 
100,150,200,300,400,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. 0-4-0 
(Baldwin), 2-6-2 (Baldwin), 'Loco
motive de Gazoline' (Baldwin), 0-
4-0 (H.K. Porter), 2-6-2 (H.K.Por
ter), 0-4-0 (Vulcan); zegel met lo
comotief doorlopend op blok met 
aanhangwagens ('Jordanien'). 

«EWIUa«£IM«UISE'Kitsi!H 

-«Ma^-jijlf 1 ̂  ,^ t 

*ili^R 
7:^„.,.,.m^^ 

: m' 

TOKELAU 
19-11- '98 . Tropische flora. 
Vier waarden. 

TONGA 
16-2 - '99 . Chinese zodiak***; 
jaar von het konijn. 
Blokje met 10,55,80 s.,$ I.Vier 
verschillende afbeeldingen van 
konijnen met centraal een bloem 
als doorloper; blokrand met die
ren van de Chinese dierenriem 
met rode achtergrond. 
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193  '99 . Australia 99**; ont
dekkingsreizigers. 
55,80 s . ,$1 .  , 2.50; blok van 
$ 2.50. Resp Abel Tasman met 
'Heemskerck'(1643), Jeon 
Francais de Golaup de la Perousse 
met'Astrolobe'(1788), William 
Bligh met'Bounty'(1789), 
James Cook met 'Resolution' 
(1777); als de zegel van $2.50, 
blok met eerste ontmoeting ko
ning van Tonga (Pou Tu'i Tonga) 
en kapitein James Cook, beeld
merk. 

TONGA NIUAFO'OU 
162  '99 . Chinese zodiak***; 
jaar van het konijn. 
Blokje met 10,55,80 s . ,$1 . Vier 
verschillende afbeeldingen van 
gestileerde konijnen met centraal 
een bloem als doorloper; achter
grondkleur blok rood met op de 
rand de dieren van de Chinese die
renriem. 
193  '99 . Australia 99**; ont
dekkingsreizigers. 
80 s.,$2.70;l)lok met beide 
waarden. Resp. Jakob Le Maire 
(15851616), zeilschip bij ontdek
king Niuaeilanden, inboorlingen 
met kano's; 'tongiaki' kano; blok

vwww^^rw^^^wmnwwww 

rand met inboorlingen met kano's 
op het strand, beeldmerk. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
Zonder datum. Herdruk fran
keerzegel. 
50 c. 

TRISTAN DA CUNHA 
193 '99 . Maritiem erfgoed, II; 
zeilschepen. 
20,30,50,60 p. Resp. 'Derwent' 
(1895),'Strothgryffe'(1898), 
'Celestial Empire'(1898),'Lamor

no'(1902). 

TSJAAD 
5  l  ' 9 9 . Vogels. 
75,150,200,300,400,475 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Ibis ibis, 
Ephippiorhynchus senegalensis, 
Pnoenicopterus ruber, Leptoptilus 
crumeniferus, Scopus umnretta, 
Platolea alba; Balaeniceps rex. 

1 0  l  ' 9 9 , Herdenking Diana, 
prinses van Wales (19611997). 
Vel met 200,250,300,400,475, 
500,800,900,1000 F. Portret
ten. 
1999.Rashonden. 
200,300,400,500,600,700 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Kaukasi
sche herder, Belgische herder, 
Spoonse mastiff, Kuvosz, Beauce
ron, 'Rouah Collie', Duitse herder. 
Kaukasiscne herder. 

TUVALU 
162 '99 . Chinese zodiak"* 
jaar van het konijn. 
Blok van $ 2.. Zegel met musice
rend konijn, op blokrand omgeven 
door konijnennand in feestelijke 
entourage aan de kust (Chinese 
lampionnen, schaal met lekkere 
hapjes, vruchten, volle maan, ko
kospalmen en 'fale': inlandse 
huisjes). 
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153  '99 . Frankeerzegels; vis
sen, postzegelboekje. 
Inhoud: 25,30,40,45 c. Alle vier
maal. 
193  '99 . Australia 99**; sche
pen. 
40,50,90 c., $1,50; blok van $ 
2..Resp.'Heemskerck'(1642, 
Abel Tosmon), HMS 'Endeavour' 
(1969, eerste reis James Cook 
naar Australië), PS 'Sophia Jane' 
(1831, eerste stoomschip naar 
Australië), P&O SS 'Chusan' 
(1852, eerste geregelde lijndienst 
naar Australië); kapitein Arthur 
Phillip van de HM brigantijn 'Sup
ply' (eerste Europese vestiging in 
'Sydney Cove', 1788). 

VANUATU 
172  '99 . Ontdekkingsreizigers. 
34,73,84,90,96 vt. Resp. por
tret Portugees Juan Fernandez de 
Quiros en schip 'San Pedro y Pau
lo' (nederzetting 'Nieuw Jeruza
lem' en rivier de Jordaan op ei
land Espiritu Santo, 1606); Louis
Antoine de Bougainville en schip 
'La Boudeuse' (eilandengroep 
'Grote Cycladen', aan land op 
'Pentecóte': Pinkstereiland, 
1768); tweede reis kapitein James 
Cook en schip HMS 'Resolution' bij 
eiland Tonna (eilandengroep 
'Nieuwe Hebriden', 1774); weten
schappelijke expeditie met twintig 
wetenschappers onder bevel van 
JeonFrancois de Galoup de lo Pe
rousse met schip 'L'Astrolabe' 
(vergaan bij Vanikoro in 1788 zo
als Peter Dillon in 1826/1827 
ontdekte), cortograaf JulesSebas
tienCesor Dumont d'Urville met 
schip'L'Astrolabe'in 1788 (richtte 
op Vanikoro momument op voor 
La Perousse en bemanning, 1827
1828). 

193  '99 . Australia 99**; ont

dekkinpsreizigers. 
Twee blokken. Resp. met 34,73 
en 84 vt. Als voorgaand met 
beeldmerk; met 73,90 en 96 vt. 
met beeldmerk. 

VERENIGDE NATIES 
22 4  ' 99 . Serie 'met uitsterven 
bedreigde dieren', VII. 
Blokje met viermaal US$ 0.33, 
viermaal Zw.Fr. 0.90, viermaal 
O.Sh. 7.. Resp. Ponthero tigris, 
Sagittarius serpentarius, Chondro
python viridis. Chinchilla lonigera; 
Equus hemionus, Anodorbyncnus 
hyacinthus, Epicrotes subflavus, 
Dendrologus oennettianus; Pongo 
pygmaeus, Peleconus crispus, Eu
nectes notaeus. Caracal; vellen 
met viermaal vier blokjes. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
51 '99 . Uitgiftedatum melding 
4/309 'jaar van de haas'. 

ml 



10-l - '99. Hoed'Uncle Sam'. 
Zegel 'first-class rate, H'. Hoed 
met 'stars and stripes'. 
20-1- '99. Serie'black heritage', 
XXII; Malcolm X(EI-Haij Malik El-
Shabazz). 
33 c. Portret (strijder voor burger
rechten, woordvoerder Afrikaanse 
Amerikanen). 

Juni '99, 'ESPN X Games', San 
Francisco; buitengewone sporten. 
Vel met vijfmaal vier zegels van 

33 c. met op velrand 'Xtreme 
Sports'. Resp. 'BMX biking', 'inline 
skating', 'skateboarding', 'snow-
boarding'. 

WALLIS EN FUTUNA 
22-3-'99. Eiland Nuku 
Taakimoa. 
130 F. 

WEST-SAMOA 
19-3-'99. Australia 99 " ; sche
pen. 
70,90s., $1.05,6.-. Resp. boom
stamkano, 'Heemskerck' en 'Zee-
haen' (schepen van Abel Tasman, 
1642), HMS'Resolution'en HMS 
'Adventure' (1773), praamschoe-
ner van Nieuw-Zeeland (of de 
'New Zealand'?). 

70s 

ZIMBABWE 
16-3-'99.Katachtigen. 
$1.20,5.60,7.40,9.90. Resp. 
Felis serval, Acinonyx jubatus, Fe-
lis caracal, Panthera pardus. 

CARACÄ. fÄ&raraca' 

ZUID-AFRIKA 
19-3-'99. Oceaanzeilschepen; 
Australia 99**, wereldpostzegel-
tentoonstelling in Melbourne. 
Vier zegels 'standard postage'. 
Resp. 'Discovery' (Robert Falcon 
Scott), 'Heemskerck' (Abel Jans
zoon Tasman), 'Endeavour' (Ja
mes Cook), HMS 'Beagle' (met we
tenschapper Charles Darwin). 
19-3-'99, Australia 99**. 
Blok van 5 R. Zeilschip'Lowhill' 
(stalen viermaster, 1892). 

:SOUTH AFRICA 

isT^fewwïSw ( 

ZUID-GEORGIE EN ZUIDELIJ
KE SANDWICHEILANDEN 
5-3-'99, Australia 99**; ontdek
kingsreis van kapitein Cook 
(1775). 
Blok van £1.50. HMS'Resolution' 
in bet ijs (1773); blok met ont
werptekening, beeldmerk. 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIJP Association Internatio

nale des Journalistes 
Philatéliques 

Ascat Association Internatio
nale d'Editeurs de Cata
logues de timbres-poste 
et publications philatéli
ques 

FIFA Federation Internatio
nale de Footboll Asso
ciations 

FIP Federation Internatio
nale de Philatelie 

Ifsdo international Federation 
of Stamps Dealers' As
sociations 

IOC International Olympic 
Committee 

NATO North Atlantic Treaty 
Orgonization 

NAVO Noord Atlantische Ver-
drags Organisatie 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 

UPU Universal Postal 
Union/Union Postale 
Universelle/Universele 
Post Unie 

qPT.COOK'S VOYAGE OF EXPLORATION 1775 
AUSTRALIA 99 WORID STAMP EXfK) 

**:'Australia 99, V/orld Stamp 
Expo' werd gehouden in Melbour
ne, Australië van 19 tot 24 maart; 
het beeldmerk heeft de vorm van 
een zegel met gedeeltelijke tan
ding met als afbeelding een koala
beertje. 

***: De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rat, buffel/os, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, haan, hond, zwiin/varken. 
Het Chinese jaar van net konijn 
loopt van 16 februari 1999 tot 5 
februari 2000, soms sproke van 
konijn dan weer van haas. De in 
dit joor geboren mensen is een 
lang leven beschoren; veel ge
bruik van de kleur rood als sym
bool voor een nieuwe stort, geluk 
en een long leven. Het konijn 
staat op de vierde plaats in de 
hiërarchie van Chinese zodiakdie-
ren, voelt zich verbonden met de 
maangodin Hengo-0 of Chongo-O. 
Men geloofde dot deze godin op 
de maan in het uit kaneelbomen 
gebouwde 'paleis van grote kou
de' woonde. Het ook daar verblij
vende konijn bereidde voor hoor 
het onsterfelijkheidselixer dat 
haar veranderde in de onsterfelij
ke pad. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In u w en ons belang proberen wij een zo 
i i oog mogelijl<e b ieding vast te stel len. 
Wij zi jn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels , au tomaatboek jes , FDC's, 
alles! 
Een niet te s lechte prijs l<ost u s lechts 
een te lefoont je. 
Bel ons even vr i jb l i jvend. 
Wij bezoel<en door heel Neder land 
(en daarbui ten) , vr i jbl i jvende taxat ie en 
bezoel< aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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 in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
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 II 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

iENEMARKEN - GROENLAND - FAROEi 
Zegels, boekjes en brieven 

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

Schriif in het Nederlands naar: 
PZH B Hailing-Sorensen, Tyge Krabbes vej 11, 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 

III lui ( f injiuiflinMiijiiiiMiYini u m , (i (iiiuNi iji«ii\'niiin 

POSTZEGELS? INTERNET? 
http://www.wide,nl/atino-1852 

http://www.wide,nl/atino-1852


E100 verschillende prijslijsten op internet of per postI 
jelwinkel PostBeeld heeft een gigantische voorraad postzegels Alles is terug te vinden In prijslijsten. We hebben lijsten van vtliwel ieder land en zo'n 200 motieven. 

We hebben lijsten met veri<oop of inaillprijzen. De lijsten staan op internet of worden per post verstuurd. Bij verzending zijn de eerste twee lijsten gratis 

Wilt U meer lijsten dan vragen wij U SOc postzegels per extra lijst bfl te voegen Geef svp duidelijk aan of U lijsten met verkoop of Innjllprijzen wilt 

i P o s t B e e l d Kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel: 02^6272136, fax: 02^6272753, email: info@postbeeld.nl WWW.pOStbeelcl.nl 

KILOWAAR MET VEELAL 1997/1998 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk ■ grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Franknjk . grote vanatie + hoge waarden 
Engeland ■ veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland . veel grootformaat 
Engeland ' met buitenland en hogere waarden 

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

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
36,00 
50,00 
28,00 

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

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

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 
50,00 

VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A. Spijkman, Dr. A. Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel: 0598-393841 

ZOEKT: 

BEAYRIKS : 

n -. . * *>x .X 'e'- °° ̂ ^ 69 234131 
Rudol f S te l tzer fax oo 49 69 233870 

Jaarlijlts 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuls 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

Postzegelhandel A N N O "1852" vraagt ter overname 
* nieuwtjesdienst 
* actueel adressenbestand 
* handelsvoorraad / winkel (oosten v h land) 

Tel 0570-592018/0570593789 Fax. 0570-593788 

Postbus 7080 
3286 ZH Klaaswaal 
Tel. 0186-571366 
Fax 0186-571890 

Gratis 

prijslijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 

331 

mailto:info@postbeeld.nl
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Hét adres j J 
2+C ƒ 2500,-
5+C ƒ 2300,-
7 ƒ 400,-
17+C ƒ 400,-
21 ƒ 300,-
22+C ƒ 400,-
39 ƒ 400,-
40 ƒ 400,-
41 ƒ 300,-
43+C ƒ 2450,-
44+C ƒ 4450,-
46+C ƒ 975,-
48+C ƒ 2975,-
49+C ƒ 1150,-
64+C ƒ 700,-
68+C ƒ 1400,-
74+C ƒ 750,-
75+C ƒ 300,-
78+C ƒ 400,-
79+C ƒ 875,-
80+C ƒ 2350,-
84-86+C ƒ 700,-
98+C ƒ 210,-
99+C ƒ 500,-
100+C ƒ 900,-
101+C. ƒ 2450,-
104-105+C ƒ 925,-

M.W. Karssen K 
Giro 4163000-Lid K.v.h 

=D=Jli 
107-109 
121-131+C 
130+C 
131+C 
132-133 
136-138 
149-162+C 
163-165+C 
177-198+C 
212-219 
236-237+0 
240-243 
244-247 
248-251 
257-260 
267-268 
274-277 
346-349+C 

.;\iJD postfris 
ƒ 300,-
ƒ 1475,-
ƒ 750,-
ƒ 475,-
ƒ 260,-
ƒ 225,-
ƒ 1300,-
ƒ 775,-
ƒ 1100,-
ƒ 200,-
ƒ 675,-
ƒ 115,-
ƒ 275,-
ƒ 115,-
ƒ 170,-
ƒ 105,-
ƒ 125,-
ƒ 560,-

Postzegelboekjes 
6B ƒ 150,-
6C ƒ 50,-
6D ƒ 50,-
8C ƒ 55,-
8CF ƒ 55,-
9B ƒ 175,-
9D ƒ 125,-

operwiek 20 ("Villatelie") - 808 
<. nr. 127300. Bestellingen a.u.b 

9E 
9F 
9EF 
9FF 

Luchtpost 
1-3+C 
12-13+C 

Port 
27-28+C 
31-43+C 
44-60+C 
67A-68B+C 

Brandkast 
1-7+G 

Dienst 
1-8+C 
9-15+C 
25-26+C 

Internering 
1-2+C 

luxe kwaliteit 
ƒ 100,-
ƒ 125,-
ƒ 175,-
ƒ 125,-

ƒ 265,-
ƒ 695,-

ƒ 1200,-
ƒ 1350,-
ƒ 550,-
ƒ 700,-

ƒ 1675,-

ƒ 650,-
ƒ13000,-
ƒ 975,-

ƒ 750,-

Postpakket 
2+0 ƒ29500,-

Postbewijs 
1-7+0 ƒ10750,-

Roltanding 
1-18+0 ƒ 1450,-
19-31+0 ƒ 475,-
32+0 ƒ 6900,-
33-56+0 ƒ 650,-
71-73 ƒ 325,-
74-77 ƒ 135,-
78-81 ƒ 65,-
82-85 ƒ 100,-
86-89 ƒ 75,-
90-93 ƒ 125,-
94-97 ƒ 125,-
98-101 ƒ 125,-

Doorlopend te koop 
gevraagd postzegels 
van Nederland. 
WIJ leveren uit voorraad! 
Postfns, gebruikt en 
ongebruikt 1852-1975. 

1 ZP EIburg. Fax/Tel. 0525 680148. ABN/AMRO 481078 878 
schriftelijk. Bezoek na telefonische afspraak. (Geen winkel.) \ 

Houdt op 19 april 1999 
haar 101^̂ ® schriftelijke veiling 

WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar. 
WIJ veilen ca. 3500 kavels, waaronder goede nummers 

Nederland, Overzee en buitenland. 
Ook hebben we steeds een ruime sortenng in goede 

verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 
restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
RH.J.C. Kokx Jansen 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan " 

ienhorsC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 

I 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: 
kienlnorst@hotmail.com 
Internet: come.to/kienhorst 

IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar 

en modeltreinen 
en in DEN HAAG: 

Grote voorraad kilowaar 

ieriliors«! 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

mailto:bpv@iae.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienlnorst@hotmail.com
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FORD 75 JAAR IN 
NEDERLAND 
In maart 1924 werd de 
Ford Motor Company of 
Ho//onc/opgericht. In 
Amsterdam werd aan 
het Noordzeekanaal een 
assemblagefabriek ge
bouwd waar tot 1983 
steeds weer andere mo
dellen werden geprodu
ceerd. Hoewel Ford Ne
derland bv sinds die tijd 
uitsluitend als importeur 
werkt, wordt dit jaar 
toch feest gevierd. Er is 
nog geen jubileumstem
pel bekend dat het 75
jarig bestaan herdenkt, 
maar dat kan nog ko
men. 
Autoverzamelaars be
schikken wèl over zegels 
met daarop modellen 
van deze autofabrikant, 
met als uitschieter het be
roemde Tmodel uit 
1909. Na de uitvinding 
van de lopende band 
kon omstreeks 1914 een 
TFord in 93 minuten 
worden gemonteerd. De 
TFord is ook te vinden in 
het eerste millenniumvel

letje van de Verenigde 
Staten. 
Ford Nederland heeft in 
de loop der jaren ver
schillende frankeerstem
pels gebruikt. De nv Ne
derlandsche Ford Auto
mobiel Fabriek nam ver
moedelijk al in 1934 een 
frankeermachine (F476) 
in gebruik, die later werd 
vervangen door de 
FR531T. Hoewel het nu 
volgende overzicht niet 
compleet is, biedt het 
voldoende mogelijkhe
den om binnen een col
lectie op het thema au
to's een deelverzameling 
voor dit merk op te zet
ten. 

Frankeermachine F476: 
1935Fo rd V8 plus 
auto; 
1937  Idem, in iets ge
wijzigde uitvoering; in 
de tweede vlag de logo's 
van Ford en de Vereni
ging Nederlands Fabri
kaat (VNF) plus de tekst 
Het merk dat hierboven 
staat waarborgt Neder
lands Fabrikaat; 

1939Zoals in 1937; in 
de tweede vlag de logo's 
plus de tekst Wie rekent 
koopt: Ford; 
1947  Fabriekscomplex 
plus de tekst N.V. Ne
derlandsche Ford Auto
mobielfabriek Amster
dam; 
1952  Idem; in de twee
de vlag man aan tafel 
met pen/potlood in de 
hand plus de tekst Hoe U 
ook rekent: FORD is de 
uitkomst!; 
1952  idem; in de twee
de vlag tamboermaitre 
plus de tekst FORD roert 
de trom met FORD PA
RADE 1952; 
1953  Idem; in de 
tweede vlag merkteken 
Ford plus ring met de 
tekst Gouden jubileum 
19031953; 
In 1938 werd een stem
pel gebruikt waarin mel
ding werd gemaakt van 
de Mercury. Die wordt 
ook genoemd  samen 
met de Lincoln  in een 
stempel (HR8170) uit 
1998 van een Ford
dealer uit Oss. 

Frankeermachine 
FR5311: 
1953  Zoals het stempel 
uit 1953 van machine 
F476; 
1954  Fabriekscomplex 
plus de tekst N.V. Neder
landsche Ford Automo
biel Fabriek Amsterdam; 
in de tweede vlag twee
maal drie bloemen en 
het wapen van Amster
dam in Fordschild plus 
de tekst 19241954 30 
jaar in bloemenland; 
1955  Idem.' in de twee
de vlag hand verkeers
agent en verkeersbord 
plus de tekst Ford gaat 
vóór!; 
1956  Idem.' in de twee
de vlag de tekst FORD 
geeft de toon aan!; de 
twee o's in toon zijn twee 
muzieknoten; 
1957  Idem; in de twee
de vlag zeilschip (gesti
leerd) plus de tekst Ford's 
zilveren vloot 1957; 
1958  Idem, maar zon
der jaartal 1957. 

Verder zijn nog soortge
lijke stempels bekend met 
de volgende bijzonder
heden: 
 Tweede vlag: man met 
vlag plus de tekst Ford 
wint met vlag en wimpel; 
 Tweede vlag: auto en 
globe plus de tekst Waar 
ook ter wereld; 
 Idem, maar met drie 
verdiepingen; in tweede 
vlag andere auto, maar 
verder als vorig stempel; 
 Tweede vlag: man en 
oude auto plus de tekst 
Henri Ford herdenking 
18631963. 

Tot slot nog twee jubi
leumstempels: 
FR9646: 50/aar Ford 
Nederland 
FR19171: Ford 75f/i 
anniversary. 

De stempels van de laat
ste dertig jaar zijn min
der interessant, met uit
zondering van die waar
in de verkiezing tot Auto 
van het jaar wordt ge
meld; die eer viel bij
voorbeeld in 1994 te 
beurt aan de Ford Mon
deo(PB11020). Ook 
stempels waarin nieuwe 
modellen worden ge
toond kunnen interessant 
zijn, zoals de Ford Fo
cus, die figureert in een 
stempel (FR58806) uit 
Dordrecht. 
Ook bij de stempels van 
dealers zijn leuke exem

plaren te vinden. Zo 
prees VAB in Amsterdam 
(PR3423) in 1967 de 
Cortina 1200 aan. Voor 
dat model moest destijds 
f 5995. worden be
taald... 

BONSAI 
Gebruikte San Marino 
voor de Bonsaitentoon
stellingen in 1996 en 
1998 al gelegenheids
stempels, ter gelegenheid 
van Bonsai 99 werd op 
27 maart zelfs een serie 
van vier zegels uitgege
ven. Op de zegels zijn 
vier verschillende Bonsai
boompjes afgebeeld. 
Hoewel de bonsaicultuur 
van Chinese oorsprong 
is, waren het de Japan
ners die ze perfectio
neerden. Bomen die der
tig meter of hoger kun
nen worden, worden in 
miniatuur gekweekt. 

Op de zegel van 50 I. is 
de bergden [Pinus mugo) 
afgebeeld. ^ 
De 'qewone' afbeelding =
op de zegel van 300 I. is — 
een olijfboom (Olea eu — 
ropaea). Het boompje in s 
de pot op een tafeltje op ^ 
de zegel van 350 I. is ^ 
een grove den [Pinus sil 2 
vestris) en op de zegel = 
van 500 I. is een zomer ^— 
eik (Quercus robur) af M O 
gebeeld. w w 

Op 4 september gaf 
ZuidAfrika een serie ' in
heemse bomen' uit die 



door een Van Gogh zijn 
ontworpen. Het gaat om 
de in botanische illustra
ties gespecialiseerde 
kunstenares Joan van 
Gogh, een ver verwij
derd familielid van de 
bekende schilder. 

vraag wie in aanmerking 
komt voor titels als 'de 
voetballer van de eeuw'. 
Of er ook Nederlanders 
tot de 'galerij van de 
eeuw' zijn doorgedrongen 
wordt pas aan het einde 
van dit jaar duidelijk. 

NEDERLAND 

MATA HARI 
Niet alleen postadmini-
straties zien zich voor de 
vraag gesteld welke be
langrijke personen en ge
beurtenissen op hun mil-
lenniumzegels kunnen 
worden afgebeeld. De 
media houden zich bij
voorbeeld bezig met de 

De Engelse BBC wijdde 
in elk geval een pro
gramma aan de Friezi 
Mata Hari. die als Mar 
gareta Zelle in 1876 
Leeuwarden werd geb( 
ren. Ze woonde een ti 
je in Nederlands-lndii 
en gaf zich na terugke 
in Europa uit voor een 

heilige Javaanse danse
res (yVloto Hari betekent 
'vogel van de dage
raad'). In de Eerste We
reldoorlog werd Mata 
Hari als Duitse spionne 
in Frankrijk gearresteerd; 
ze werd in 1917 in Vin-
cennes gefusilleerd. Ge
heime Engelse archieven 
maken nu duidelijk dat 
haar rol als spionne 
zwaar overdreven is. De 
documentaire over deze 
opmerkelijke vrouw zal in 
de serie 'Personen uit de 
twintigste eeuw' in juni of 
juli worden uitgezonden. 
Mata Hari werd afge
beeld in een frankeer-
stempel van de Friese 
V W ter gelegenheid van 
haar honderdste geboor
tejaar 

SCHEPEN OP POSTZEGELS 
Verzamelaars van het 
thema scheepvaart krij
gen dit voorjaar heel 
wat voor hun kiezen. Er 
zijn emissies ter gelegen
heid van de postzegel-
tentoonstelling 
Australia 99, emissies in 
het kader van het thema 
'Maritiem erfgoed' en 
dan ook nog de 'norma
le' scheepvaartzegels en 
-series. 

De reeks 'Oude Hon
gaarse zeilschepen' die 
Hongarije op 11 februari 
uitgaf, bestaat uit drie 
zegels. Grappig zijn de 
twee figuren (wellicht de 
god van de wind, Aeo
lus) die links- en rechts
boven de zeilen doen 
bollen. De driemaster op 
de zegel van 32 f. wordt 
aangeduid als een No-
vara, een Oosten rij ks-
Hongaars oorlogsfregat 
met één rij kanonnen uit 
de negentiende eeuw. 
Het fregat werd vooral 
bekend als expeditie-
schip: tussen 1857 en 
1860 maakte het deel uit 
van expedities naar 
West-Afrika en Zuid-
Amerika. 
De Phoenix, afgebeeld 
op de zegel van 79 f., is 
een eeuw ouder. Het 
dertig meter lange schip 
wercTin 1797 te water 
gelaten en werd al snel 
een bezienswaardigheid 
in het Balatonmeer. 
Op de zegel van 110 f. 
is een rivierschip uit de 
vijftiende eeuw afge
beeld. 

Omdat zeilschepen in 
schepenseries overheer
sen, lijkt het of er sprake 
is van 'meer van hetzelf
de'. Wie er de tweede 
druk van de Stanley Gib

bons-catalogus Collect 
Ships on Stamps op na
slaat kan toch heel wat 
nieuwtjes aantreffen. Ik 
noem de series van Nau
ru (2 zegels; 1 december 
1998), Tristan da Cunha 
(4; 23 november 1998) 
en British Indian Ocean 
Territory (10; januari 
1999). 

Na de Titanic-hype, die 
werd aangewakkerd 
door de fifm die verhaalt 
van de ondergang van 
dit schip, verbaast het 
niemand meer dat de ïï-
tanic ook weer op post
zegels wordt afgebeeld. 
In de serie Maritime 
Heritage (Ierland, 19 
maart), is de Titanic \e 
zien op de zegel van 
£1.- . 

mer-klasse (omstreeks de 
eeuwwisseling) van de 
Royal National Lifeboat 
Institution, gesticht in 
1924. 

Ausfro//a 99 (19 tot 24 
maart in Melbourne) 
zorgde voor een geva
rieerd aanbod van sche-
penzegels en -velletjes. 
De dertien landen die 
aan het project Celebra
tion of the Seas deelna
men gaven zeventien ze
gels uit op het thema 
'maritieme geschiede
nis'. De deelnemers wa
ren Australië, Aland, Ca
nada, de Faeröer. 
Guernsey, Ierland, Jer
sey, Noorwegen, Portu
gal, Singapore, de Ver
enigde Naties, Zuid-Afri-
ka en Zweden. 

Op de zegel van 35 p. 
staat de llen, die eerder 
figureerde op een zegel 
uit de schepenreeks van 
de Folklandeilanden. 

De zegel van 30 p. toont 
de Pollv Woodsiae, een 
schip dat in Belfast werd 
gebouwd voor William J. 
Woodside - die het naar 
zijn vrouw vernoemde -
en dat in 1885 te water 
werd gelaten. Het schip 
ligt nu volledig gerestau
reerd in het Polly Wood-
side-museum in de haven 
van Melbourne; het is ei
gendom van de National 
Trust of Australia in Vic
toria. Ierland en Australië 
gaven op 19 maart een 
velletje uit met deze ze
gels, voorzien van het 
Australia 99-logo. 
De vierde zeger(45 p.) is 
gewijd aan het reddings
wezen. Afgebeeld is een 
reddingboot uit de Cro-

Australië zelf liet vier 
scheepvaartuitgiften ver
schijnen, om te beginnen 
een gewone serie zeil
schepen. Op de zegel van 
45 c. is de Polly Wood
side afgebeeld, de geza
menlijke uitgifte met Ier
land. Op die van 85 c. 
zien we de Alma Doepel, 
een driemastchoener die 
in 1903 in Bellingen (New 
South Wales) werd ge
bouwd. De Enterprise, af
gebeeld op de zegel van 
$ 1.-, is een replica van 
een in 1829 in Hobart ge
bouwde schoener. De 
Lady Nelson {$ 1.05) 
werd in 1798 in Engeland 
gebouwd. Het was riet 
eerste schip dat van het 
westen door Bass Strait 
(tussen Australië en Tas-
manië) voer. 
Er werd ook een lucht
postblad van 75 c. uitge
geven met daarop de Ja
mes Craig. 



De collectieve emissie 
Tiet Ierland viel samen 
net een soortgelijke uit
gifte samen met Canada, 
gewijd aan de Marco 
Polo. Dit Canadese schip 
/oer in 1852 met zo'n 
negenhonderd passa
giers in 68 dagen van 
Engeland naar Melbour
ne, een record dat nu 
aanleiding is voor de uit
gifte van een velletje 
[twee zegels met de Mar
co Polo en een wereldbol 
op de achtergrond). 
De Canadese zegel werd 
op 19 maart uitgegeven, 
Australië gebruikte er 
zijn zegel van 85 c. uit 
de serie Australia's Mari
time Heritage voor (15 
januari 1998). 
Op twee Australia 99
/elletjes zijn zes belang
rijke zeevaarders te zien 
die meehielpen de 
32 000 kilometer lange 
custlijn van Australië in 
kaart te brengen. Het 
eerste velletje bevat be
staande zegels met Abel 
Tasman, James Cook en 
Matthew Flinders, het 
tweede toont William 
Dampier, George Bass 
en Pfiilip Parker King. 

ROEMEENSE 
VUURTORENS 
In maart werd een serie 
vuurtorens van Roemenië 
gemeld. De heer J Ter
mes uit Heemskerk gaf 
de volgende informatie. 
De Genovezvuurtoren 
[zegel van 900 I.) staat 
aan de Zwarte Zee op 
Kaap Constanta [Cape 
;Custen/e/7),44'10"3N 
en 28'41"0 W e n is in 
1860 gebouwd als een 
grijze kalkstenen toren 
■net een ijzeren koepel. 
De veertien meter hoge 
toren, die in 1913 werd 
gesloten, werd in 1948 
ot nationaal monument 
/erklaard 
De zegel van lOOOl. 
oont de witte, piramide
achtige stenen toren bij 
Je haven van Constanta 
3an de Zwarte Zee, 
44'09'05 N en 
28'37'9 O. De toren, 
gebouwd in 1960, geeft 
sike 5.5 seconden twee 
N'MB flitsen. 
De witblauwe vierkante 
5fantu Gheorghevuurto
•en, afgebeeld op de ze
gel van 1100 I., staat 
aan de Zwarte Zee bij de 
nonding van de Donau. 
Hij is 50 meter hoog en 
werd in 1968 gebouwd. 
Het signaal bestaat uit 
wee witte flitsen met een 
ntervol van 7.2 secon
den. 
De witte ronde vuurtoren 

met rode koepel van Su
lino die we op de zegel 
van 2600 I. aantreffen is 
48 meter hoog. Hier is 
het signaal: iedere 16 2 
seconden drie witte flit
sen 
Er werd ook een eerste
dagenvelop uitgegeven 
met als afbeelcfing de ko
ning Karel Ivuurtoren in 
Constanta. Deze 18 me
ter hoge granieten toren 
werd in 1903 gebouwd 
en later van zwart en wit 
geschilderde banden 
voorzien. De toren is in 
1974 gesloten. Dezelfde 
toren werd ook afge
beeld op enkele in 1996 
en 1997 uitgegeven 
postwaardestukken. 

BRUG OVER DE SONT 
Grote waterwerken spre
ken tot de verbeelding. 
De Scandinavische lan
den laten de laatste jaren 
met behulp van postze
gels zien hoe trots ze op 
riun grote projecten zijn. 

I SVERIGE 
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Zweden gaf op 11 maart 
twee zegels uit die de 
bouw van de 0resund
brug in beeld brengen 
Een vaste oeververbin
ding over de Sont is al 
heel lang een Zweeds
Deense droom. In de zo
mer van het jaar 2000 
moet die droom werke
lijkheid worden. In 1995 
werd in Denemarken het 
startschot voor de bouw 
gegeven, in Zweden een 
jaar later. De verbin
ding, die zestien kilome
ter lang is, bestaat uit 
een vierbaansweg voor 
het autoverkeer en een 
spoorwegtraject met 
dubbelspoor. De brug 
zelf is acht kilometer 
lang. Verder heeft men 
een vier kilometer lang 
kunstmatig eiland ge
naamd Pepparholm op
Bespoten en is er aan 

eense zijde een circa 
vier kilometer lange tun

nel aangelegd 
De zegel van 6 k. toont 
de aanleg van de brug; 
op de zegel voor het bin
nenlands postverkeer is 
een Zwaanpontonkraan 
afgebeeld. 

een NAVOverzameling 
zijn de zegels van de 
nieuw toegetreden leden 
uit het voormalig Oost
blok, zoals de zegel die 
Tsjechië op 12 maart uit
gaf 

NATO 50 JAAR 
Op veel zegels uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
jubileum van de Noord
Atlantische Verdragsor
ganisatie (NAVO), opge
richt op 4 april 1949, 
staan dezelfde symbolen 
of afbeeldingen. 
De zegels van Duitsland 
(11 maart) en Denemar
ken (24 februari) leveren 
niets nieuws op. Luxem
burg deed het op 8 
maart al wat beter door 
het kunstwerk voor het 
hoofdkwartier in Brussel 
af te beelden. 

België pakte groots uit 
met een serie van maar 
liefst vijf zegels waarop 
de krijgsmachtonderde
len te zien zijn die ga
rant staan voor de on
schendbaarheid van het 
territorium, landmacht 
(ieoparcZtank), lucht
macht (F16), marine 
('De Wandelaar'), de 
medische dienst en de 
generale staf. 

Verplichte nummers voor 

125 JAAR UPU 
Ook de uitgiften ter gele
genheid van het vijftigja
rig bestaan van de Raad 
van Europa en het 125

iarig bestaan van de 
Wereldpostvereniging 
UPU) lijken sterk op el

caar. Bij dit laatste jubi
eum is er echter sprake 
van een gunstige uitzon
dering: ZuidAfrika gaf 
op 15 februari een serie 
van vier zegels uit met 
postauto's. 

Op de zegel linksboven 
staat een Dennis Royal 
Mailauto uit 1913. Leuk 
is dat ook een Ford V8 
uit 1935 in deze serie is 
opgenomen; die is afge
beeld op de zegel rechts
boven. Opmerkelijk is 
het mobiele postkantoor 
uit 1937, afgebeeld op 
de zegel linksonder. De 
tekst op de zijwand ver
meldt dat het kantoor 
elke dag op dezelfde 
plaats stond! Op de ze
gel rechtsonder staat een 
Trojanpostauto uit 
1927. 

SOUTH AfRICA^ SOUTH AhRICA' 

SOUTH AFRICA'!. SOUTH AFRICA ^'4"4sä 

NATUURBESCHERMING 
De noodzaak tot be
scherming van vele dier
soorten leidt tot een 
stroom van uitgiften. 
Spanje gaf op 28 janu
ari de vierde serie van 
drie zegels uit in de reeks 
'Bedreigde Spaanse die
ren in het wild' . 
Op de zegel van 35 p. is 
de grote hagedis van El 
Hierro [allotia simonyi) te 
zien, die alleen op het 
Canarisch eiland El Hier
ro voorkomt Het is het 
meest bedreigde reptiel 
in Spanje; een afbeel
ding vindt u in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften'. 
De visarencr(Ponc//on 
haliaetus) is afgebeeld 
op de zegel van 70 p. 
Deze roofvogel heeft in 
Spanje vooral te lijden 
van het sterk groeiende 
toerisme. 

Op de zegel van 100 p. 
zien we de pijlstormvo
gel [Puffinus yelkouan). 

Tsjechië gaf op 10 maart 
tweemaal twee zegels uit 
met twee vogels en twee 
tamelijk zeldzame vlin
ders. 
Op de twee zegels van 
4.60 k zijn de oijeneter 

IMerops apiaster) en de 
lop [Upupa apops] af

gebeeld. 

pEStó REPUBLIK^ 
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Op de twee zegels van OOK 
5 k. staan Catocala elec «33 
to en Euphydryas matur
na. De eerstgenoemde 
vlinder behoort tot de fa
milie Noctuidae (uilen). 



ENDANGERED SPECIES SPECIAI. 

de tweede tot die der 
Nymphalidae. 

Zu idKorea geeft op 5 
juni een velletje met vier 
zegels uit, waar kennelijk 
voor geldt: hoe meer die
ren, hoe liever. 

Tot de afgebeelde dieren 
en vogels behoren een 
valk, een sperwer, een 
oehoe [Bubo bubo] met 
een prooi op een boom
tak en een Stellerszee
arend [Haliaeefus pela
gicus). 

' ^ f i B . 
RECYCLING 
Andorra (Frans) gaf op 
15 maart een zegel van 
5 f. uit waarop een kin
dertekening stoat met 
daarop een glasbol 
(vidre) en een papierbol 
(paper). Op de bomen 
staat de tekst cuidem la 
natura. In de onderste 
balk de tekst Green 
World reciclem, 
reciclem... 

WALVISSEN IN ENKEL EN 
MEERVOUD 
In het Internationaal Jaar 
van de Oceaan (1998) 
was de walvis favoriet. 
Er zijn echter genoeg an

= dere aanleidingen om dit 
^ dier op zegels en velle
" tjes arte beelden. 

^ ZuidAfrika gaf de walvis 
; ; vorig jaar op 23 oktober 
^ zelfs'dubbele aandacht': 
2 behalve een World Wild

X life FuncZuitgifte ver
scheen er een gezamen

3(jC lijke emissie met Norfolk 
3 " Eiland en Namibië. 

De WWFemissie maakt 
deel uit van de grote 
WWF Conservation 
Stamp Collection. Op de 

vier zegels zijn walvissen 
uit de zuidelijke oceanen 
afgebeeld: linksboven 
staat de dolfijn van Cu
vier (Ziphius cavirostris), 
rechtsboven de dwerg
vin vis [Balaenoptera acu
torostrata), linksonder de 
Brydewaivis [Balaenop
tera edeni) en rechtson
der de dwergwalvis [Ca
pera marginata). Op de 
bovenrand is de zuidka
per (Eubalaena australis) 
afqebeeld DeWWFuit
giffen worden uitgegeven 
in samenwerking met 
Groth AG in Unterögeri 
(Zwitserland). 
In de gezamenlijke uitgif
te met Norfolk Eiland en 
Namibië is de dolfijn van 
Couvier weer te vinden, 
samen met de zwaard
walvis of orka [Orcinus 
orca) en de blauwe vinvis 
[Balaenoptera musculus). 

Orka en blauwe vinvis 
werden ook afgebeeld in 
de serie zeezoogdieren 

stuurde ons het frankeer
stempel (HR505Ó4) van 
het organisatiecomité 
van het Europees Kam
pioenschap voetbal 
2000 in Rotterdam. In 
het stempel het logo met 
de tekst UEFA EURO 
2000 The Low Countries. 
Een paar maanden gele
den begon de A N W B 
een actie tegen het reke
ningrijden, de organisa
tie regelde een Port be
toaldstempel met de 
tekst Stop rekeningrijden. 
Staatsbosbeheer viert dit 

die IJsland op 4 maart 
uitgaf. Ze staan op de 
zegels van 35 en 65 k. 
Op de zegel van 45 I. 
vervult de potvis [Pby
seter macrocephalus) de 
hoofdrol, op die van 
85 k. zien we drie bruin
vissen [Phocoena pho
coena) zwemmen. De 
zegels werden ook in 
een velletje uitgegeven. 

THEMATISCH 
FRANKEERSTEMPEL

KWARTET[1] 
Electrakabel uit het Belgi
sche Gent riep voor een 
energiebesparingsactie 
de figuur Reggie in het 
leven, die volgens het 
stempel (B7791) 'slim 
met energie' is. 
Het beeldmerk Der Grü
ne Punkt is ook in ons 
land bekend omdot het 
op de verpakking van 
veel Duitse producten 
staat. De organisatie is 
gevestigd in Keulen, zo
als blijkt uit het frankeer
stempel (F704325) van 
Der Grüne Punkt Duales 
System Deutschland Ak

ĤÖW htmuilKMUil L\Mir • nfloiiDki • i\orfo85 CJOIHI • senilis afriia 

p ^ ^ l j j l ^ ^ i Norfolk Island $1.50 

"'•"•''""'"'""MS' 
< ^ J i j ^^"^•■»^ 

WWF «(«•itwwiBwawiwa«**« • " " " " " ' " " ■ SouiiAfriie 

; ; j : : " ; «»Vr r *5^ j i i Africa* 

• ' " " • » " " " " ' South Africa 

WWF > ^ « « « » M M » . • * » » « . 

" 1 

Niedersachsisctfes Lariaesrfmt 
fttr " 

An dei Schaïiake 39 
3n0Hilde=hem 

(?' WtIM si .lU 

tiengesellschaft. 
Het stempel (H024515) 
met de tekst ...die um
weltfreundliche Alternati
ve wordt gebruikt door 
VCD Umwelt & Verkehr 
Service Gmbfi in Bonn. 
Het milieu krijgt in Duits
land veel aandacht, ook 
van talrijke overheidsin
stanties, zoals het Nie
dersächsisches Lande
samt für Ökologie, dat 
volgens het stempel 
(E233616) gevestigd is 
in Hildesheim. 

THEMATISCH 
FRANKEERSTEMPEL

KWARTET[2] 
Omdat de ruimte het toe
laat presenteren we nóg 
een frankeerstempel
kwortet. 
Voetbalspeciaiist A. Lam
pers uit Leeuwarden 

jaar zijn honderdjarig 
bestaan. In de serie 'Vier 
jaargetijden' is een zegel 
gewijd aan het nationaal 
park 'De Weerribben' 
tussen Blokzijl en Olde
markt. Samen met het ju
bileumfrankeerstempel 
(FM8597) van Staats
bosbeheer in Leeuwar
den is deze zegel hele
maal af. 
Wie Dierenbescherming 
Nederland in de gaten 
houdt, vindt vaakleuke 
frankeerstempels. Op dit 
moment loopt in Den 
Haag het stempel (FM 
50362) met de tekst 
Europa legbatterijvrij. 
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VANGEBODEN 
00 Verschillend Europa ƒ 1 0 - in 
'rief of giro 3330084. Boetzkes 
laroniehof 100, 5709 HB Hel-
lond . 

'ostzegelmapjes 1 t / m 200b in 6 
)avo-albums ƒ 900,- N.G. v.d. 
Iroek, 013-5332954. 

'laatnummers Nederland v.a. nr. 
294 tot nu vraag prijslijst/stuur 
[lancolijst A. Snoep, A. Jacobs-erf 
6, 3315 EE Dordrecht. 

'oststukken ook thema, effecten, 
ekeningen, papier noodgeld 
)uitse Reich, ansichtkaarten 
)uitsland. A. Briggeman v /d 
chelde, Kantelen 70, 3233 RD 
)ostvoorne, tel/fax 0181485036. 

00.000 Motief 0,10 zegels in boe-
en en mappen vaste prijs ƒ 3000,-
. van Veen, 0320-221895. 

)DR ** jrg. 1965/67 ä ƒ 36,-
968/83 ä ƒ 26 , - 1984/89 ä ƒ 3 1 , -
990 ƒ 63,- . Arkenbosch, Ravel 24, 
461 NAKerkrade, 045-5463016. 

Legio post gelegenh. velletjes 
.V. de voltooiing v. h. tweede 

poor tussen Grijpskerk en Veen-
'ouden 12,50 p / s . L. Morsink, 
el. 0570-620608. 

lep. Suriname, Antillen en Aruba 
/ a 25%, ook voor voordelig 
bonnement , J. Kool, 0299-
36823. 

Delen compl. cursus Filatelie ä 
60 per deel. K. Leeseman, Tel: 

20-6429536. 

'^erzameling Nederland p. Fr 
969 t / m 1976 met div. blokken 
1 luxe Davo Album no 3 met cas-
ette ƒ 300,- J. de Bruijn, Riet
oom 63, Gouda. Tel. 0182-
38460, GSM 0650952528. 

>DR 25%* Ned. + Geb. Bund, 
;erlin Reich + Geb. France 35%* 
'f. + gest. J. Römkens, 045-
462894. 

'erzamelaar biedt aan rijk gevuld 
Ibum en div. insteekboeken Ca-
ilogus en 7.0 alles voor 600,-
ostver. Jorizo. J. v. d. Heijden, 
lariaheide. 06-53704046 

lave z.g.a.c. Eur. Cept verz. 
gebr.) 1956/82 + 1983/86 (div. 
lanco's) m. 25 blok./vel., 6 nor-

denj. e.a. extra's. Cat.w. ca ƒ 4500. 
T.a.b. Info: Wijnbeek, L. Davids-
str. 4, 2042 LS Zandvoort. 

Te koop tegen elk aannemelijk af-
haalbod: pro-fil nrs 4 - 104; 19 
jaargangen Philateüe 1980-1998, 
waarvan 7 ingeb; eerstedagblad 1-
28, samen of apart. L. Greven, 
T e l / F a x 0765013118. 

Verzamelingen, Bund, Berlijn, 
Reich, Staten ± 10% Th. Verheijen, 
Thorbeckestr. 37, Soest, 035 
6023837. 

Postzegels diverse landen, H.H. 
Wissink, Tel. 0547 260736. 

150 grfm Australië, België of Zwit
serland ƒ 10 op bank 510914977 
of giro 1263062, den Exter, C. 
Bieskenstraat 190, Vlissingen. 

±250 Kaarten stations, treinen, 
tram binnen-buitenland t.e.a.b. 
H. Prins, 036-5379957. 

Bod gevraagd op D.D.R. gebr. 
1975 t / m 1990 compleet G. Vo-
gelzand, tel. 050-5711014. 

Ned. en Overzee en telefoonkaar
ten vraag de gratis prijslijst aan 
A.E. Philatelie Larixdreef 8, 2665 
DN Bleiswijk, Tel: 010-5222914, 
fax: 010-5222915, Giro 7816157. 

Thema Picasso/v. Gogh. Meerdere 
.series. A. Spraiigers, 072-5621728. 

Ned. PTT-mapjes 1-145 compleet 
prijs ƒ 675 + verz. kosten. D. Aal-
ders, tel. 0181-630401. 

Mc Donalds tel. k. geb 12,50 tel.k. 
Texel ƒ 15,- 100 ruimtev. 12,50, 3 
blokken ƒ 10,-. H. v.d. Pols, Aak 
56, 2991 DA Barendrecht. 

Canada 1998 ministers, kanalen, 
schilders cpl. gbr. ƒ 18,-; 100 grf. 
met nwste ƒ 14,- mancolijst wel
kom. Giro 1282149 tnv. J. Dijk
stra, Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen. 

Duitsland: 50 versch., j an . '97 tot 
heden voor ƒ 10,-, 500 versch. 
jan. '86 heden ƒ 95,- . Prijsl. Bank 
304810398. Giro 5312882. Verse-
veld-Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels. Zend Hfl 20 , -
in een brief of op g i ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr franco 
thuis. Correspond in English. 

Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17Norköping, Zweden. 

Te koop Macau 1997-1998 post-
fris. Series, vellen en blokken. 
Gratis prijslijst. B. Veenhof, Post-
kade 53, 9648 JT Wildervank. 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc. J. Stienstia, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel. 079-
3610229. 

Gratis prijslijst Ned. & Og. scher
pe prijzen Dirk N. Sluis, Philatelie 
Hoorn, tel. 0229-261611, fax 
264013. 

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! 

IERLAND, hebt u wensen voor 
Ierland, dan uw mankolijst naar, 
Henry Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, tel. 0546-532155. 

100 Versch. telefoonkaarten 
ƒ 50,-. Giro 1537084. H. Garrelds, 
Hengelo. 

1000 Versch. wereld veel ouder 
materiaal, betere. Bank 260777811. 
J. Schoenmaker, ƒ 37,50. J. Schoen
maker, Meer en Boslaan 47, 2103 
VN Heemstede. 

Duitsland 500 versch. grf ƒ 50,-. 
Giro 2956619 mv. M. Kuipers, Ca
sinoweg 3c, Venlo. 

Poststukken hele wereld. Gratis 
fotokopie tegen retourporto. Ter 
Vrugt.1. pad 108, 7232 AL Warns-
veld. 

Australië per kg ƒ 70,-, 100 gest. 
gr.f. ƒ 10,-, idem 200 grf ƒ 20 , -
idem 300 grf ƒ 35,- , Austr. 250 
gram grf '98-99 ƒ 40,-, Engeland-
Greetings 250 gram ƒ 45,- . P. An-
tonisse, Runmolen 16, 5404 KT 
Uden, tel. 0413-268333. Postgiro 
3423666. 

Nederland en Ver. Europa***, 
0 v.a. No. 1. Stuur uw no.'s, ont
vang mijn prijs. F. Ghyben, Zon-
egge 1916, 6903 GV Zevenaar. 
Tel./fax 0316-529241. 

Frankeergeldige zegels van Ned. 
- 20% van plakwaarden. A. van 
Diepeningen. Tel. 030-2435705. 

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 uv/ 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 3 0 3632 
t.n.v. Brouwer Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

GEVRAAGD 
Frankeergeldig Engeland/Guern-
sey ƒ 2,30/£, Jersey ƒ l ,25/£, Man 
ƒ l ,80 /£ , Amerika ƒ 1,25/$, Ca
nada ƒ 0,75/$. Brouwer, 0511-
453726. 

Telefoonkaarten postzegelverza
melingen, C. Cruyssen IJsvogel-
hoek 6, Spijkenisse, 0181 624635. 

Jokers door verz. koop/ ru i l J. v. 
Eekelen, Potgieterlaan 13, 4707 
J.T. Roosendaal, Tel. 0165 
569506. 

V.E. pfr. nummer ing Z'bloem 
mancolijst voor goedkoopste aan
bieder e.V. Offeren, Kruizemunt-
straat 178, 7322 MZ Apeldoorn. 

Frankeergeldig Nederland p.fr. + 
ook zonder gom - Zomerschoe -
T e l : 070-3214734. 

FDC's ver. Europa onbeschreven 
cept en meelopers 1989/1999 W. 
Gabel Zwijnsbergen 140, 4834 JP 
Breda, Tel. 076-5651851, na 
18.00. 

Profil nr 128 1996 PTT Post PJ 
Jongebreur , Weeshuisln 29, 3701 
JV Zeist, 030-6915011. 

De nr 's 1-2-3 van Davo miniatuur
auto's. G. van Haren, 0493-
314861. 

Bosnië-Herzegowina, Montenegro 
en Oostenrijks-Hongaarse Feld
post. Tandingen, typen, kleuren 
los 0 o f op Brief(stuk). Coenen, 
Tel: 0168-472029. 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. PJ . Rotgers, tel. 010-
4205276, fax 010-4552991. 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora
ties. Koop of ruil, los of op stuk. 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum, Tel. 035-
6234423. 

Gestopt met verzamelen? Postze
gelverzamelaar komt bij u langs, 
J. Dekker, 0299-621339 of 06-
22447129. 

Oud-Egypte, wie heeft thematisch 
materiaal van de farao tijd. H. Sui-
veer, A. van Solmslaan 13, 9602 
GM Hoogezand. 

Fixmaperforaties gezocht. Verza

melaar koopt of ruilt. WJ . Mans-
sen. Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk, 0341-417980. 

DIVERSEN 
Gratis pryslijst oud Ital. staten tot 
max. 20% Michel - uw mancolijst 
is ook welkom. S. Koning Lijn-
baanstr. 58, 1501 PD Zaandam 
Tel. 075-6178817, na 17.00 uur. 

Zend mij: 150 zegels Oost-Europa 
zelfde aantal zmnk retour E. 
Vroege, Ben. Rijweg 337, 2983 GE 
Ridderkerk. 

Postzegels-munten-ruilbeurs Fi
de i-e t-arti-te-Oudenbosch zondag 
10/13 uur. 30 mei 0165-314898. 

Gezocht postzegels van alle 
Spaanse koloniën, liefst pf ook ze
gels beneficos Y Locales G. v. 
Leeuwen, 010 4424341, bgg Post
bus 67, 2900 AB Capelle a / d IJs-
sel. 

Filitalia, contactgroep Italiè en 
gebieden, Vaticaan en S. Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzending. Inl. L. v.d. Brun, V. 
Kinsbergenstr. 33, 2518 GV Den 
Haag, tel. 070-3460328. 

Zegels NL in-verkoop (va 10%) of 
ruil - 100 kf va ƒ 1,- Stockmann 
Zevenaar, Tel. 0316-526265. 

Zoek Canada pfr Liechtenst. Man-
Guernsey, Jersey, zmnv - retour, 
P. de Boer, Sijlspaed 15, 8711 EB 
Workum. 

Israel: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen . Inl: A. 
BouwenseTel. 0113-212762. 

www.filasoft.nl - De mooiste en 
meest verrassende website van 
René v. Dijk, Pb 9519, Amster
dam. 

Fil.Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst en veihng, clubblad en 
rondzendingen. J.G.E. Petersen, 
Postbus 37, 1250 AA Laren, tel. 
035-5312770. 

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

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

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

Elke 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 verkoopvan uw 
verzameling. ^^iS/K 

V r a a g onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: ^ « K D / / 

S m i t s P h i l a t e l y Openingstijden: " ^ 
Socratesstraat 192, 7323 PL Apeldoorn donderdag t /m zaterdag 
Tel.: 055-3602604, Fax: 055-3602304 van 11.00 uur tot 16.30 uur 
Mobiel: 06-55710735 en volgens afspraak 
Internet: www.filatelie net F-mail: smitphiK'''vvor]d<>Tiline.nl 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % N V P H 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
e-mail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

Postzegelhandel De Viking 
Voor al uw nieuwtjesabonnementen (zowel voor uw 
landenverzameling als voor uw motief verzameling) 

bent u hierop het juiste adres. 

U mist geen enkele uitgifte! 

Ook oudere uitgiften zijn leverbaar. Stuur uw 
mancolijst en wij antwoorden binnen 7 dagen. 

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon: 030-273 30 30. Fax: 030-600 08 65. 

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

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

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: wg 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299,3770 AG Barneveld^" 

FILATELIC PHRIENDS IN SOUTH AFRICA 
The largest mail auction in Al'riea wilh ?t sales per annum. 7000+ lots from 
A to Z. Strength in Soulliern Africa. Br. Commonwealth & Western Europe. 

Easy payment, credit cards welcome. Visit our website or send for free 
cataloüue. Please advise your colleclinü/specialisl interests. 

T.G. Barnes, P.O. Box 26456, Hout Bav 7872, South Africa. 
Phone ++2721 790-5943. Fax ++2721 790-5745 

E-mail t)>bariies@niweb.co.za Website at wvvw.tgbarnes.co.za 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat m a a n d e l i j k s verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 1999 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortrijksestraat 22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

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 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze S-maandelijkse vellingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben w/ij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 
Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

Veilingschema 
maart 
juni 
september 
decennber 

P O V E I A : Uw vertrouwen 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

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

meer dan waard. 

BELEEF POSTZEGELS ! 

WWW.EUROCOLLECT.NET 

L h 

c Bel voor informatie: 
Jeanine de Troye 

I Brouwer Media 
Tel. 035-5488771 
Fax 035-5432777 

http://www.filatelie
mailto:ton.12@wxs.nl
mailto:bariies@niweb.co.za
http://WWW.EUROCOLLECT.NET


V A N LOKVEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

VEILING 43 
WORDT GEHOUDEN OF 

VRIJDAG 28 en ZATERDAG 
29 MEI 1999 A.S. 

□ De vrijdagavondzitting met Nederland en O.G.D.: o.a. 
300 nrs. Emissie 1852 en ca. 250 prachtige 
Kleinrondstempels! 
Verder diverse Topnrs.: 80 in postfris en gebruikt blok 
van 4! 
100 en 101 in postfrisse blokken van 4!, Drieqaats
roltanding gebruikt, 25 cent Telegram gebruiKt. Etc. 

I □ De zaterdagochtendzitting met losse nrs. buitenland, 
waarbij zeer goed België, Vaticaan en Zwitserland. 

II □ De zaterdagmiddagzitting met ruim 700 
verzamelingen en partijen, waarbij wederom vele 
geheel intact gelaten inzendingen. 

I 
□ Wij adviseren u, ruimschoots tijd te nemen voor 

bezichtiging! 

De veilingcatalogus wordt u na overmaking van f 15, (giro 4600298) gaarne toegezonden. 

postzegelveilingen vof 

Beëdigd MakelaarTaxateur 

Buitenhaven 5 
5211 TP'sHertogenbosch 
Tel. 073  612 20 33 \%\ 
Fax 0 7 3  6 1 3 67 39 ^ ' 
Email: admin@vanlokven.nl 

/^V"^Q.^ 

,s«vslie.'l 
/ . , / 
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V e r z a m e l i n g e n speciale aanbiedingen voor de prijsbewuste koper 
Nederland gest verz in davo cnstal album tot 1945 Hoge catw 
Ned Ie dag env in 2 albums (catw ƒ6475,-) 
Ned Ie dag env na 1960 (190) stuks 
Ned Ie dag env (100 stuks) in album 
Ned verz Ie dag env, Unieke speciaalverzameling vigs Okker/Ave 
Vanaf El in 8 albums 
Ned trompet FD Cs vanaf nr 1 in 2 albums 
Ned verz postzegelboekjes op f d e's 
Ned env Dag van de Postzegel in album (Hoge Zbl catw) 
Ned verz gelegenheidsaantekenstrookjes op env (90 versch) 
Ned verz aantekenstrookjes in album 
Ned veldpost env in album 
Ned verz rolzegels 5 strippen (catw ƒ4510,-) 
Ned verz gelegenheidsstempels (vd Wart) in 13 albums slechts 
Ned gelegenheidsst (vd Wart) 200 versch in doosje 
Ned en OR verz luchtpostenv in 8 albums 
Ned en GR luchtpostenv (200 ex) w o Uiver en 
London Melbourne Race 
Ned kleinrondstempels op poststuk (catw NVPH rulmƒ3000,-) 
Ned moderne langstempels (nieuwjaar) op prentbriefkaarten, 
enorm aantal in doos 
Ned kinderbedankkaarten (51 versch) w o oud 
Ned kleine verz drukwerkrolstempels in insteekboek 
Ned maximumkaarten vanaf 1945 in 2 albums 
Ned. maximumkaarten (200 versch ) 

575,- Ned verz le dagbladen importa vanaf nr 1 (100 stuks) 
990,- Ned frankeermachinestempels Tentoonstellingscollectie op bladen 
190,- Ned frankeermachinestempels Tentoonstellingscollectie met diploma 
80,- Ned moderne frankeermachinestempels, verhuisdoos vol, afhaalpnjs 

Ned Antillen verz f d c's vanaf El 
7900,- Sunname verz 1 e dag env vanaf El (+LP) compleet Koopje 

590,- Rep Sunname 1 e dag env vanaf El (Zbl cat ruim 1000) 
220,- Rep Suriname 1 e dag env (Sur uitgave op dof papier) 
190,- (Zbl cat ruim ƒ 800,-) 
890,- Antillen + Sur album met 150 versch F DCs 
310,- Frankrijk verz f d e's 1948 1962 (Yvert frs ruim 10000) 
590,- Franknjk verz postwaardestukken (Yvert frs. ruim 9600) 
990,- Oostenrijk verz zwartdrukken, enorm aantal in doos 

1975,- Ver Europa le dag env, ruim 900 stuks (wo Luxemburg 1956) 
100,- Verz Arabische Staten in 6 dikke albums, verhuisdoos vol, 

2050,- zelden aangeboden 
Olympische Spelen verz m 3 Leuchtturm postfris albums 

370,- Olympische Spelen, moderne env ruim 200 versch 
925,- Motief Olie en Chemie (zegels en env) in 6 albums 

Motief Paarden, env verz in 11 albums 
890,- Motief Rotary zegels en env 
250,- Motief Muziek Zegels gebr en ongebr, env, stempels en document 
260,- in 40 albums 
590,- Verz "Philatelic terms" van A tot Z ( met veel rariteiten) in 2 albums 
120,-

75,-
1050,-
300,-
100,-
190,-
300,-
195,-

295,-
75,-

690,-
690,-
490,-
899,-

2900,-
890,-
220,-

2400,-
990,-
590,-

5900,-
595,-

J.D. Alderkamp 
Kerkeinde 67 4254 LG Sleeuwijk Postgiro 1872213 
Levering vrijblijvend zolang de voorraad strekt. Porto extra. 
Geen winkel, bezoek uitsluitend na afspraak. Tel. 0183-502057 of 06-55155212 

Te koop 
complete vellen tuberculose zegels 
NJPH. 84+85+86 met al zijn plaat-
fouten (vele tientallen). Gestempeld 

31 januari 1907, 10-12 N, 
cat.waarde ƒ 1250,- nu ƒ 475,-. 

Wij hebben een zeer grote voorraad 
plaatfouten "v. Wilgenburg". Graag 

behandelen wij uw mancolij st. 

R.J.C.M. de Groen Filatelie 
Postbus 4 

3500 AA Utrecht 
tel. 030-2 341 692 
fax 030-2 368 275 

Te koop gevraagd 
postzegelwinkel 

i.v.m. 
herinvesteringsreserve 

zoeken wij te koop 
postzegelwinkel 

eventueel inclusief 
onroerend goed 

br.o.nr. Ph 99.53 
maandblad Philatelie 


