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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
internationaal het best georiënteerd 
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Tax. 1500n Blauw papier. 
Cat. £3J000j3 

Tax. soon 

Blauw papier Cat. £20000n 

Tax. 750JZ1 
Tax. 2500n 

/712 OKTOBER ROKIN 60 
AMSTERDAM 7 

; Voor onze belangrijke naj aars veiling ontvingen wij 
diverse prachtige verzamelingen. 

I Indien u voor deze veiling materiaal wilt inleveren 
bieden wij u twee mogelijkheden: 

' contante betaling of realisatie via onze grote 
Internationale VeilingOn (inzendingen zo spoedig mogelijk). 

Rokin 60  AmsterdamC  0206230261  Fax 0206242380  Postadres: Postbus 3950 1001 AT AMSTERDAM 



BERKELENRODENRIJS 

I 
k I-Wonderdoos' 

Nog 200 dagen en dan i » e t zo ver! Het Jaar 2000! 

De euro is er a l nu nog het nriillennium 
De 'Millennlum-Hyper-Wonderdoos' is groot, heel groot! 
Hij bestaat namelijk uit maar liefst 20 Wonderdozen. 
'Hyper' komt uit Frankrijk en betekent groot, heel groot. 
Ze hebben daar immens grote supermarkten, 
Hypermarchés. Vandaar! 

Nu we het daar toch over hebben. Op 21 september 
opent Philapost een soort 'Mini-Hyper-Marché' in Berkel 
en Rodenrijs. Philapost wordt de filatelistische variant van 
de franse Hypermarché, want een groter Europees 
Postzegelwarenhuis is volstrekt ondenkbaar Het is bijzon
der ambitieus, maar Philapost doet het gewoon! 

Op 15 juni zijn we nog 200 dagen verwijderd van het 
'Nieuwe Millennium'. Veel mensen dromen ervan de 
magische grens van het jaar 2000 te passeren. Philapost 
wil deze magische grens graag met een magisch streven 
combineren. Alle grote voorraad eruit en een 
'Mini-Hyper-IVIarché' erin. 

20 Wonderdozen van ƒ 249.= voor ƒ 2.000.=. Dat is slechts ƒ 100,= per Wonderdoos. 
Wilt u slechts één Wonderdoos bestellen volgens onderstaande specificaties, dan betaalt u 
€ 1 G0.= (dat is ƒ 220.= i.p.v. ƒ 249,=) 

Philapost heeft maar liefst 20 Wonderdozen samengesteld 
die zijn absolute weerga niet kennen. De absolute top in 
spanning en avontuur Deze schatkamer van filatelie en 
verzamelgenot is een regelrechte zeldzaamheid die nooit 
meer kan worden overtroffen in de aankomende jaren. 

Een stille reserve met een getaxeerde waarde van meer 
dan ƒ 1.000.000,00 zal in de 'Millennium-Hyper-Wonderdoos' 
worden verwerkt zonder daar iets voor te waarderen. 
De historische inkoopprijs is tenslotte nihil en deze voorraad 
staat ook niet gewaardeerd op de balans van Philapost. 

De vaste 'lopende' voorraad van Philapost met een balans
waarde van meer dan ƒ 1.000.000,00 zal tevens klakkeloos 
worden verwerkt in de 'Millennium-Hyper-Wonderdoos'. 

Verder gaan alle aanwinsten van Philapost van de afgelopen 
maanden in de 'Millennium-Hyper- . 
Wonderdoos'! B e l Phï lapOSt 

voor de uitgebreide speciale 
brochure^ _ 

1. Nederland 
2. Overzeese Rijksdelen 
3. Indonesië 
h. Suriname Onafhankelijk 
5- België en Luxemburg 

6. Duilsl.. Oostenrijk en 
7. Spanje en Portugal 
8. Frankrijk en Italië 
9. V7est-Europa 

10. Oost-Europa 

e Koloniën 
lada. N.-Zeeland en Australië 

13. Franse Koloniën 
U . Spaanse en Postugese Koloniën 
15. Belgische Koloniën 

16. Postfris Wereld 
17. Postfrisse Variëteiten 
18. Postfris Ongetand 
19. Postfrisse Nieuwtjes Motief 
20. Brieven en Poststukken 

200 dagen slechts ƒ 10.= per dag en u bespaart ƒ 3.000,=! 

U kunt desgewenst de 
'Millennium-Hyper-Wonderdoos' 
betalen in 1, 2, 3, of zoveel 
termijnen als u wilt met een 
maximum van het aantal weken 
dat er nog is voor 31 december 
1999, wanneer de volledige 
betaling Philapost moet 
hebben bereikt. 

Nu in de zomermaanden 
LUXE INSTEEKALBUMS. INSTEEKKAARTEN EN KLEMSTROKEN 

sterk in prijs verlaagd! 

„c de antwoordkaartei 

De 'Millennium-Hyper-
Wonderdoos' wordt samen
gesteld uit nalatenschappen uit 
Duitsland, IBRA, uit Australië, 
Melbourne, een handelsvoorraad 
Nederland en O.R., de gehele 
voorraad verzamelingen, 
collecties en partijen én een 
'Basement' uit Engeland. 

Iedereen een Bonus! Hoe sneller u betaalt, hoe groter de bonus! 

BEL 

FAX 

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

010-5118321 
dag, 7 dagen in de week 

SCHRIJF 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 

Berkel en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

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

vr 2 en za 3 juli van 10 00 - 17 00 uur 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
. 'MET OE BIJGtSLOTEN ACCEPTGIROKAART DE VOLLEDIGE BETALING MOET BINNEN 14 DAGEN NA 

Z U P I i i B f l l H H l | W I W W W ? W f ! W ^ 5 W PHILAPOST ALS U DE BESTELUNG - VERMEERDERD MET F5.= PER ORDER - NIET WILT BEHOUDEN MOST « 
DIT BINWÊN 7 DAGEN NA ONTVANGST KENBAAR MAKEN AAN PHILAPOST TERUGZENDEN AAN PHILAPOST IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO. 
DOE HET DAAROM MET EEN VERZENDBEWUS VAN PTT POST LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILAPOST MAG EEN OPDRACHT TOT LEVERING 
WEIGEREN EEN HERINNERING KOST F 10,=, EEN AANMANING KOST OPNIEUW F10,= EVENTUELE INCASSOKOSTEN ZIJN TEVENS VOOR UW REKENING 

b 



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 FDC'S tussen E53 en E303{246 versch , cat w 
f 1617,50) F 250 -

2 NEDERLAND P.T.T. mapjes speciale aanbieding nrs 1 tot 
en met 160 F 320,-

3 NEDERLAND FDC-collectie incl nneelopers, bijzonderheden, 
doubletten etc w i vele betere soorten uit de 50-er jaren 
Cat w ruim f 10 500 -, merendeels luxe onbeschreven! 
Koopje F 875,-

4 NEDERLAND periode ca.1872/1997 (xx/x/ Q) avonturenpartij, 
zeer gevarieerd en veelzijdig incl collecties, restanten, stock-
boeken, albums, ook bv vele complete postfrisse series 50-er 
jaren alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge waarden 
"rijp en groen" (cat w f 12 750,-, zeer geschikt voor handelaar 
of wederverkoper) Spotkoopje' F 900,-

5 NEDERLAND FDC'S onbeschreven engrospost tussen E60 
en E330 Zeer gevaneerd Cat w f13 150,- Nu F 1.000,-

6 NEDERLAND en Overzee ca.1900/1995: grote doos met 
postzegels en series, over het algemeen is de kwaliteit goed 
te noemen al moet er gerekend worden op een afval van 
ca 10% Enerzijds veel prima en interessant materiaal, zeer 
gevarieerd en veelzijdig, for pleasure and profit Cat w mini 
maal f 17 000,- Opperst sorteergenot'Spotkoopje' F 1.100,-

7 NEDERLAND periode 1975 t/m 1997 (XX) postfnsse post 
zegelverzameling 100% compleet in 2 luxe Davo-Chnstal 
albums incl alle extra's zoals de betere velletjes (Verhuis en 
Sesamstraat etc ), blokken en automaat boekjes De voor de 
zegels betaalde postkantoorprijs bedraagt f 1 207,30 + ruim 
f 250,- voor de mooie albums (685 postzegels en totaal 83 
verschillende blokken, velletjes, automaatboekjes etc , etc) F 1.250,-

9 NEDERLAND FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS: engros 
post 5000 X f 0,65 = nominaal f 3 250,- Nu F 2.437,50 

11 NEDERLAND 1852/ca.1940 (9) grote doublettenpost, zeer 
gevarieerd F 5.800,-

12 NEDERLAND: gigantische avonturenpartij waarin ook heel 
sterk postfris de 40-er en 50-er jaren vertegenwoordigd zijn 
BIJ het oudere materiaal veel stempel- en tandingavontuur 
etc , etc Zeer geschikt voor handel, speciaal-verzamelaar, 
rondzendverkeer, geldbelegging etc Prima winstmogelijk
heden! F 6.000,-

13 NEDERLAND periode 1852/1998 (9/xx/x) grote, zeer veelzij
dige avonturenpartij, collecties, albums, dozen, zakjes, restan
ten, old-timers etc , etc incl veel postfris Geschikt voor vele 
doeleinden handel, wederverkoop, rondzending, incl veel 
hoogwaardig materiaal en talloze complete series, prima kwa
liteit, gemiddelde afval met meer dan 5% (cat w ruim boven 
def 100 000,-) Koopje! F 8.500,-

14 AFRIKA: veel landen, leuke mix incl veel oud en ouder 
materiaal, groot assortiment F 275,-

15 ALGERIJE periode 1924/ca.1980 incl voorlopers etc grote 
collectie/partij waar qua franje en sjeuigheid heel heel veel 
aanzit ook bneven kaarten, postgeschiedenis etc , etc F 1.250,-

16 ANDORRA Frans en Spaans: leuke partij F 300,-
17 ANGOLA: leuke partij F 350,-
18 ARGENTINIË: interessante partij, incl klassiek F 850,-
19 AUSTRALIË: grote partij om uit te zoeken, veel goed en beter 

matenaal incl klassiek Vele avonden sorteren, avonturen en 
genieten voor F 800,-

20 BAHAMAS: mooie, gespecialiseerde collectie F 1.800,-
21 BARBADOS: interessante partij incl klassiek F 550,-
22 BELGIË ca.1860/1990: avonturenpartij zakjes, restanten etc 

rijp en groen waarin veel beter en interessant materiaal, enorm 
hoge cat w Spotkoopje' F 800,-

23 BELGIË: enorme doos o a veel klassiek Romantische, char
mante en interessante partij, absoluut onuitgezocht, ook zeer 
interessant voor specialist en stempel collectioneur! F 950,-

24 BELGIË: grote, veelzijdige partij, vrijwel geheel in de sfeer van 
"spoorwegzegels" incl geweldig veel kostbare series en zeer 
veel stempelavontuur Belangrijke prachtkoop! F 6.000,-

25 BELG. CONGO en gebieden 03.1890/1990: partij incl dou
bletten, veel postfris, zeer veelzijdig incl talloze complete 
series (enorm hoge cat w , ruim 2000 zegels en vele blokken 
en curiositeiten) F 650,-

26 BERLIJN (West): collectie/partij met zwaartepunt op topma-
tenaal Koopje! F 3.200,-

27 BERMUDA: partij/collectie F 475,-
28 BOEROENDI: grote verzameling F 490,-
29 BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 (xx/x/ ®) grote avonturen

partij, zeer veelzijdig waann talloze specialiteiten, foutdrukken, 
plaatfouten etc , etc Voor specialist opperst sorteergenot! F 600,-

30 BOLIVIA: partij/verzameling F 300,-
31 BOSNIË 1879/1918: mooie verzameling F 450,-
32 BOSNIE-HERZEGOWINA 1879/1918: grote avonturenpartij F 5.500,-
33 BRAZILIË: enorme collectie/partij in albums, stock- boeken, 

dozen, kistjes, brieven etc , etc F 5.350,-
34 BULGARIJE: mooie collectie incl doubletten F 250,-
35 BULGARIJE: zeldzaam materiaal, veelzijdig en interessant! F 5.300,-
36 CHILI: leuke collectie F 350,-

37 CHINA, FORMOSA etc. ca.1900/1990: partij zakjes, restan 
ten, brieven, kaarten etc ongesorteerd, zeer veelzijdig! F 600,-

38 CHINA, H.K., MACAO etc.: veelzijdige partij in doos waann 
ook brieven, kaarten, fiscals etc Alhoewel partij, zoals al onze 
aanbiedingen absoluut "preiswert" is, bevat deze partij wel 
veel leuk en interessant materiaal, maar nauwelijks z g echte 
"toppertjes" Hele leuke partij, veel matenaaP F 1.400,-

39 COLUMBIA, mooie verzameling inclusief veel topmatenaal, 
brieven postw stukken etc F 900,-

40 CURACAO en Ned.Antillen vanaf 1873: grote avonturenpar 
tij waann vele complete series en mooi oud materiaal F 2.500,-

41 DANTZIG 1920/1939: gigantische avonturenpartij incl dou
bletten, alsmede brieven, kaarten met en zonder postzegel 
etc Interessante, belangrijke en veelzijdige collectie, boorde
vol avontuur! F 5.250,-

42 DUITSLAND (West) ca.1949/1990: partij/collectie met zwaar
tepunt op topmatenaal Koopje! F 3.000,-

43 DUITSLAND en gebieden: immense partij om uit te zoeken, 
zeer gevarieerd Spotkoopje! F 5.200,-

44 DUITSLAND en gebieden: immense partij in albums, stock-
boeken, zakjes, doosjes incl veel klassiek Belangrijke partij 
waarin veel avontuur, verrassingen en opperst sorteergenot! F 6.000,-

45 ECUADOR: gigantische partij, zeer veelzijdig incl topmaten
aal F 1.400,-

46 EGYPTE: verzameling F 600,-
47 ENGELAND ca.1850/1990: geweldig leuke en interessante, 

zeer veelzijdige partij in grote doos incl boekjes, hoge en 
hogere waarden, vele complete senes, postgeschiedenis etc , 
etc Koopje! p 600,-

48 ENGELAND 1840/ca.1980: verzameling zg vrijwel uitsluitend 
"de krenten uit de pap", zeer geschikt voor grote verzamelaar 
die b V met een tentoonstelling wil meedoen zeer veel prach
tig decoratief materiaal, specimens, plate-blocs en talloze 
klassieke juweeltjes! (3 dikke goed gevulde albums met schit
terend en heel bijzonder filatelistisch materiaal) F 5.000,-

49 ENGELSE KOL. & gebieden: beeldschone avonturenpartij 
waarin zeer veel fantastisch, hooggenoteerd en opwindend 
materiaal incl Engeland Veel postzegels series etc van vele 
kleinere eilanden etc (2 dikke, grote, vette uitpuilende koffers 
vol materiaal) Spotkoopje! F 4.500,-

50 FINLAND: uitpuilende koffer vol materiaal waarin heel veel erg 
mooi klassiek stempelmateriaal Tentoonstellingsobject! F 35.000,-

51 GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verzame
lingen, zeer gevaneerd, vrijwel alleen courant en goed ver
koopbaar materiaal Zeer geschikt voor post- zegelhandel, 
rondzendverkeer, ruil, opzet wereld- collectie etc Verk w 
f 6 500,- cat w hier natuurlijk een veelvoud van (vele duizen
den zegels, goede kwaliteit, afval gemiddeld met meer dan 
5%) Spotkoopje! F 1.975,-

52 GEHELE WERELD ca.1860/ca.1990: gigantische partij, vele 
landen, collecties, incl met filatelistisch, rijp en groen stock-
boeken vol en leeg of bijna leeg, ook veel massagoed, ander
zijds talloze goede verzame- lingen o a West Europa met veel 
postfrisse series Hoogst interessante veelzijdige koop, ten 
dele onuitgezocht en boordevol avontuur Ook pnma winst
mogelijkheden! Betreft magazijnopruiming Ruim 400!!! zak
ken, dozen, verzamelingen, albums, collecties etc waann veel 
prima en waardevol materiaal Deze werkelijk grandioze partij 
kan m overleg bezorgd/gehaald worden in bestelbus Kan met 
in eenmaal in personenauto worden vervoerd Enorm hoge 
catwi F 15.000,-

53 GIBRALTAR: partij in doos/albumbladen etc F 650,-
54 GUERNSEY: collectie postfris F 450,-
55 REP. HONDURAS ca.1890/1990: veelzijdige zeer interessante 

avonturenpartij F 575,-
56 HOGARIJE: grote avonturenpartij waann veel zeldzaam 

materiaal F 5.250,-
57 IERLAND 1922/cal 980 (®/x/xx) gigantische partij incl veel 

massagoed o a van de 30-er jaren op briefstukjes, incl brie
ven, kaarten, postwaardestukken, handboeken etc Voor spe
cialist absoluut een avonturenpartij van de Ie orde, absoluut 
onuitgezocht, ook vele complete postfrisse series etc (vele 
duizenden zegels) Zeer veelzijdig en interessant! F 2.500,-

58 INDIA incl aerogrammes, brieven, kaarten zakjes, doosjes, 
postgeschiedenis, postw stukken, ook mis- en foutdrukken, 
zeer veelzijdige en interessante partij, vol avontuur (2 grote 
uitpuilende dozen w i veel prachtig materiaal) F 1.250,-

59 REP. INDONESIË incl. Jap. Bezetting en Rev. Periode: 
grote avonturenpartij w i talloze betere senes en mooi RIS-
materiaal, restanten, brieven etc Enorm hoge cat w ! Attentie! 
Voor echte specialist is deze collectie met zo geweldig inte
ressant omdat er van deze gebieden wel veel materiaal in zit, 
maar geen zeldzaam, de kracht is meer de talloze goede 
series F 3.500,-

60 ISRAEL ca.1848/1995: avonturenpartij zakjes, restanten, col
lecties etc , zeer veel postfris, enorm hoge cat w! 
Spotkoopje! F 600,-



61 ISRAEL: postfriscollectie met full-tab Koopjei F 1.300-
62 JERSEY: collectie postfris F 485 -
63 KAAP DE GOEDE HOOP periode 1853/ca.1904: belangrijke 

collectie/partij, diverse kwaliteiten, incl vervalsingen F 6.000,-
64 LEEUWARD EILANDEN ca.1890/1970: mooie verzameling 

incl doubletten F 900,-
66 LEVANT periode rond 190x0: belangrijke prachtverzameling 

incl brieven, kaarten etc , zeer veelzijdig F 3.300,-
67 LUXEMBURG 1852/ca.1980: verregaand complete verzame

ling, zeer mooie koop' F 2.750,-
68 ISLE OF MAN: mooie verzameling postfns in complete series 

Koopje' F 490,-
69 MONACO: enorme grote partij om uit te zoeken, zeer veelzij

dig, veel postfris, incl een collectie verregaand compleet in 
album Spotkoopje' F 3.300,-

70 MONGOLIË: geweldig leuke en interessante partij, zeer geva
rieerd en veelzijdig incl talloze bloes en postfrisse complete 
series, ook zeer veel motieven, enorm hoge cat w ' 
Spotkoopje' F 300,-

71 NED. INDIE: leuke uitzoekpartij, zeer gevarieerd waarin beter 
en interessant materiaal, postgesctiiedenis etc , etc Zeer veel
zijdig en interessanti F 2.550,-

72 OOSTENRIJK ca.1850/1995(®/xx/x) beeldschone partij 
waarin enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel 
frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnementen 
Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels 
Koopje' F 1.500,-

73 OOST EUROPA periode ca.1850/1980: 3 grote uitpuilende 
koffers met albums, dozen, stockboeken etc waann naast 
lagere waarden en eenvoudig matenaal veel interessante 
schaarse, zeldzame en klassieke zegels en series, vrijwel alle 
Oostblok-landen goed vertegenwoordigd Zeer veelzijdig en 
gevarieerd Enorm hoge cat w , hoogst interessante en 
belangnjke koopi F 9.500,-

74 ORANJEVRIJSTAAT ca.1868/1908: verzameling/partij waarin 
veel schitterend materiaal o a censuur etc F 2.550,-

75 PAPUA-NIEUW GUINEA etc.: fantastische partij om uit te 
zoeken F 1.400,-

76 POLEN en gebieden: gigantische collectie/partij w i zowel 
vele z g beginnersverzamelingen als heel interessant en zeld
zaam en topmatenaal voor de specialist en/of de zeer gevor
derde filatelist Hoogst interessante koop zeer veelzijdig! p 2.150,-

77 POLEN: grote avonturenpartij waarin veel zeldzaam mate
riaal F 5.000,-

78 PORTUGAL (o/x/xx) avonturenpartij incl beter materiaal, 
zeer veelzijdig en interessant' F 475,-

79 ROEMENIE 1858/1977: omvangrijke, verregaand complete 
verzameling overwegend in albums en insteekboeken, w i o a 
uitzonderlijk mooi klassiek Enorm hoge cat w , zeer en zeer 
interessant' F 10.000,-

80 RUSLAND ca.1880/1990 (9/xx/x) leuke veelzijdige partij incl 
brieven, kaarten, postwaardestukken etc , zeer interessant' F 650,-

81 RUSLAND: avonturenpartij met o a een zwaartepunt op beter 
materiaal uit de 50-er jaren o a de z g wolkenkrabberserie uit 
1950 o Michel nrs 1527/1534 die alleen al D M 750,- staat, 
verder vele goede series en blokken Spotkoopje' F 800,-

82 ST. VINCENT periode 1861/ca.1980: grote avonturenpartij 
waarin veel schitterend klassiek F 2.500,-

83 SLOWAKIJE 1939/1945 (xx/x/9) grote avonturenpartij waann 
vele postfrisse complete series Enorm hoge cat w ' F 750,-

84 SURINAME periode 1873/1975; grote avonturenpartij, zeer 
veelzijdig incl mooi ouder materiaal F 2.500,-

85 THAILAND/SIAM: avonturenpartij, zeer veelzijdig en interes
sant, echter geen echte topnummers of zeer dure zegels F 900,-

86 TRIEST A periode 1949/1954 (xx/x/9) gezellige veelzijdige 
avonturenpartij waann vele betere series (Michel ruim 
DM 2 000,-) F 450,-

87 TRIESTzone A (Italiaans)l 945/1954 (xx/x) complete verza
meling cat w ca f 6 000,- F 1.500,-

88 TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1980: grote avonturenpartij 
waarin veel prima en zeldzaam materiaal F 2.500,-

89 TSJECHOSLOWAKIJE: grote avonturenpartij waarin veel uit-
zoekplezier o a voor specialist Ie emissies, vele vonsten 
gegarandeerd' Fundgrube' F 3.250,-

90 TURKIJE: grote avonturenpartij incl klassiek waarin enerzijds 
talloze complete postfnsse senes, brieven, kaarten met en 
zonder postzegel en anderzijds veel rariteiten, foutdrukken 
etc Zeer geschikt voor tentoonstellingscollectie, hoogst inte
ressante en veelzijdige prachtkoop' F 3.500,-

91 VATICAAN 1929/ca.1980: 'n gigantische, veelzijdige avontu-
renpartij/collectie voor een relatief kleine prijs voor zoveel 
mooi en prima materiaal F 1.350,-

92 VATICAAN 1929/ca.1980: prachtcollectie incl doubletten 

waarin zeer veel postfns materiaal Interessante koop, 
geschikt voor vele doeleinden' F 1.000,-

93 VER. STATEN en thema Americana: zeer interessante, veel
zijdige collectie/partij incl brieven, kaarten, FDC's, curiosa, 
Lincoln, Kennedy incl klassiek materiaal' F 600,-

94 VER. STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij 
incl veel oud, precancels, Cinderella's, poststukken etc 
Fundgrube' F 1.850,-

95 ZD AFRIKA en gebieden: grote partij vol avontuur incl vele 
topnrs /strippen etc , etc F 5.350,-

96 ZD- EN MIDDEN AMERIKA: grote collectie F 3.500,-
97 ZWEDEN ca.1850/1990: avonturenpartij, zakjes, restanten, 

collecties etc Enorm hoge cat w ' Zeer interessant en onuitge
zocht op de fraaie stempels etc Spotkoopje' F 900,-

98 ZWEDEN: 'n droom van een partij, zeer veelzijdig, incl dou
bletten en vele bneven, kaarten, postgeschiedenis, prachtig 
klassiek etc F 10.000,-

99 ZWITSERLAND ca.1890/ca.1990: interessante, veelzijdige 
avonturenpartij waarin o a naast vele oude bneven en kaarten 
ook vele postfnsse complete series etc Koopje, enorm hoge 
cat w I F 900,-

100 ZWITSERLAND: grote partij om uit te zoeken, diverse kwali
teiten, veel goed en beter matenaal, zeer veelzijdig en interes
sant' F 3.000,-

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

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

101 OUDE AANDELEN: partij w i vele mooie en decoratieve stuk
ken (ruim 200 stuks) F 500,-

102 OUDE AANDELEN: grote verzameling incl doubletten w i 
vele fraaie topstukken, thema's etc (ruim 3000 stuks) F 10.000,-

103 BANKBILJETTEN (papiergeld): partij gehele wereld incl 
doubletten zeer gevarieerd (meest met zeldzame biljetten), 
partij alleen geschikt voor starters/ beginners van dit fantasti
sche verzamelgebied en handelaars/wederverkopers (ruim 800 
biljetten, incl ook vooroorlogs materiaal incl Ned Indie) 
Koopje' F 450,-

104 CINDERELLA'S gehele wereld: geweldig leuke partij om uit 
te zoeken incl veel oud en ouder matenaal Fundgrube' F 600,-

105 CINDERELLA'S Nederland en iets buitenland: gigantische 
partij in grote dozen, al het materiaal in de sfeer van fiscaalze
gels, oude actes, zeer fraai op perkament, leges, zegels, 
stadspost, perifere filatelie, t b zegels en boekjes etc , zeer 
veelzijdige en hoogst interessante partij' (duizenden en dui
zenden waarde- volle collectors-items) F 15.000,-

106 EX-LIBRIS collectie, zeer gevaneerd F 250,-
107 FISCAALZEGELS FRANKRIJK klassiek: superbe collectie 

(ruim 500 stuks) F 675,-
108 KENNEDY: grote veelzijdige verz incl foutdrukken, docu-

matenaal, foto's, blokken etc F 1.500,-
109 LUCIFERSMERKEN: enorm grote doos met onuitgezocht 

materiaal, zeer interessant en veelzijdig (vele duizenden stuks) 
o a motieven' F 450,-

110 LUCIFERSMERKEN: superbe verzameling incl doubletten 
waann talloze complete senes (ruim 16 000 stuks) F 850,-

111 MUNTEN NEDERLAND ca.1850/ca.1990: enorme partij zeer 
gevaneerd, veel zilvergeld, diverse gouden munten (tientjes) 
Vol avontuur "rijp en groen" Wij hebben er geen tijd voor om 
deze prachtige en romantische partij uit te zoeken Zeer 
geschikt voor handel, wederverkoop, ca 10 000 munten van 
1/2 cent t/m 50 gulden stukken Redelijkerwijs zou de ver
koopwaarde 0 1 op ca f 25 000,- moeten liggen Nu F 6.500,-

112 MUNTENVERZAMELING NEDERLAND ca.1825/1967: prach
tige, serieuze echte mooie Nederlandse muntenverzameling, 
waann afgezien van de zeer kostbare munten vrijwel alles inzit 
van 1/2 cent tot 2 1/2 gulden, pnma kwaliteit over het alge
meen, oudere deel "rijp en groen" incl doubletten Belangnjke 
prachtkoop' F 15.000,-

113 MUZIEK: themaverzameling op prentbriefkaarten, lucifersmer
ken, sigarenbandjes etc , zeer veelzijdig en hoogst interessant 
incl ook veel klassiek top- materiaal van beroemdheden met 
ong handtekening, handschriften, vele avonden snuffelen, uit
zoeken, sorteren en avonturen etc , etc (4 grote dozen met 
prachtig matenaal) F 5.500,-

117 OUDE ANSICHTKAARTEN Nederland v.a. ca. 1900: partij 
waarin vele mooie oude zeldzame stukken o a stoom- en 
paardentrams, veel kleine en kleinere dorpen en steden, ook 
fantasie en iets buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a 
zeer geschikt voor ruil en handel etc (ruim 7 000 kaarten "njp 
en groen") Spotkoopje' . . . F 3.000,-

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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Curacao 
postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5D(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
16xx 
17xx 
18(xx) 
20xx 
25(xx) 
28xx 
42/43(xx) 
57/67XX 
68/70XX 
73xx 
74xx 
74axx 
75/81XX 
82/88XX 
100xx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
117XX 
118XX 
119XX 
121/25XX 
126/37XX 
136XX 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

12,50 
105,— 
2 5 , 

1 2 5 , 

,— 
5 6 , 

9 5 , 

77,— 
5 , 

9 5 , 

2 1 0 , 

77,— 
2 5 , 

7 5 , 

32,50 
6 0 , 

2 7 5 , 

6 6 , 

1 4 7 , 

1 5 , 

2 5 , 

1 9 5 , 

8 5 0 , 

1 7 5 , 

5,
1 6 , 

5,
8 5 0 , 

4 5 , 

4 5 , 

2 0 0 , 

4,— 
2 6 5 , 

7 5 , 

7 5 , 

8,
1 7 5 , 

4 5 , 

5,50 
4,25 

2 8 
4 2 0 , 

6,
144,— 

3,75 
27,50 
22,50 
1 4 , 

4,— 
9 5 , 

5 7 5 , 

6 9 , 

62,50 
2 4 , 

1 2 , 

2 0 , 

4 0 , 

enz fot heden 
leverbaar. jaarne 
mancoopgave 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 

2 9 5 , 

7 5 , 

6 6 , 

2 7 5 , 

2 1 0 , 

4 5 , 

32,50 
44,— 
2 5 , 

4 7 5 , 

3 7 5 , 

Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/66XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 

^ i ; 

1 
n ; ; 

ma ; 
— j 

1 5 , 

1 0 , 

1 2 , 

6,60 
6,50 
6 , 

11,— 
7,50 
9 , 

11,— 
40,50 
14,50 
1 3 , 

1 2 , 

42,50 
2 5 , 

3 6 , 

3 6 , 

4 0 , 

6 4 , 

5 4 , 

7 0 , 

6 0 , 

4 5 , 

6 0 , 

5 5 , 

7 5 , 

6 6 , 

7 2 , 

8 0 , 

6 0 , 

7 8 , 

6 0 , 

8 8 , 

1 2 0 , 

Postz boekles 
1/2XX 
3/4A(4)xx 
3/4B(4)xx 
5xx 
6xx 
têtebeche 
556/58 paa 
573/75 paa 
576/79 paa 
591 paa 
654/55 paa 
791/93 paa 
815/16 paa 
899/02 paa 
947/48 paa 
1071/72 p 
Curacao 

1 2 , 

1 8 , 

1 8 , 

5 , 

1 2 , 

X 
1 0 , 

7 , 

17,50 
7,50 

1 2 , 

3 5 , 

1 6 , 

2 6 , 

1 0 , 

3 3 , 

ongebr plakker 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bax 
lAx 
2Ax 
3Ax 
4Ax 
7Ax 
9Ax 
2Bx 
4Bx 
9Bx 
5Dx 
5Gx 

1 0 , 

7 0 , 

2 0 , 

1 0 5 , 

1 7 5 , 

4 8 , 

7 5 , 

7 5 , 

4,— 
7 5 , 

1 5 0 , 

6 6 , 

2 4 , 

1 0 5 , 

3 0 , 

144,— 
1 2 5 , 

5 5 , 

9 0 

1 2 5 , 

4 0 , 

3 5 0 , 

1 9 5 , 

CURAQAO 
Nederlandse Antillen 

vanaf 40% netto 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120xlos 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

49,50 
27,50 

1 9 8 , 

22,50 
92,50 

2 7 5 , 

7 5 , 

9 5 , 

1 9 0 , 

1 3 5 , 

4 4 , 

6 6 , 

7 7 , 

12,50 
5 4 , 

2 4 0 , 

12,50 
8 , 

1 2 4 , 

3 2 5 , 

4 5 , 

6 6 , 

7,50 
275 , 

9 5 , 

9 5 , 

7 5 , 

8 0 , 

3 5 , 

112,50 
3 0 , 

2 0 , 

3 5 0 , 

1 0 5 , 

1 6 , 

218/29X 60,

230/33X 278,

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 4/16x 
Lp 17x 
Lp 18/25X 
Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 69/81X 
Lp 82/88X 
Porto 
1 lx 
1 llx 
1 lllx 
2IIIX 
5 l l l xz f r 
6 lx 

6 lllx 
7 lllx 
8 llx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
10 llx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 

5 0 , 

4 0 , 

1 0 5 , 

3 5 , 

4 0 , 

2 2 6 , 

1 1 0 , 

3 5 , 

3 3 

1 5 , 

4 0 0 , 

5,50 
7,50 
5 , 

3,— 
22,50 
77,— 
1 5 , 

300,

450,

1 6 , 

1 6 , 

5 5 , 

6 0 , 

5 5 , 

144,— 
22,50 
3 0 , 

1 2 5 , 

2 7 5 , 

29,50 
20,50 
2 8 , 

2 7 , 

2 4 , 

2 6 , 

2 4 , 

2 2 , 

2 5 , 

26,— 
2 4 , 

3 2 , 

1998XX 24,

Curagao 
betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 
I D 
5D 
7D 
8D 
9D 
10D 
I I F 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74 
74a 

89/99 
95 los 
97 los 

5 5 , 

1 5 , 

1 1 0 , 

12,— 
77,— 
9 0 , 

2 5 , 

1 2 5 , 

2 0 , 

27,50 
39,75 
1 5 , 

1 0 , 

1 5 , 

2 8 , 

8 5 , 

2 5 , 

1 5 , 

54,— 
5 4 , 

2 8 , 

4 0 , 

1 8 , 

2 5 , 

4 5 , 

49,50 
52,50 

6,50 
5 , 

7 0 , 

4 5 , 

57,50 
2 0 , 

22,50 

104/13(10) 30,

115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
181 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 
enz leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 69/81 
Lp 83 los 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp. 87 los 
Lp 88 los 

20,

30,— 
9 , 

1 5 , 

9 8 , 

110,

1 5 , 

2 5 , 

2 0 , 

2 5 , 

3 5 , 

15,— 
3 0 , 

20,— 

5 8 

3 0 , 

18,75 
1 5 , 

92,50 
7 5 , 

35,— 
3 0 , 

18,— 

32,50 
3 0 , 

30,— 
2 4 4 , 

20,— 
3 5 , 

3 5 , 

2 5 , 

1 0 , 

6,— 
1 2 , 

100,— 
3 0 , 

1 5 0 , 

1 3 5 , 

xx=postfns zonder plakker met gom, (xx) postfns zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven, x= ongebr met plakker, geen teken is mooi gebruikt, Nrs NVPH. Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra, ectiter franco 
vanaf ƒ 250,- opdracht Geen winkel, bezoek gaarne na telef afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

JUNI-AANBIEDING 
NEDERLAND 

POSTFRIS 
IN PERFECTE KWALITFAT 

POSTFRIS 
106 
144-48 
169-76 
287-88 
300-04 
374-78 
379-91 
379a-d 
402-03 
474-86 
487-89 
474-89 
500-03 
550-55 
556-60 
563-67 
578-81 
583-7 

9,00 
99,00 
19,50 
17,00 
42,00 
15,00 
6,00 
5,50 
7,00 

105,00 
67,50 

165,00 
6,00 

54,00 
79,50 
21,00 
23,50 
17,50 

POSTFRIS 
602-06 
612-16 
666-70 
676-80 
722-26 
747-51 
854 
858 
875 
886 -888 vel len 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 

21,00 
17,50 
15,50 
12,25 
13,50 
13,50 
25,00 
2,50 
2,00 

89,00 
3,75 
6,25 
6,90 

14,00 
8,75 
5,75 
8,10 

Postzegelhandel 

' t Poszegelhoës 
Wijngaardstraat 2 ^^^ 

5911HMVenlo W* 

Winkel 
's maandags 

gesloten 

tel: 077-351 26 98 fax: 077 - 354 72 42 teLprivé: 077-4653764 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt. 
Uw gewaardeerde bestell ing word t FRANCO toegezonden. 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen. 

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

Veiling nr. 60 
wordt gehouden op 

zaterdag 
3 JULI 1999 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdann - Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

Internet: www.de-hollandse.nl 

http://www.de-hollandse.nl


lenhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 

I Fax 0 7 6  5200105 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tei. 0503131312 
Fax 0503131316 

j t ighotmaii .co.. . 
Internet: come.to/l<ienlnorst 

IN GRONINGEN: 
Nieuwe v o o r r a a d k i l o w a a r 

en mode l t r e i nen 
en in DEN HAAG: 

Grote v o o r r a a d k i l owaa r 

iehhorsti 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

.N 
'Z 
Q. 
0) 
O) 
(O 

O) 
c 

grote sortering  kwaliteit  iage prijzen 

doorlopend aanbiedingen 
in onze gratis 

VERZAMELINGEN EN 
RESTANTENLIJST 

o 
(D 
0) 
O 

5' 
(Q 

N 
(D 
3 
I 

(O 

l 
9 
(0 
O 

3 
(O 

gratis prijslijsten van o.a.: 
(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen: 
Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.Duitsland, 
Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk 

S Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
S Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
^ rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, 
ï Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden 

f motieven: 
^ auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
^ paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 

vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

c 
_N 
' Z 
Q. 

O 

de venrayse 
postzegelhandel 
Jul lanasingel 1  5802 AS Venray 

Winkel te l . / fax: 0478586391 (bestell ingen) 
Prijsl i jsten: te l . 0736572334, fax 0736572785 

i 

&l  tja)!ie/M>| • Buuaijos a^ojB  uazhjd a 6 ^ 

• * * • 
* EURQPOST"DEDIEZE" groot en detailhandel 

in postzegels en munten 

**V^ Nieuwstraat 8 tei. 0736132157 
5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
EMail: europost@euronet.nl 

NIEUW 
DOMFIL MOTIEF CATALOGI 
VOOR EUROPOST PRIJZEN 

Schaken, Ie editie, in kleur 
Europa Cept, Ie editie in kleur 
America UPAEP, Ie editie in kleur 
Sport, 29e editie 
Wereldnatuurfonds, Ie editie 
Vlinders/Insecten e.d., 24e editie 
Preilist. dieren/Reptielen, 24e editie 
Vissen en zeezoogdieren, 24e editie 
Zoogdieren, 24e editie in kleur 
Vogels, 24e editie in kleur 

1999 
1999 
1999 
1995 
1996 
1997 
1997 
1997 
1999 
1999 

27,75 
91,25 
22,50 
I30PD 
48,25 
37,75 
28,75 
49,50 

Dec, '99 
Juli '99 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 
Zojuist verschenen 

Deel 5/3, Dominicaanse Rep.Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands en de Verenigde Staten. 
Adviespnjs 65.^] Europostprijs 52,50 
Speciale aanbieding: Deel 5 (Overzee compleet AG) in 3 delen. 
Adviesprijs i Q y n Europostprijs 149,50 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
256 blz. Een must voor de motiefverzamelaarI 
Adviespnjs 3ß^J Europostprijs 29,50 

W&g steeds leverbaar van Yvert en Tellier: 
Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
Adviesprijs TQ.yn" Europostprijs 55PI1 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs fiZiSCT' Europostprijs 52,50 
Deel 3, WestEuropa in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs j^flßÜ" 
Deel 4, OostEuropa (ed. '96) 
Adviesprijs 6ßyr'\ 
Deel 5/1, Overzee ABrazilië (ed. '98) 
Adviesprijs 6ßJ^n 
Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed. '98) 
Adviesprijs ^jH"' 
Deel 7, Overzee OZ in 2 delen (ed. '98) 
Adviesprijs 12QfTT 

Europostprijs 105) i i 

Europostprijs 5Sp~1 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 52,50 

Europostprijs 95|in 

Het eerste gedeelte van dl. 6 (HK) verschijnt medio september !! 

VRAAG OOK NAAR ONZE NIEUWE GRATIS 
PARTIJEN PRIJSLIJST! 

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 100JD, ƒ 5 JU portobijdrage. 
Orders tot f 50JD en levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruit
betaling. Levering zolang de voorraad strekt Postbank 6391810 
ABN/AMR0 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 4 dagen thuis! 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.45 uur 

zaterdag 9 30-17 00 uur 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:europost@euronet.nl


ANGUILLA 
EEN PARADIJS VOOR POSTZEGELVERZAMELAARS 
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ANGUILLA W^\ 
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Emdelijk komt het 
dappere revolutionaire 
verleden van Anguilla tot 
leven in de postzegels 
van het land 
De uitgifte getiteld 
"Heroes and Heroines of 
the Anguilla Revolution", 
zal half mei uitkomen 
met een set van 
4 postzegels 
Deze posthume uitgifte 
IS ontworpen om de 
belangrijke bijdrage van 
4 van de architecten van 
AnguiUa's nieuwe 
grondwet van het eiland 
te eren 
De schandelijke inlijving 
van het land als deel van 
een federatie in 1967 
veroorzaakte een opstand 
tegen St Kitts/Nevis 
Dit leidde tot de 
onderdrukking van de 
onontwikkelde kolonie 
onder St Kitt's regering 
Anguilla wilde 
uiteindelijk een vrij en 
afhankelijk gebied 
worden onder de directe 
supervisie van Brittannie 
De Anguilla Philatelic 
Bureau heeft het 
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' ™ S I ( B J voornemen om van 
' "Heroes and Heroines of 

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

Force 
- en vele andere fascinerende 

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

START EEN ANGUliA 
VANDAAG. 

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

Yvert & Michel 2000 
Yvert (frans) cat Frankrijk 2000 ca 425 biz kleur (juli) 39,90 

cat Monaco/Andorra/CEPT/UNO 2000 275 bIz kleur 25 — 
Michel (duits) cat Duitsland 2000 700 bIz kleur (juli) 42 50 

catalogus Oosteuropa 2000 1875 bIz (juli) 76,50 
catalogus postwaardestukken Duitsland 1999 450 bIz (juli) 67,— 
cat "Bildpostkarten" Duitsland 1999 265 bIz 44 — 
spec cat Zwitserland/Liechtenstein 1999 400 biz 49 — 
spec cat Oostenrijk 1999 370 biz kleur 49 — 

ANK (duits) spec cat Oostenrijk 2000 400 biz kleur 65,— 

Domfil (eng /sp ) spec. cat. Europa CEPT 1999 met 
Michel- & Yvertnrs 566 bIz kleur 99,— 

Datz (eng ) catalogus plaatfouten USA 1999 167 bIz 40,— 
Harns (eng ) catalogus USA & Canada 1999 35,— 
US Postal (eng ) catalogus USA 1999 502 bIz kleur 42,50 
Fillips (duits) speciale catalogus Aland 1999 144 biz 37,50 

Wereldcatalogus Treinen 1999 
Gibbons (eng ) wereldcatalogus Tremen 1999 200 -A4- bIz 79 80 

wereldcatalogus Vissen op zegels 1999 400 bIz 67 80 
Domfil (eng) wereldcat thema Amerika op zegels kleur 29,50 

Orders tot ƒ 150 — plus ƒ 6,— verzendkosten Orders tot ƒ 50,— en levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. Postgiro 125 34 14 - VSB-Bank 80 70 90 077 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers 
Piet Heinstraat 36, 2518 CH DEN HAAG 
(vlakbij PTT-museum) 

tel 070-365 22 27 
fax 070-365 18 85 

Onze winkel is geopend dinsdag t/m vrijdag 10 00-17 00 zaterdag 10 00-14 00 

Postzegelveiling A4 
• Exfra kijkdag In Den Haag 
Zalencentrum Den Haag Centraal Station, I e etage 

12-06-99 10 00-16 30 uur 

De 74e veiling vindt plaats in 
Hotel Schiphol A4 (bij tiet Brugrestaurant) 
Kiji<dagen- 18-06-99 10.30-19.30 uur zaai Rome 

19-06-99 9.30-12.45 uur zaai Rome 

Veiiing 19 juni 1999 
Sctirifteiiji<e veiiing. Tot 13.00 uur i<unt u 
uw biedingen inleveren, tussen 14.00 
en 15.00 uur i<unt u uw i<aveis optiaien 
of u kunt ze iaten toesturen. 

Vraag de gratis catalogus aan op het onderstaande adres! 

Bestelllisten: Oost Europa, Thema 
Wij leveren zegels van de tieie wereld via bestellijsten. 
In de zomermaanden brengen wij 2 speciale lijsten 
uit: Oost Europa en Ttiema. U kunt deze lijsten aanvra
gen op het onderstaande adres. Vermeld tiierbij uw 
verzamelgebieden. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA Zoetermeer 
Tel./Fax 079 33 11 218 
£-inail: a4@arve-a4.coiii 

file:///RrMTsnv/i


BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGEUMPORT 

• Telefoon (010) 482.6725 • Telefax (010) 479.7065 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 lot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 

fi"~'^nöag is de winkel geskyten. Bestelling op giro/bonkoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

eifMifcfJ^. tef tmlJMM(m£m^^ 

GROTE ZOMEROPRUIMING 
ONS MAGAZIJN MOET LEEG VOOR 

HET NIEUWE SEIZOEN 
DENEMARKEN GROOTFORMAAT '^'f^ 
DUITSLAND GROOTFORMAAT 
DUITSLAND MISSIE 
ENGELAND GROOTEORM. MET HOGE WAARDEN 
ENGELAND MISSIE 
FRANKRIJK GROOTFORMAAT m^^^^fi^ 
JAPAN GROOTFORMAAT f T ^ T J ^ j F ^ ^ 
ZWEDEN GROOTFORMAAT W^i i 
ZWITSERLAND GROOTFORMAAT MET TOESLAG 
U.S.A. MISSIE MET NIEUW 
WERELD AFGEWEEKT VEEL ZEGELS 

250 GR. 
250 GR. 
I KG 
I KG 
5 KG 
250 GR 
250 GR 
250 GR 
250 GR 
5 KG 
I KG 

22,50 
29,50 
50,00 
70,00 
85,00 
99,00 
49,50 
25,00 
35,00 

145,00 
225,00 

N O G 
^T^^AAR INSTEEKBOEKEN MET OPDRUK 

BRIEFMARKEN 
60 W I T T E BLADZIJDEN 22 ,00 PER STUK 

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

5 VOOR 115,00 

L4/8 . 
L4/16 
L4^4 
L4/32 

16 Blzt^il 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
p BIzvwl 

normaal 

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

l x 

11,25 
16,75 
26,50 
29,00 

3x 

10,50 
15,75 
24,50 
27,50 

5x 

10,00 
15,00 
23,00 

2 ^ # 

10 X 

9,50 
14,00 

Ä2,00 
24,50 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK ƒ 1 , - DUURDER PER STUK 

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

16 BIz zwart 
32 BIz zwart 
48 BIz zwart 
64 Blz««wart 

16 75 
27,25 
41,00 
51,50 

""laso 
21,50 
29,00 
38,00 

12 50 
20,50 
28,00 
36,00 

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

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

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 32,50 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 115,00 

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

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 180,00 NlF^150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 300,00 NU 2S%Q0 

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

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

LAND 
Afrika 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Flora en Fauna 
Frankrijk 
Griekenland 
Ierland 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Namibië 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Scandinavië 
Spanje 
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 sortering met hoge waarden en toeslag 
altijd met de nieuwste geen kerst 
greetings veel (aren 
alleen hoge waarden met '99 
zeer nieuw meest hoge waarden 
leuke sortering moeilijk 
veel nieuw en boekjes zegels 
veel dieren en bloemen leuk 
zeer moeilijk 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 jaren 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 toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

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 



FILATELIC PHRIENDS IN SOUTH AFRICA 
The largest mail auetion iii Africa with 3 sales per annum. 7000+ lots Irom 
A to Z. Strength in Southern Africa. Br. Commonwealth & Western Europe. 

Easy payment, credit cards welcome. Visit our website or send for free 
cataloaue. Plea.se advise your collecting/specialist interests. 

T.G. Barnes, P.O. Box 26456, Hout Bav 7872, South Africa. 
Phono ++2721 7905943. Fax ++2721 79(15745 

Iv inai l tybarnus@ni\vi'I>.(.o.zii Wtlisilc' al HHH.l!>barncs.c().za 

BELEEF POSTZEGELS I 
WWW.EUROCOLLEaNET 

1 N I E U W S T E 
GRFZEGELS 
LANDEN 
AFRIKA 
AMERIKA 
ASIA ^^XTURE 
AUSTRALIË 
BENELUX 
BUNDU 
BUND 
BRIT GEBIEDEN 
CANADA 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
FRANKRIJK 
IJSLAND 
IERLAND 
JAPAN 
LUXEMBOURG 
N E » ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVTEN 
TAIWAN 
WEST ERUOPA 
WERELOMIXT 
ZWITZERLANDH 

lOOGR 
35 00 
28 00 
30 OO 
20 00 
23 00 
32 00 
1500 
30 00 
35 00 
15 00 
1200 
4000 
60 00 
25 00 
25 00 
34 00 
28 00 
28 00 
40 00 
25 00 
45 00 
25 00 
30 00 
32 00 

K I L O W A R E N  P R I J S L I J S T 
250GR 
75 00 
65 00 
70 OO 
45 00 
50 00 
75 00 
55 00 
70 00 
75 00 
35 00 
25 00 
85 00 

150 00 
60 00 
60 00 
75 00 
65 00 
55 00 

65 00 
100 00 
60 00 
70 00 
75 00 

IKG 
MISSIE 

45 00 
65 00 
65 00 
60 00 

45 00 
60 00 
60 00 
50 00 
3000 
60 00 

50 00 
45 00 
60 00 
65 00 
80 00 
50 00 
60 00 

60 00 
70 00 
60 00 

0.5KG 
WAREN 

25 00 
35 00 
35 00 
35 00 

25 00 
35 00 
3500 
3000 
20 00 
35 00 

3000 
25 00 
35 00 
35 00 
45 00 
30 00 
35 00 

35 00 
40 00 
35 00 

LEVERIHQ UrrSLUtTEND 
eWVOOHUtTBSTAMNOOP 
P6JM498.1BAWKEASD, 
«&MmLSSSiS3SM 

PRIJZEN ZUN m HFl 
PRIJZEN ZUN INCL PORTO 
PRU2EN VOORBEHOUDEN 
LEVERING ZOUINO 

VOORRAAD STREKT 
LEVERING VANAF Fl 5 0 0 0 
10% KORTIMO K J 
BESTEL 
VAN 10 VERSCH ITBM8 

STAMPCORrSR BAI^XE BV 
POSTBUS 8 9 0 2 
100e X AMSTERDAM NL 
TEL 0206138397 
FAX 0206147088 
11 ■ 50%0RFZ/50%T0ESIZ 

I S R A E L 
V E R E N I G D E N A T I E S 
Gratis prijslijst(en) op aanvraag 

POSTZEGELHANDEL CM. VAN DER BURG 
Postbus 842 
4200 AV Gorinchem 
Tel 0183 635594 
Fax 0183 636392 

lANKAUF 
von hochwertigen Einzelstücken, Länder und 

Spezialsammlungen und ganzen Nachlaßobjekten. 
Sprechen Sie uns bitte an ! 

Barzahlung in jeder Größenordnung möglich ! 

ULRICH FELZMANN 
BRIFFMARKEM AUKTIONEN 

D40210 Düsseldorf • Bismarckstraße 9 8 
Tel.: 0 0 4 9  2 1 1  1 7 2 920 • Fax 172 9 2 11 

http://www. f elzmann. de 
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POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
• inkoop  verkoop  taxatie 
* bemiddeling by aan en verkoop via veilingen 
* beleggmgsadviezen 

Winkel Langestraat 59c 
1211 GW Hilversum 

Winkel geopend 

Tot19juli 
1999 

dinsdag, dor 

Telefoon 0356212931 
bgg 0355821927 

iderdag en 
zaterdag 9.0017.00 uur 

WINKEL 
In verband met de 
minder goede 
bereikbaarheid van het 
centrum van Hilversum 
en de matige 
parkeervoorzieningen 
gaan wij per 19 juli a.s. 
stoppen met de winkel 
in de Langestraat en 
gaan verder op ons 
kantoor te Loosdrecht. 

KANTOOR 
Met ingang van 27 juli 
a.s. zijn wij van dinsdag 
t/m vrijdag na 
telefonische afspraak 
bereikbaar tussen 
9.30 en 17.00 uur op 
ons kantooradres te 
NieuwLoosdrecht. 

Kantoor: Vanaf 27 juli 1999 
Jhr. VanSijpesteynlaan 19 Telefoon 
1231 XL Loosdrecht 0355821927 

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 onn 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 

1324CDAImere Stad 
Tel 0365337132 
Fax 036 5337132 

TÜRKE! G 
Speciale veiling 2561999 met veel verzamelingen! 
Met o.a. Duitsland  Europa en Overzeegebieden. 
Ook In en Verkoop. Vaste prijslijsten. 

Katalogus 
10, DM Auktlonshaus Tokoglu 
Pf.51 
Kackertstraße 1618 
D52001 Aachen 

Tel.0049241878363 
Fax.0049241878364 

http://Plea.se
http://WWW.EUROCOLLEaNET
http://www
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Het maandblad Philatelie waann opgenomen 
De Philalelist is een uitgave van de onafhanke 
li|ke Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

in dit maandblad zi|n buiten verantwoordeli|k 
held van de redactie de officiële mededelingen 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschiint omstreeks het midden van 
de maand uitgezonderd m augustus 

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

Advertentieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 345 
3740AHBaarn 
Jeanine de Troye 
Telefoon 035 54 88 771 
Telefax 035 54 32 777 

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

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen opgeven aan de secretans 
van de vereniging of afdeling waarvan u lid bent 
Als u ndividueelabonnee bent (u betaalt het 
blad laarliiks rechtstreeks aan de Stichting) 
zendt u uw adreswijziging aan de administratie 
(adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectiefabonnementvoot aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is in 
de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling wor 
den overgemaakt tarieven voor 1999 
a binnen Nederland f 39 op giro 5005485 van 
de Stichting Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 op giro 000 0350882 
33 van de penningmeester van het maandblad 
Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 apnl of 1 juli mgaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 okto 
her zijn slechts mogel jk in combinatie met een 
abonnement op de daaropvolgende jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberb\] de administratie in Arnhem moet 
zijn 

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

Bestuur 
voorzitter 
secretaris 

penningmeester 

ir G A H van Driel 
drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
HPG van der Lienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
©1999 Maandblad Philatelie 

Oplage 
42 500 exemplaren 

ISSN nummer 
0166 3437 

jwm 
Lid van de internationale uitgevers 
vereniging van ßostzegelcatatogi en 
poslzegellijdscliritten ASCA T 

I I U H O U D Philatelie 
Uit de >vereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

De Vrede van Versailles 
420/421/422/423 

IBRA 99: publiekstrekker van de eerste orde 
424 

Wij lazen voor u 

412/413 

415/416/417 

418 

IBRA 9 9 424 
Met ingehouden adem volgde filatelistisch 
Duitsland de bezoekersaantallen van 
IBRA99 er hing nameliik veel van af 
Gelukkig kwamen er volop verzamelaars 
naar Neurenberg 

Philexfrance 99: alle remmen los 

Verenigingsadressen 

Philatrivia 

Overzicht UPU-landen 

Nieuwe postzegelboekjes 

Europazegels 1998 

Boekenplank 

Filatelistische evenementen 

Bondspagina's 

Zeestraat 82 , 's-Gravenhage 

Postwaardestukken 

Cultureel toerisme (1): molens 

Nieu>ve uitgiften 

Luchtpostnieuws 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

426/427 

428 

430/431/432 

432 

433 

434/435 

43 8/43 9/440/441/442/443 

444 

446/447 

448/449/450 

451 

452/453 

454/455/456/456 

458/459/460/461/463/464/465 

465 

467/468/469 

470 

Philexfrance 428 
Met/ß/?/\ 99 als 
Ijkpunt lanceren de 
Fransen op 2 |uli hun 
wereldtentoonstel 11 ng 
Philexfrance 99 Het 
ambitieuze program 
ma van activiteiten 
li|kter op te wi|zen 
dat er ook in Pari|s 
over de hoofden zal 
worden gelopen 

UPU-lifst 433 

BIJ DE VOORPAGINA: 
De ondertekening op 2 8 |uni 1 9 1 9 van het Verdrag van Versailles 
had voor Duitsland met alleen politieke financiële en economi 
sehe gevolgen maar ook filatelistische In dit nummer de eerste 
aflevering van een tv/eeluik dat laat zien w a a r die gevolgen on 
der meer uit bestonden Schilderij van Sir William Orpen 

Een steeds terug 
kerende vraag die 
'Philatelie' kn|gt is 
'Wat zi|n officiële 

BostzegellandenS' 
e Wereldpostunie 

publiceerde op zi|n 
website een over
zicht van aange
sloten landen, wi| 
geven het door 

A D V E R T E M T I E - I N D E X 
A4 postzegelveilmg 
Ackermann 
Aland Posten 
Anguillo Philatelic Bureou 
Anno 1852 
Apeldoornse postzegelhondel 
Auckland City Stomps 
Auf der Heide 
Boneke 
Barnes 
Bi|l vonder 
Booklets Internationol 
Bredenhof/Berm de 
Burg vonder 
Eurocollect 
Europost De Dieze 
Felzmann 
Gilze postzegelhondel 

408 
406 
425 
408 
435 
429 
429 
450 
410 
410 
470 
466 
409 
410 
410 
407 
410 
429 

Haarlem von 447 
Hailing Serensen 466 
Herscheit Ron 435 
Heuvel vanden 410 
Hollandse postzegel & muntenveiling 406 
Hollands Glorie 429 
Importa 472 
Karveel het 466 
Kienhorst 407 
Leopordi 466 
Lodewiik 425 
Memhardt 408 
Nederlondsche postzegelveilmg de 402 
Ni|s de 453 
Overi|sselse postzegelveilmg 445 
Peters Theo 471 
Philapost 403 
Postbeeld 447 

Postzegel Porti|en Centrale 436 437 
Poszeqelhoes t 406 
Rietdijk 419 
Smits Philotely 425 
Steltzer Rudolf 466 
Tiemon Willem 405 406 
Tokoglu 410 
Trefpunt het 425 
Valk Philatelie de 450 
Venrayse postzegelhondel 407 
Vliet von 466 
Vllasseur 410 
Wiggers De Vries 414 
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U I T DE VUERELD 
VAIU DE FILATELIE 

BILL EN MONICA: 
HET IS EEN CANARD 
Er is vrijwel geen filatelis
tisch blad dat in de afge
lopen maanden  al dan 
niet vol leedvermaak 
geen melding heeft ge
maakt van een blokje dat 
door de postadministra
tie van Abchazië zou 
zijn uitgegeven. Op dat 
souvenirvelletje is feest
neus Bill Clinton (com
pleet met champagne
glas en gekleed in vrolij

ke boxer shorts) met zijn 
voormalige vriendin Mo
nica Lewinsky te zien. 
Hoe grappig (of smake
loos) dat blokje ook is, 
het is niet afkomstig uit 
Abchazië. De PTT van 
die republiek heeft zich 
van het product gedis
tantieerd. De moKer blijkt 
de Engelse firma Stamp 
Tail Lta. te zijn. een be
drijf dat ook al valse ze
gels van Azerbaidzjan, 
Turkmenistan, Trans
nistrië en Tsjetsjenië op 
de verzamelaar losliet. 

Monica en Bill op een blol<|e, moor geen posfzegeiblok|e . 

MEDICI NIET BLIJ MET PROSTRATE 
AWARENESSZEGEL 

Op 28 mei jl. verscheen 
een Amerikaanse zegel 
op het thema Prostate 
Cancer Awareness. De 
zegel adviseert mannen 
zien jaarlijks op pros
taatkanker te laten con
troleren: Annual Check
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ups and Tests, zo luidt de 
tekst. Het New England 
Journal of Median uit 
kritiek op deze bood
schap. 'Ze spoort in ie
der geval niet met de 
huidige opvattingen in 
de medische wereld,' 
schrijft het blad. Het 
Journal had op de zegel 
liever een tekst gezien in 
de trant van 'Geef geld 
vind een remedie'. 
De Amerikaanse PTT 
zegt helemaal niet de be
doeling te hebben om 
mannen jaarlijks op pro
staatkanker te laten tes
ten. 'We willen de man
nen er alleen maar toe 
aanzetten om met hun 
dokter na te gaan of ze 
iets moeten doen, en zo 
ja, wat.' 

BOND BOOS OP 
STAMP SHOW 2000 

De Duitse Bond heeft een 
stevig protest laten horen 
bij de FEPA en de FIP (de 
overkoepelende organi
saties van filatelistenbon
den in Europa, respectie
velijk de wereld). Aanlei
ding zijn de hoge prijzen 
die de organisatie van 
Stamp World London 
2000 in rekening brengt 
voor handelaren en PTT
stonds. Een stand van ca. 
twaalf vierkante meter 
kost doorgaans tussen de 
zeven en negenduizend 
gulden; in Londen is bet 
tarief echter bijna negen
tienduizend gulden. 
Het zijn echter niet alleen 
de 'commerciële' deelne
mers aan de Londense 
tentoonstelling die het vel 
over de oren wordt ge
haald: ook de kaderprij
zen mogen er zijn. De 
prijzen voor een kader 
van twaalf albumbladen 
schommelt meestal tussen 
50 en 65 gulden; in Lon
den is dat ruim honderd 
gulden. Een inzending 
van een kader of zeven 
komt de inzender dus op 
zo'n zevenhonderd gul
den te staan. 
Wie aan de hand van de 
aanbevelingen van het 
organisatiecomité een 
hotel wil boeken zal zich 
dood schrikken: het 
goedkoopste hotel (door 
de mensen van /.on
c/on 2000 als 'gunstig' 
omschreven) rekent bijna 
duizend gulden voor een 
overnachting. 
De Duitse Bond dreigde 
naar aanleiding van dit 
alles geen commissaris 
en ook geen juryleden 
naar de tentoonstelling 
af te vaardigen. Na 
overleg met de FIP (en 
wellicht enkele toezeg
gingen) zag de bond 
hier uiteindelijk vanaf. 

KOSa«).HIlK 1999 

DEUTSCHE POST GEEFT TOESLAGZEGEL 
SLACHTOFFERS KOSOVO UIT 

De oorlog in Kosovo 
heeft ook filatelistische 
gevolgen. De Duitse PTT 
bracht op 27 april jl. een 
toeslagzegel uit van 
11 0K1 00 pfennig waar
van de opbrengst be
stemd is voor de hulp 
aan slachtoffers. Nor
maal gesproken vergt het 
uitbrengen van een nieu
we Duitse zegel onge
veer negen maanden, 
maar in dit geval wist 
Die Post veel tijd te be
sparen door terug te grij
pen op een bestaand 
ontwerp: dat van de in 
november 1998 versche
nen zegel '50 jaar Alge

Kosovozegel sympathiek, 
maar toch wat omstreden 

mene Verklaring van de 
Mensenrechten. 
In de Duitse filatelistische 
pers is enige kritiek te 
horen over de Kosovo
emissie. Men vindt het 
onjuist dat het ook nu 
weer vrijwel uitsluitend 
postzegelverzamelaars 
zijn die de toeslag moe
ten opbrengen. 

'iji) Si^^A. ̂ i ©a,. 
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De beroemde brief met daarop twee Hawaiiaanse missionarissen
zegels (rechtsboven op de envelop) 

UIT VERBRANDINGSOVEN GERED STUK 
WERD NIET (METEEN) VERKOCHT 

In de veiling die Spink 
America op 20 april in 
New York hield kwam de 
fameuze 'missionaris
brief' onder de hamer. 
Het couvert, met daarop 
de nummers 1 en 2 van 
Hawaii en twee Ameri
kaanse zegels van drie 
cent (nummer 4), had 
een bedrag van tegen de 
vier miljoen gulden moe
ten opbrengen. Het werd 
echter niet tijdens de vei
ling verkocht. 

OP DE VALREEP: 
DRIE BOEKJES 

Bij het ter perse gaan 
van dit nummer werd be
kend dat PTT Post op 6 
juli aanstaande waar
schijnlijk drie nieuwe 
Nederlandse postzegel
boekjes zal laten ver
schijnen, elk met vijf ze
gels van 80 cent. hiet 
gaat om 'normaal' ge

gomde versies van de 
eerder verschenen zegels 
uit de velletjes 'Tien voor 
je kaart', 'Tien voor de 
baby' en 'Tien voor het 
huwelijk'. 
De bewuste zegels wa
ren tot dusver uitsluitend 
verkrijgbaar in zelfkle
vende vorm. 
In het volgende nummer 
van 'Philatelie' hopen we 
uitgebreid over de boek
jes te kunnen berichten. 

De envelop is zo zeld
zaam omdat het de eni
ge is die met een Hawaï
aanse missionarissenze
gel van 2 cent is gefran
keerd. Het couvert werd 
in 1903 in een leerlooie
rij in Bridgeport. Con
necticut, gevonden. De 
looierij was al vijfender
tig jaar niet meer in ge
bruik. In een verbran
dingsoven werd een sta
pel papieren aangetrof
fen die kennelijk aan de 
vlammen hadden weten 
te ontkomen. Er zaten 
ook enkele brieven tus
sen, waaronder de nu 
wereldberoemde missio
narissenbrief. 
Navraag bij Brian Bleck
wenn van Spink America 
leert dat de envelop na 
de veiling tóch is ver
kocht. 'Maar omdat het 
om een particuliere 
transactie gaat kan ik he
laas niet vertellen voor 
welk bedrag,' aldus 
Bleckwenn. 



PHILEXFRANCE 99: 
DIGITAAL BULLETIN 

Het is bij internationale 
tentoonstellingen gebrui
kelijk dot enige tijd voor
dat de deuren open 
gaan een of meer bulle
tins worden verspreid. 
Aan de hand van die pu
blicaties kunnen deelne
mers en bezoekers alvast 
een indruk krijgen van 
wat hun te wacnten 
staat. 
De organisatoren van de 
Franse wereldtentoon
stelling Philexfrance 99 
loten zien dat ze de tijd
geest goed begrepen 
hebben: ze hebben een 
'digitaal bulletin' - lees' 

een flitsende CD/ROM -
uitgebracht. 
Gebruikers van het zilve
ren schijfje worden op 
de hoogte gebracht van 
het programma van de 
tentoonstelling, van de 
plaats van de diverse 
stands en van de gele-
genheidszegels en -stem
pels die Philexfrance 99 
zullen begeleiden. 

CD/ROM Mondial du timbre 
vol informatie over Philexfrance 

VOGELS BEVIELEN 
DUITSERS HET BEST 

De lezers van het postze
gelblad Deutsche Brief
marken-Zeitung hebben 
gesproken, zij vinden de 
vogelserie (Für die Wohl
fahrtspflege) de mooiste 
Duitse emissie van 1998. 
Aangelokt door een aan
tal mooie pri|zen lieten 
de DBZ-abonnees zich 
overhalen hun stem op 
een van de vele uitgiften 
van Deutsche Post uit te 
brengen. 
Zoals gezegd wonnen de 
vogels (25 6 procent van 
de stemmen), zij het nipt 
Met iets minder stemmen 

(24.8 procent) kwam de 
serie Für die Jugend als 
tweede uit de bus, deze 
reeks laat vrolijke teken
filmfiguren zien. Op een 
afgetekende derde 
plaats (9 7 procent) ein
digde de zegel '250 jaar 
opera Bayreuth'. 

Gevederde vrienden scoorden 
bi| de DBZ lezers het hoogst 

ALBUM VOOR 
HOEKSTUKKEN 

Hoekstukken uitvellet|esvan 
tien nieuw verzomelgebied^ 

Ook in Duitsland werd 
bij de invoering van vel
letjes van tien zegels - nu 
al weer enige tijd gele
den - heftig gediscus
sieerd over de 'verza-
melwaardigheid' van 
zulke blokjes Uiteindelijk 
werd vastgesteld dat fila
telisten best konden vol
staan met het verzame
len van losse zegels uit 
velletjes van tien. De vel
letjes moesten worden 
beschouwd als een ver
kleinde versie van de tot 
dan gebruikelijke loket-
vellen van honderd. 
Het ziet er naar uit dat 
de Duitse verzamelaars 
nu toch weer aan het 
twijfelen zullen worden 
gebracht. De albumfa
brikant Schaubek heeft 
een album op de markt 
gebracht waarin hoek
stukken uit velletjes van 
tien kunnen worden on
dergebracht. 

DRUKKE BEESTENBOEL OP GESPONSORD 
MEXICAANS BLOKJE: EEN RECORD? 

o f het een record is dat 
kan worden bijgeschre
ven in het Groot Guiness 
Postzegelboek ya\\ nog te 
bezien, maar zeker is 
dat de postadministratie 
van Mexico hoge ogen 
gooit als het gaat om het 
grootste aantal verschil
fende dieren dat op één 
velletje te vinden is. 
De vijfentwintig zegels 
van 2 30 d. tonen samen 
1 74 vissen, vogels en 
zoogdieren die aange
troffen kunnen worden 
op de stranden en in de 
wateren van het Midden-
Amerikaanse land. 
Heel bijzonder is ook dat 
het velletje wordt 'ge
sponsord' door de Mexi
caanse vestiging van de 
uitgeversmaotscnappij 
Readers Digest Dankzij 
de pegasus in het logo 
van die firma komt het 
aantal dieren op 175... 

Mexicaans vellet|e uit 1998 
kandidaat voor het record 

'meeste dieren op één vel' 

LINN'S CREËERT WEBSITE VOOR 
FILATELISTISCHE WEBSITES 
Internet-gebruikers weten 
dat de hoeveelheid infor
matie die het welb te bie
den heeft gigantisch is. 
Wie uitsluitend op zoek 
is naar filatelistische data 
moet zich soms door ber
gen niet-relevante gege
vens werken om zijn doel 
te bereiken 
Het Amerikaanse postze
gelblad Linn's Stamp 

News heeft een website 
gemaakt die als een 
soort toegangspoort voor 
filatelische sites all over 
the world fungeert Een 
zoekmachine zorgt er
voor dot de gebruiker zo 
snel mogelijk komt waar 
hij wezen wil. Het adres 
van Linn's aparte website 
voor filatelistische sites is 
www.StampSites com 

feStsrapSltis.cflin"""' 
O o t o - Hoin»ünnV.corn 

Zillions of Stamps! 

m^^X ^v-" 

Your s t a r ch mxandMad —16 matches 
Htrs ar» resuDs 1 through 10 

1 MaandfaUd Philatelte 
taai tiestaal al m«er dan vijfenzeventig jaar Op deze sAe vindt u 

Informatie over tiet maandblad Ptitlatelie over hel verzamelen van 
postzegels er> over Insl«Hingen 

Tik het woord maandblad in en wat verschijnt er boven aan de Ii|st2 

KOMRAT-OPDRUK 
MOLDAVIË IS VALS 

Het Duitse postzegelblad 
Michel Rundschau waar
schuwt voor de Moldavi-
sche zegel van 0.01 I. uit 
1994 met de opdruk 
KOMRATO.50 Dezegel 
werd door een verzame
laar aan de redactie van 
Michel voorgelegd met 
de vraag, waarom het 
exemplaar niet in de ca
talogus te vinden was. 
De Michel-redactie - die 
goede betrekkingen on
derhoudt met de Molda-
vische PTT - kwam al snel 
te weten dat het om 

maakwerk gaat. Waar
schijnlijk gaat het om een 
nepzegel van separatis
ten in Transnistrië, de 
stad Komrat ligt in dat 
deel van Moldavië 

Komrahzegei maakwerk 
foto Michel Rundschau 

GRAND PRIX VOOR 
JUAN SAMARANCH 

Het zal Juan Antonio Sa
maranch, voorzitter van 
het Internationaal Olym
pisch Comité, plezier 
nebben gedaan dat er 
nu ook eens goed nieuws 
bij de post zat. De lOC-
preses kreeg op 16 april 
de Philatelic Grand Prix 
van de Ascat (de interna
tionale organisatie van 
catalogus- en tijdschrif
tenuitgevers) uitgereikt 
Samaranch is thematisch 
postzegelverzamelaar 
avant la lettre • al in 
1945 begon hi| met een 
verzameling op het the
ma 'Olympische Spelen'. 

Als lOC-voorzitter gaf hij 
het verzamelen niet op; 
hij zette zich juist extra in 
voor zijn verzamelge-
bied en richtte in 1982 
de International Federa
tion of Olympic Philately 
op Drie jaar later werci 
de eerste postzegelten
toonstelling, gewijd aan 
de Olympische Spelen -
Olymphilex - gehouden. 

Juan Samaranch IOC voor 
zitter bleef postzegels trouw 

http://www.StampSites


Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies »v 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 162^ veihng wordt gehouden op 
zaterdag 19 en maandag 21 juni in het 

"Go centrum'' te Amstelveen. 
Met o.a. een uitgebreid aanbod beter materiaal van Nederland - onder 

andere een zeer mooie afdeling portzegels - en O.R., 
Indonesië proeven, ongetand en andere variëteiten, 

Tsj echo Slowakije zeer gespecialiseerd, 
Frankrijk ballons montés waarbij brief met het stempel 

Compagnie des Aérostiers "Nadar, Dartois, Duruof', 
Europese landen en overzee goede collecties uit particulier bezit etc. 

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

informatie over onze veiling voorwaarden. 

Na 1 juli 1999 heten wij u van harte 
welkom in ons nieuwe kantoor: 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



S A M E N S T E L L I N G : R C BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

HANGZAKJES: EEN ANDERE MANIER 
OM POSTZEGELS TE VERKOPEN 

Zo'n zes jaar geleden 
werden ae Nederlandse 
verzamelaars opge
schrikt door het streven 
van PTT Post om de ver
koop van postzegels nog 
verder te rationaliseren 
Postzegels, zo liet het be
drijf weten, zouden voor
taan ook in blokken van 
tien of twintig stuks tege-
ijk verkocht worden 
En ook al benadrukte PTT 
Post dat het om 'een 
kwestie van bedrijfsvoe
ring' ging en niet om de 
'exploitatie' van filatelis
ten, toch hadden de ver
zamelaars het gevoel dat 
dat laatste wel het geval 
was Maar ja, of filatelis
ten nu wel of geen be
grip weten op te brengen 
voor bedrijfmatige over
wegingen, de ontwikke

lingen gaan natuurlijk 
gewoon door. 
En zo dus ook bij PTT 
Post, waar het traditione
le postkantoor aan het 
verdwijnen is 
Er kwamen en komen 
postwinkels met daarin 
ruimte voor andere za
ken, zoals reisbureaus, 
verzekeringen, kantoor
artikelen en dergelijke 
Die artikelen die zijn 
voorzien van een 'hang-
sleuf' (/)ang-se//verpak
kingen) worden in de 
nieuwe opzet opgehan-

Ben aan speciale rekjes, 
e barcodes op die arti

kelen komen vervolgens 
goed van pas bij het ad
ministreren van zowel de 
verkochte aantallen als 
de voorraad De compu
ter houdt alles bij en 

zorgt ook voor het bijbe-
stellen. 
Op een aantal plaatsen 
in ons land zijn postkan
toren zelfs helemaal in
gericht voor de zakelijke 
afnemers. In deze zoge
noemde mega-kantoren 
heeft de particuliere 
postzegelkoper echt niet 
zoveel meer te zoeken. 
Losse zegels worden er 
niet verkocht en er zijn 
geen mappen meer met 
vellen zegels. Wie wil 
zien wat er te koop is 
kijkt naar het aanbod 
dat aan de wand hangt. 
En dot aanbod is - als 
het om postzegels gaat 
- erop gericht een aan
trekkelijke verscheiden
heid te bieden van ze
gels in de meest gangba
re waarden. 80 (binnen
land), 100 (Europa) en 
1 60 cent (Overzee). 

De eerste signalering van 

'muurverkoop' (postze
gels in een hang-sell ver
pakking) werd - zij het 
met vertraging - gemeld 
van de Huishoudbeurs in 
de Amsterdamse RAI in 
voorjaar 1998 In Leiden 
trof ik op het postkantoor 
Schipholweg (en dat was 
nog vóór dat deze vesti
ging werd omgebouwd 
tot een mega-kantoor) in 
mei 1998 de eerste 
hangzakjes; de inhoud 
bestond uit diverse blok
ken van 10 zegels. 
De hangzakjes waren 
gedurende lange tijd 
voorzien van een ven
ster, zodat te zien was 
om welke zegels het 
ging Begin van dit jaar 
werd echter een geheel 
nieuw model hangboekje 
in omloop gebracnt met 
een opmaalc die kenne
lijk de bedoeling heeft 
heldere productinforma
tie te paren aan een aan

trekkelijk uiterlijk. 
Voor alle duidelijkheid: 
de verpakking van de 
blokken is enerzijds ge
richt op de verkoop aan 
particuliere afnemers in 
de postwinkels en wens-
kaartenwinkels en ander
zijds op de zakelijke af
nemers in de mega-kan
toren Aan filatelisten is 
daarbij dus niet gedacht. 
De Verzamelservice in 
Groningen weet bijvoor- ^ 
beeld van het bestaan =-
van deze hangzakjes ~ 
niet af = 
Behalve blokken van vijf Ti 
of tien zegels worden ^ 
ook postwaardestukken ^ 
(briefkaarten, verhuis- 2 
kaarten en luchtpostbla- ï 
den) in hangzakjes ver- —— 
kocht Maar ook veldelen HZ 
van 30 en 60 zegels van ^ 13 
de waarden 80, 100 en 
160 cent (type-Beatrix) 
worden op deze wijze 
aan de man gebracht 



411 

Ook de kortingzegels 
von 1998 verschenen in 
een hangzakverpakking: 
als los blok of met twee 
blokken tegelijk. Met z'n 
drieën waren ze echter 
uitsluitend bij de doos 
met het spel Blik op de 
Eeuw te koop, en niet in 
een /long-se//verpak
king. 
De eerder gemelde, al 
gedrukte blokken van 25 
zegels (vijfmaal vijf) 80, 
100 en 160 cent in het 
type-Beatrix zijn op het 
moment dat ik dit schrijf 
nog niet in hangzakjes 
op de kantoren gesignal
eerd, maar dat is slechts 
een kwestie van tijd .. 
Inmiddels zijn ook de 
eerste toeslagzegels (te 
weten het blokje Oude-
renpostzegels 1999) in 
de hangboekjes verpak
king verschenen! 
Nog even over de termi
nologie, ik gebruik de 
term hangza/c/'es voor de 
'zakjes' waarin de blok
ken of postwaardestuk-
ken los zijn verpakt. Met 
hangboefc/es bedoel ik 

blokken die met lijm be
vestigd zijn aan de om-

Het verschil met de post
zegelboekjes zoals we 
die tot dusver kenden 
was vorig ĵ aar al duide
lijk geworden door de 
verschijning van de bij 
Walsall Security Printers 
vervaardigde Vier-jaor-
getijden-boekjes. 
Deze boekjes, die qua 
vorm helemaal passen in 
de nieuwe verkoop-stra
tegie, sloegen kennelijk 
aan. de Engelse drukke
rij kreeg namelijk de ene 
opdracht na de andere. 
Werd bij deze in Enge
land gedrukte en ver
vaardigde boekjes nog 
enigszins rekening ge
houden met de verzame
laars (denk bijvoorbeeld 
aan de verschillende 
kaftjes voor de Vier-jaar-
getijdenboekjes van dit 
jaar), voor de hangboek
jes met ingeplakte blok
ken gaat dat niet op; die 
zijn dan ook als filatelis-
tisch studieobject veel in
teressanter! 

En dat brengt ons op een 
heet hangijzer: moeten 
we deze producten inclu
sief hun verpakking tot 
de filatelie rekenen^ En 
zo ja, wat heeft dot dan 
voor consequenties? 
Hoe ik er zelf over denk 
is wel duidelijk: mijn ant
woord op de eerste 
vraag is dan ook 'ja'l 
Hangzakjes en hang
boekjes zijn verzamel-
waardig in de context 
van de filatelie Maar ik 
zeg er meteen bij dat 
niemand zich verplicht 
hoeft te voelen tot het 
verzamelen van welk ob
ject dan ook Of de 
boekjes en zakjes nu wel 
of niet een (postzegel-
boekjes)nummer van PTT 
Post krijgen is niet rele
vant en al evenmin of de 
NVPH ze ooit zal opne
men in haar catalogus 
Het gaat bij de hangzak
jes en hangboekjes om 
producten die een niet te 
stuiten ontwikkeling bin
nen het postbedrijfweer-
spiegelen. Het is de taak 
van de filatelie om die 

ontwikkeling te docu
menteren. 
Overigens is dat laatste 
niet zo'n eenvoudige op
gave Allereerst niet om
dat de filatelist niet over
al met deze ontwikkeling 
te maken krijgt. 
Bovendien wordt niet 
vooraf bekendgemaakt 
waar de postwinkels en 
mega-kantoren te vinden 
(zullen) zijn. 
Ook qeqevens over de 
ven/aardigmg van de 
zakjes en boekjes wor

den niet verstrekt. 
We moeten in deze ru
briek dus noodgedwon
gen volstaan met 'obser
vatie achteraf'. Om het 
nog wat ingewikkelder te 
malcen is er op dit ge
bied ook nogal wat va
riatie. Ik wil proberen 
een (althans voorlopige) 
poging tot systematise
ring te doen. daarbij let
tend op modellen, bar
codes, copyrightvermel-
ding en plaatsing van het 
PTT Post-logo. 

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. Wi 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 materiaal in 
uw brieven in te sluiten. 
Gebruik liever (goede) 
kleurenkopieën. Red. 



Modellen 
Het oorspronkelijke, ver
ticale model heeft een 
staand formaat. Het is in 
rood en blauw uitge
voerd. 
Aan de achterzijde is of
wel geen vouwrand te 
zien, ofwel aan beide 
zijkanten: 

V I volle breedte 
witte binnenkant 
(chloorvrij gebleekt 
karton) 

V 2 plak/vouwrand 
grauwe binnenkant 
(gerecycled karton) 

Barcodes 
De barcodes (streepjes
codes) met de cijfers 
8714341 en daarna nog 
een uit zes cijfers be
staand getal worden 
soms gevolgd door een 
groter-danteken (>): 

BO geen > achter het 
barcodegetal 

B1 wel een > achter het 
barcodegetal 

Copyriqbt-vermelding 
Op de laatste regels on
deraan vinden we meest
al het copvright-teken 
(©), met daarachter de 
naam van het postbedrijf 
zoals die op dat moment 
(nog) was: 

CO geen © en geen 
bedrijfsnaam 
© PTT Post 
©KPN 1997 
© PTT Post 1998 
©TNT Post Groep 
1998 
©TNT Post Groep 
© 1999 PTT Post 
Holdings BV 

C l 
C2 
C3 
C4 

C5 
C6 

Bij het horizontale model 
is tot nu toe geen sprake 
van al te veel variatie, 
behalve dan als het gaat 
om het copyright-
teken en het PTT-logo: 

H l oud logo PTT Post 
met vierkantje 

H 2 nieuw logo PTT Post 
met kroontje 

De hiervoor beschreven 
coderingen zijn gebruikt 

d r i l ' • e tabel die u m op 
deze pagina vindt. Deze 
tabel geeft een overzicht 
van de hangzakjes en -
boekjes vanaf het begin 
tot en met begin mei van 
dit jaar. 
Het ziet er naar uit dat 
dit overzicht in de ko
mende tijd nog wel ver
der zal worden uitge
breid met nieuwe zakjes 
en boekjes; we houden u 
op de hoogte. 

Overzicht Nederlandse hangzakjes en hangboekjes 
Postzegels 

Emissie Codes 

10 voor uui brieven 
Vl.BO.CO 
V2,B1,C2 
V2, BO, C4 
H2, BO, C6 

10 voor je post 
V1,B0,C2 
V2, BO, C4 

10 van Sesamstraat 
H2, BO, C6 

10 om te verrassen 
V1,B0,C0 

V2, Bl.Cl 

V2, BO, C4 
H2, BO, C6 

Artikelnr. 

geen 
955402 
955402 
955402 

965442 
965442 

965442 

geen 

985442 
975414* 
975414 
975414 

10 voor je post van Suske en Wishe 
V2, BI, C2 
V2, BO, C4 

10 voor een verjaardag 
V1,B0,C2 
V2,B1,C2 
V2, BO, C4 
H2, BO, C6 

10 voor een haart 
V2,B1,C2 

V2, BO, C4 
H2, BO, C6 

10 vakantiegroeten 
V2, BI, Cl 
H2, BO, C6 

10 van 80 
V2,B1,C2 
H2, BO, C6 

10 voor de baby 
V1,B0,C2 
V2, BO, C4 
H2, BO, C6 

975419 
975419 

975420 
975420 
975420 
975420 

975421 

975421 
975421 

975422 
975422 

975423 
975423 

975424 
975424 
975424 

5 Priorityzegek van 100c inclusief stickers 
VI, BO, Cl 
V2, BO, Cl 

985412 
985412 

Dnikvormnrs. 

R4A1A2A2A 
L4A2A2A2A. 
R4B2B2B2B 
L4B2B2B2B 

L/R 4434 
L/R 4434 

L/R4434 

RIAIAIAIA, 
LIBIBIBIB 
RlAlAlAlA 
RlAlAlAlA 
L/RIBIBIBIB 
LlBlBlBlB 

L/R 2322 
L/R 2322 

RIBIBIBIBIB 
LIAIAIAIAIA 
L/RIBIBIBIBIB 
RIAIAIAIAIA 

LIAIAIAIAIA 
LIBIBIBIBIB 
LIAIAIAIAIA 
LIBIBIBIBIB 

L2322 
L3433 

L1211,R2322 
L2222, L2322 

RlAlAlAlA 
L/RIAIAIAIA 
LlBlBlBlB 

RIBIBIBIB 
LlBlBlBlB, 
LIAIAIAIA 

5 Priorityzegels van 160c inclusief stickers 
VI, BO, Cl 985413 
V2, BO, Cl 985413 

10 voor het huwelijk 
V2,B1,C0 geen 

H2, B0,C6 985440 

10 om te scoren van FC Knudde 
V2,B1,C1 985442 

10 van FC Knudde 
H2, BO, C6 985442 

10 groeten uitNederland 
V2,B1,C0 geen 

10 X creatief met zegels 
V2, BO, C4 985448 
H2, BO, C6 

10 voor je beste vrienden 
H2, BO, C5 985449 

/ velletje Decemberzegels 
H1,B0,C5 98,5445 

6 maal Ouderenzegels 
H2, BO, C6 995403 

Postwaardestukken: 

10 briefkaarten 
V2, BO, C4 975402 

10 verhuiskaarten 
V2, BO, C4 975403 

5 Prioritybladen Boeing 
V1,B0,C1 985414 
H1,B0,C3 985414 

5 Prioritybladen van Gogft 
VI, BO, Cl 985415 
H1,B0,C3 985415 

5 Priorih/bladen Zaanse Schans 
V1,B0,C1 985416 
H1,B0,C3 985416 

5 Prioritybladen Oostersdielde 
V1,B0,C1 985417 
H1,B0,C3 985417 

LlBlBlBlB 
LlAlAlAlA 

RlAlAlAlA 
LlBlBlBlB 
LlBlBlBlB 

L2212,R2212 

R2212 

L/R n u 

-

RllU 

-

-

. 

. 

-
. 

-
-

-
_ 

-

*: dit artikelnummer is erop geplakt; eronder zit 985442 

417 



lUIEUW OP HET 
POSTKAMTOOR 

418 

6 JULI 1999: 
10 VOOR UW BRIEVEN 
50 VOOR UW BRIEVEN 

De gebruiksduur van het 
velletje 'Tien voor uw 
brieven' uit 1993 nadert 
zijn einde. Die - nog maar 
enkele jaren oude - zegels 
zijn PTT Post inmiddels 
te ouderwets geworden: 
ze zijn nog voorzien van 
synthetische gom. 
Er komen dus nieuwe ze
gels op het thema 'Tien 
voor uw brieven'. PTT 
Post neemt daarbij geen 
halve maatregelen: het 
oude velletje wordt gelei
delijk vervangen door 
twee nieuwe velletjes, die 
op 6 juli zullen verschij
nen. Nieuw is dat nu ook 
velletjes van vijftigiegeh 
verkrijgbaar zullen zijn. 

15 JANUARI: 
SPECIAAL MAPJE T.G.V. 
200 JAAR POSTERUEN 

PTT Post laat het bijzon
derejubileum '200jaar 
post in Nederland' niet 
onopgemerkt voorbij
gaan. Op 15 januari ver
scheen een zegel van 80 
cent die dit feit herdenkt 
en later dit jaar komt nog 
zo'n zegel uit, maar dan 
van vijf gulden. 
Er werd ook een bijzon
der mapje uitgebracht 
met daarin tien gestem
pelde zegels van 80 cent: 
ze.s losse en een blokje. 
Bijzonder is dat de losse 

Afbeelding: 
De zegel brengt twee ui
tersten in beeld: traditio
nele communicatie 
(handschrift) en gedach-
tenuitwisseling per com
puter (de met behulp van 
horizontale lijntjes gesi
muleerde monitor). 

Ontwerper: 
René Knip uit Amster

dam heeft voordat hij in 
1990 aan de Academie St. 
Joost in Breda afstudeer
de driejaar gereisd. Vrije 
grafiek en grafische 
vormgeving zijn zijn spe
cialisaties. Onder de 
naam Atelier René Knip 
houdt hij zich in hoofd
zaak bezig met ruimtelijk 
typografisch werk, archi
tectuur en letteronwerp. 

e ^^-^/<f h/ % 

postzegels zijn afgestem
peld in de zes plaatsen 
waar de PTT sorteercen-
tra heeft; het blokje van 
vier is ontwaard met het 
stempel Den Haag (zetel 
van het hoofdkantoor van 
PTT Post). 
Op de achterzijde van het 
mapje wordt kort inge
gaan op de geschiedenis 
van de posterijen in Ne
derland. 
Het mapje kost f 20.-. Het 
is verkrijgbaar bij PTT 
Post Verzamelservice, te
lefoon 0.50-5861234 (tij
dens kantooruren). Het 
bestelnummer van het 
mapje is 69902. 

iin 
nn 
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ZEGELS I N 
POSTZEGELMAPJES 

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

6 juli 
10/50 voor uw brieven: 
Mapje 990880, viermaal 
80 cent, prijs ƒ 4,20. 
Kaart/haby/huwelijk: 
Mapje 990881, driemaal 
80cent, prijs ƒ 3,40. Zie 
ook de rubriek 'Uit de 
wereld van de filatelie'. 

Correctie 

De juiste nummering van 
de mapjes 'Nederland 
Waterland' en 'Verras
singszegels', gemeld in 
het vorige nummer van 
'Philatelie', is als volgt: 
'Nederland-Waterland': 
nummer 208; 'Verras
singszegels: nummer 209. 

De postzegelmapjes zijn 
overigens ook verkrijg
baar bij PTT Post Verza-
melsenice in Groningen; 
u kunt tijdens kantoren
uren bellen met 050-
5861234. 

MEDERLAiyDSE 

^ Gelegenheids-
^ stempels 

15 mei tot en met 
31 oktober: 
Arnhem. Bijzonder post
stempel 'Brieven aan de toe
komst'. In gebruik bij het 
Openluchtmuseum te Arn
hem. Ook verkrijgbaar bij 
PTT Post Verzamelservice 
(tot uiterlijk 31 oktober); ge
frankeerde stukken moeten 
onder omslag vv'orden ge
zonden aan Postbus 3( j051, 

9700 RN Groningen (op de 
omslag s.v.p. vermelden 

I NEDERLANDS I 
OPENLUCHTMUSEUM ARNHEM 

15 MEI T/M 31 OKTOBER 
1999 

'Stempel Openluchtmuse
um'). 

8 juni: 
Den Haag. Eerstedagstem-
pel emissie 'Zeventiende-
eeuwse kunst'. Alleen op 
NVPH-enveloppen. 

EER
STE DAG VAN 

UITGIFTE DEN 
HAAC81UN1 

1999 
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5 JANUARI: 

i EEN REIS DOOR DE 
i 'EUROLANDEN" 

ï Op 5 januari verscheen -
f het werd in 'Philatelie' 
. uitvoerig gemeld - een ze

gel die de invoering van 
j de euro als giraal en ban

cair betaalmidel her
dacht. PTT Post heeft pei 
dezelfde datum iets 
nieuws geïntroduceerd: 
de Euro-envelop. Het 
gaat om een reeks bijzon
dere enveloppen met 
daarop de Nederlandse 
eurozegel plus een zegel 

f van een van de Eurolan
den. In deze serie 

verschenen tot dusver 
twee enveloppen, gewijd 
aan de Eurolanden Ne
derland en Duitsland. 
Bij de enveloppen horen 
informatiekaarten die be
knopte gegevens over de 
diverse Eurolanden ver
strekken. 
Euro-enveloppen kosten 
f7.50 per stuk; elk kwar
taal verschijnt er één. 
Er is ook een speciaal op-
bergalbum voor Euro-en
veloppen; dat kost f 45.-. 
Meer informatie wordt 
verstrekt door PTT Post 
Verzamelservice, teletoon 
050-5861234 (tijdens kan
tooruren). 

15 JANUARI: 
PRENTBRIEFKAARTEN 
'OUDE POSTKANTOREN' 

Een setje bijzondere 
prentbriefkaarten met 
zwart/wit-afbeeldingen 
van oude (maar nog wel 
in gebruik zijnde) Neder
landse postkantoren werd 
op 15januarijl. uitgege
ven. De kaartenreeks her
denkt hetjubileum '200 
jaar post in Nederland'. 
Wie gevoelig is voor nos
talgische plaatjes zal waar
schijnlijk smelten als hij 
de fraaie kantoren in de 

plaatsen Arnhem (Jans
plein), Groningen (Mim-
nikeholm), Maastricht 
(Vrijthof) en Utrecht 
(Neude) onder ogen 
krijgt. 
De prentbriefkaarten zijn 
voorzien van een voor de 
harld liggende zegel, na-
meiyk die van 15 januari 
jl. (80 cent, '200jaar post 
in Nederland'). 
De zegels zijn ontwaard 
met de normale dagteke
ningstempels van de des
betreffende kantoren. 
Meer informatie: PTT 
Post Verzamelservice, 
telefoon 050-5861234. 
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TIJDENS ONZE GROTE VOORJAARSVEILING ZIJN 
WEDEROM RECORDS GEBROKEN! 

• Goede en recordpirijzen over de gehele linie. 
^ Totale opbrengst ca. ƒ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - (incl. opgeld). 
•k Aantal inzenders ca. 3 0 0 . 
• Aantal bezoekers kijkdagen ruim 7 0 0 . 
-k Aantal zaalbieders ca. 3 5 0 . 
ir Aantal schriftelijke bieders ruim 5 5 0 . 

ZEND IN VOOR DE GROTE NAJAARSVEILING EN GA 
MET RIETDIJK ALS PARTNER OP RECORDJACHT. 

DÉ MANIER OM EEN GOEDE PRIJS VOOR UW 
COLLECTIE TE KRIJGEN. 

TIENDUIZENDEN TEVREDEN INZENDERS GINGEN U VOOR SINDS 1919. 
-k Onze 80-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en 

internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst. 

k U krijgt te allen tijde een betrouwbare indicatie van de 
opbrengst, voordat u een beslissing neemt. 

k Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde 
mogelijk. 

k Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 
uitgebreide foto-bijlage. 

k: Gratis verzekering. 
• Extra publiciteit bij importante objecten. 
k Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
k Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis. 
BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 

INFORMATIE 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 
WIJ ZIJN ER IMMERS, NU AL 80 JAAR, VOOR Ü! 

*i3^ietclijk POSTZEGELVEILINGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

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

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

Londen i 
8 0 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

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


HETVERDRAGVANVERSAIllESEN 
ZUN FIlATEUSnSCHE GEVaCEN 

l Smrgßbid, NoordSkswyk en OpperSilmë 
W P VAN DER VLIET (TEKST) EN MR. A. VAN DER FLIER (E ILATELISTISCH MATERIAAL) 

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat het Verdrag van 

Versailles werd ondertekend. Dit vredesverdrag wos niet 

alleen politiek gezien van groot belang, maar het had ook 

grote fiiatelistische gevolgen. De auteur van deze bijdrage 

laat in een tweeluik dat in dit nummer begint zien welke 

gevolgen. 

In de herfst van 1918 kwamen 
Duitsland en zijn bondgeno
ten tot het besef, dat de oor
log niet meer gewonnen kon 
worden. 
Al op 13 augustus 1918, tij
dens een conferentie in Spa 
waaraan onder anderen kei
zer Wilhelm II, stafchef Lu
dendorff, generaal Hinden
burg, kanselier Hertling en 
minister van buitenlandse za
ken von Hintze deelnamen, 
werd vastgesteld dat Duitsland 
en zijn bondgenoten de oor

log niet (meer) konden win
nen. 
In Duitsland wilde men het 
publiek al vast laten wennen 
aan de gedachte dat deze oor
log wel eens verloren zou 
kunnen worden. Om dat doel 
te bereiken trad kanselier 
Hertling af en werd een nieu
we regering gevormd. Als 
kanselier ging prins Max van 
Baden optreden. Het enige 
programmapunt van zijn re
gering was een eervolle wa
penstilstand ondertekenen 
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op basis van de veertien pun
ten van de Amerikaanse presi
dent Wilson. 
De voorwaarden van de geal
lieerden waren echter bijzon
der vernederend. In Duits
land ontstond een conflict tus

m 
28 |uni 1919, m het paleis bi| Versailles ondertekening van het vredesverdrag 

sen legerleiding en burgerre
gering over de vraag wie de 
verantwoordelijkheid op zich 
moest nemen voor het verlie
zen van de oorlog. Keizer Wil
helm II zag in, dat zijn positie 
onhoudbaar was geworden. 
Hij trad af op 9 november 
1918 en vertrok in balling
schap naar Nederland. Hier
door kwam de weg vrij om de 
wapenstilstand te onderteke
nen. De ondertekening had 
op II november 1918 plaats 
in een spoorwagon bij het bos 
van Compiègne te Rethondes 
(NoordFrankrijk). 
Deze wapenstilstand beteken
de echter nog geen vrede. 
Hiertoe werd de vredesconfe
rentie van Parijs samengeroe
pen. Deze begon zijn werk op 
I8januari 1919. 
De onderhandelingen werden 
door een raad van tien leden 
gevoerd. Deze raad bestond 
uit de vijf belangrijkste geal
lieerde landen, te weten 
Frankrijk, GrootBrittannië, 
Italiè, de Verenigde Staten en 
Japan. Frankrijk werd verte
genwoordigd door Clémen
ceau, die tevens de voorzitter 
was. Verder werden Lloyd 
George voor GrootBrittannië, 
Vittorio Orlando voor Italië 
en president Wilson voor de 
Verenigde Staten afgevaar
digd. Duitsland en zijn bond
genoten mochten aan de acti



In het oorspronkelijk Beierse deel van het Saargebied werden de Beierse stempels nog 
vele jaren doorgebruikt 

viteiten van de vredesconfe-
rentie niet meedoen. 
Wij zullen niet het gehele re
sultaat van het vredesverdrag 
weergeven. Het bestond uit 
440 artikelen, verdeeld in 15 
delen. Deel 1 bevatte het 
Handvest van de Volkenbond, 
terwijl in deel 13 over de Inter
nationale Arbeidsorganisatie 
ILO werd gesproken. De Vol
kenbond werd op 10 januari 
1920 opgericht. 

Filatelistisch gezien is een aan
tal artikelen interessant: 
Artikel 51: Frankrijk krijgt de 
gebieden terug die in 1871 
moesten worden afgestaan. 
De voornaamste zijn de Elzas 
en Lotharingen; 
Artikel 119: Duitsland verliest 
zijn koloniën en moet ze af
staan aan de geallieerden, die 
ze overigens bij het begin van 
de oorlog al bezet hadden; 
Artikel 231: Duitsland erkent 
zijn verantwoordelijkheid en 
zijn schuld aan het ontstaan 
en verloop van de oorlog en 
verplicht zich de geleden scha
de financieel te vergoeden; 
Artikel 428: Als drukmiddel 
om Duitsland aan zijn ver
plichtingen te laten voldoen 
wordt de westelijke Rijnoever 
gedurende vijftien jaar door 
de geallieerden bezet. Ook 
worden nog drie bruggen
hoofden op de oostelijke oe
ver bezet. 

Deze artikelen geven precies 
de sfeer aan waarin de confe
rentie werd gehouden. Daar
door hadden de Duitsers alle 
moeite om dit Diktat te onder
tekenen. In de volgende jaren 
was de Duitse politiek er 
steeds op gericht de (nadeli
ge) gevolgen van de vrede van 
Versailles te verminderen. In 
dit voor Duitsland vernede
rende vredesverdrag ligt de 
voedingsbodem voor de op
komst van het nationaal-socia-
lisme en de opkomst van Hit
ler. Door de keiharde opstel
ling van de overwinnaars van 
1918 werd de kiem gelegd 
voor het ontstaan van de 
Tweede Wereldoorlog. 

Op 28 juni 1919 werd in de 
spiegelzaal van het paleis bij 
Versailles het vredesverdrag 
door Duitsland ondertekend. 
Een van de problemen die 
veel discussie opriepen was de 
definitieve vaststelling van de 
Duitse grenzen. Een aantal 
landen meende een claim op 
de diverse gebieden te heb
ben. Daarbij kwam dat de ge
allieerden zich tot doel had
den gesteld Duitsland zo veel 
mogelijk te verzwakken. 
Deze grenzenkwesties hadden 
ook filatelistisch gezien gevol
gen: voor de volgende gebie
den kwamen aparte regelin
gen tot stand: 

- Saargebied 
- Noord-Sleeswijk 
- Opper-Silezië 
- Danzig en de Poolse 

'Corridor' 
- Oost- en West-Pruisen: Al-

lenstein en Marienwerder; 
- Memelgebied 

Wij zullen de regelingen, voor 
zover ze betrekking hebben 
op het verzamelgebied Duits
land, stuk voor stuk doorne
men. Voor nadere details ver
wijs ik naar de Deutschland-Spe-
zial-Katalog van Michel. Fran-
keerzegels die de verschillen
de geallieerde commissies 
hebben (laten) verschijnen, 
worden in dit artikel Commis
sie-zegels genoemd. 

HET SAARGEBIED 
(Artikel 34 tot en met 40 van het 
Vredesverdrag) 

Zoals bekend mag worden 
verondersteld, was en is het 
Saargebied economisch ge
zien een belangrijk gebied. 
Door de aanwezigheid van 
steenkool vormde het al jaren 
een twistappel tussen Duits
land en Frankrijk. Het Saarge
bied werd dus door Frankrijk 
opgeëist. Maar de bondgeno
ten van Frankrijk wisten na
tuurlijk wel dat het overgrote 
deel van de bevolking Duitsta
lig was en zich ook Duits voel
de. Het werd één van de grote 
geschilpunten tussen Clémen-
ceau en de Amerikaanse presi
dent Wilson. Er werd een 
compromis gevonden, dat er 
als volgt uitzag: 

1. Het Saargebied zou niet bij 
Frankrijk worden gevoegd, 
maar Duitsland mocht het 
ook niet behouden; 

2. Het Saargebied zou vanaf 
14 januari 1920 voor een pe
riode van vijftien jaar (tot 28 
februari 1935) onder voogdij 
van de Volkenbond worden 
geplaatst. Na deze periode 
zou een plebisciet (volksstem
ming) moeten beslissen waar 
het Saargebied bij gaat horen; 
3. De inkomsten van de be
langrijke steenkoolmijnen 
zouden naar Frankrijk gaan, 
als vergoeding voor de schade 
die de Franse steenkoolmij
nen opliepen in het Noorden 
van Frankrijk tijdens de oor
log. In artikel 35 was opgeno
men dat - mocht het Saarge
bied na vijftien jaar voor Duits
land kiezen - Duitsland de 
mijnen van Frankrijk zou 
moeten kopen. 

Filatelistisch gezien was de si
tuatie vanaf dat moment als 
volgt. Vanaf 30 januari 1920 
werden de Duitse zegels van 
de overdruk Sarre voorzien. 
Zegels zonder overdruk waren 

tot 31 maart van dat jaar gel
dig, zodat mengfrankeringen 
mogelijk waren. Zegels zon
der overdruk werden nog tot 
15 april 1920 door de post toe
gestaan. 
Vanaf 1 maart 1920 werden 
ook zegels van Beieren van de 
overdruk Sarre voorzien, om
dat een deel van het gebied 
voordien als de Beierse Pfalz 
tot het Beierse postgebied be
hoorde. 
Met ingang van 26 maart 1920 
werden de Duitse zegels van 
de tekst Saargebiet voorzien. 
Vanaf 18 februari 1921 wer
den eigen zegels uitgegeven 
met het Inschrift Saargebiet 
eerst met de waarden in Mar
ken en Pfennige en vanaf 1 mei 
1921 ïn Franken en centimes] 
Deze situatie duurde tot 1935, 
toen overeenkomstig het vre
desverdrag van Versailles een 
volksstemming moest worden 
gehouden. Dit gebeurde op 
13 januari 1935. De bevolking 
van het Saargebied kon kiezen 

1 
ADMINISTRATION DES MINES DOMANIALES FRANQAISES | 

DU BASSIN DE LA SARRE - SARREBRUCK | 
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Een brief die karakteristiek is voor de situatie in het Saargebied de mijnen zi|n Frans, maar de bevolking is Duits. Voor wie het Go
tisch schrift niet kan lezen: het adres luidt An das Versorgungsamt zu Saarbrücken. 



uit drie mogelijkheden: 

1. Verlenging van de bestaan
de situatie, dus onder contro
le van de Volkenbond; 
2. Aansluiting bij Frankrijk; 
3. Aansluiting bij Duitsland. 

Iedereen, die op het moment 
van de ondertekening van het 
vredesverdrag van Versailles 
in het Saargebied woonde, 
had stemrecht. Er werden ze
gels met de opdruk Volksab
stimmung 1935 uitgegeven om 
op de gebeurtenis te wijzen. 
Het stembusresultaat sprak 
duidelijke taal: negentig pro
cent van de stemgerechtigden 
wilde aansluiting bij Duits
land. 
Met ingang van 1 maart 1935 
was het Saargebied weer een 
onderdeel van het Duitse Rijk. 
Op dezelfde dag werden weer 
Duitse zegels ingevoerd en 
werden de Saargebielzegels on
geldig verklaard. Gemengde 
frankeringen komen dus niet 

Fret ist die Saar  de aansluiting van het 
Saargebied bij Duitsland per 1 maart 
1935werd uitbundig gevierd 

NOORDSLEESWIJK 
(Artikel 109 tot en met 114 van 
het Vredesverdrag) 

Het bezit van NoordSleeswijk 
(Nordschleswig) was al in de ne
gentiende eeuw een discussie
punt tussen Pruisen, Oosten
rijk en Denemarken. De vrede 
van Praag van 23 augustus 
1866 maakte een eind aan de 

^ illusies van Oostenrijk; Slees
= wijk en ook Holstein werden 
~ definitief een Pruisische pro
= vincie. 
^ Tegen het einde van de oor
ïï log gingen in Denemarken 
^ echter stemmen op om nieu
2 we territoriale afspraken met 
ï Duitsland te maken. De on

derhandelingen met Duits
40^ land mislukten en het neutra
"*■ Ie Denemarken diende zijn 

territoriale verlangens in bij 
de geallieerden, die  ge
brand als ze er op waren om 
Duitsland zo veel mogelijk te 

Sleeswijk links een zegel uit de eerste serie met Marken en Pfennige, rechts een exem
plaar uit de tweede reeks met waardeoanduldingen m Kronen en ore Beide zegels 
werden gebruikt m Tondern 

verzwakken  heel welwillend 
stonden tegenover deze aan
spraken. 
In de oorspronkelijke rege
ling werd het volgende voor
gesteld: 

1. Er moest een volksstemming 
komen in NoordSleeswijk; 
2. Het gebied waar deze volks
stemming moest worden ge
houden zou moeten bestaan 
uit: 
zone 1: noordelijk Sleeswijk 
het gebied tussen Königsau in 
het noorden en de lijn tussen 
Tondern en Flensburg in het 
zuiden; 
zone 2: midden Sleeswijk het 
gebied van Flensburg en Leek 
met de eilanden Föhr en Sylt; 
zone 3: zuidelijk Sleeswijk: het 
gebied tussen zone 2 en Hol
stein. 

Op 16 juni 1919 werd echter 
besloten geen volksstemming 
in zone 3 te houden. In dat ge
bied  en dat wist Denemar
ken natuurlijk ook wel 
woonden vrijwel geen Denen. 
Een volksstemming daar zou 
voor Denemarken geen enkel 
resultaat opleveren. De volks
stemmingen in zone 1 en 2 
gingen echter wel door. Stem
recht had iedereen boven 20 
jaar, geboren in die gebieden 
of er sinds 1 januari 1900 
woonachtig. 
Het postkantoor in Flensburg 
liet op 22 januari 1920 mede
delen dat drie dagen later een 
serie frankeerzegels van veer
tien waarden aan de loketten 
verkrijgbaar zou zijn. Deze 
Commissiezegels waren zowel in 
zone 1 als in zone 2 geldig. In 
zone 1 eindigde de geldigheid 
van de zegels op 27 mei 1920, 
in zone 2 (waar ze nog tot en 
met 16 juni 1920 verkrijgbaar 
waren) waren ze tot en met 19 
juni 1920 geldig. Omwisseling 
van de Commissiezegels te
gen zegels van het Duitse Rijk 
was in zone 2 niet mogelijk. 
Nadat de Commissie op 16 
juni was vertrokken, werd de 
geldigheidsduur van de zegels 
in zone 1 nog tot 23 juni 1920 
verlengd. Mengfrankeringen 
van Commissiezegels met ze
gels van het Duitse Rijk waren 
in zone 1 mogelijk in de perio
de van 16 tot en met 23 juni 
1920. 

Dezelfde zegels, maar nu 
voorzien van de opdruk C.I.S. 
(de afkorting stond voor Com
mission Interalliée Schleswig) wa
ren dienstzegels. Zij dienden 
voor de officiële correspon
dentie van de Commissie. 
Op 10 februari 1920 werd de 
volksstemming in zone 1 ge
houden; drie van de vier stem
gerechtigden kozen voor aan
sluiting bij Denemarken. Een 
maand later, op 14 maart 
1920, ging de bevolking in 
zone 2 naar de stembus. Hier 
brachten vier van de vijf kie
zers hun stem op Duitsland 
uit. 
Na de Deense overwinning in 
zone 1 werd de eerste serie 
overgedrukt met 1 ZONE; de 
munteenheid werd de Deense 
Kroon, onderverdeeld in 100 
ore. Deze serie was van 20 mei 
1920 tot en met 17 juli 1920 
geldig. Mengfrankeringen van 
Commissiezegels met de op
druk 1 ZONE en Commissie
zegels zonder opdruk waren 
mogelijk van 20 tot en met 27 
mei 1920. Ook waren er 
mengfrankeringen van Com
missiezegels met de opdruk 
1 ZONE met Deense zegels 
mogelijk in de periode van 9 
to ten met 17juli 1920. 
Op 5 juli 1920 werd zone 1, 
op basis van de uitslag van de 
volksstemming, aan Dene
marken gegeven. Op dezelf
de datum gaven de geallieer
den zone 2 aan Duitsland te
rug. 

OPPERSILEZIË 
(Artikel 88 van het vredesverdrag) 

Het industriegebied Opper
Silezië (Oberschlesien) was zo
wel voor Duitsland als voor 
Polen van groot belang. Er 
zijn veel steenkoolmijnen en 
er is een belangrijke metaalin
dustrie. Het gebied was ruim 
tienduizend vierkante kilome
ter groot en had een bevol
king van ongeveer 2 miljoen 
mensen. 
Het grote probleem was dat in 
OpperSilezië een Duitse en 
een Poolse bevolkingsgroep 
bestond, groepen die geogra
fisch niet van elkaar geschei
den waren. Duitsers en Polen 
woonden met elkaar en tussen 
elkaar in. Gezien dit feit en 
vanwege het economisch be

lang van het gebied werd be
sloten ook hier een volksstem
ming te houden. 
De problemen begonnen al 
meteen met de vraag wie 
stemgerechtigd was. Besloten 
werd dat iedereen boven de 
twintig die in OpperSilezië 
was geboren of daar verbleef, 
stemrecht zou krijgen. 
Vrij snel na de beslissing om 
een volksstemming te hou
den, kwam in augustus 1919 
de Poolse bevolking in op
stand tegen de Duitsers. Kort 
daarop, na de ratificatie van 
het verdrag van Versailles, 
werd een geallieerde commis
sie naar OpperSilezië ge
stuurd. De Commissie was van 
12 februari 1920 tot 14 juli 
1922 in functie en had zijn ze
tel in Oppeln, de hoofdstad 
van OpperSilezië. De leiding 
had generaal LeRond, die 
echter te weinig troepen had 
om de orde te kunnen hand
haven. 
De geallieerde commissie, die 
de postale organisatie over
nam, gaf de volgende zegels 
uit: 

1. Duitse zegels (voornamelijk 
van het typeGermania) met de 
handstempelopdruk C.I.H.S. 
(Commission Interalliée de Hau
teSilésié). De zegels werden in 
afwachting van definitieve uit
giften op verzoek van de geal
lieerde commissie door het 
postkantoor van de stad O p 
peln uitgegeven; daarom staat 
deze uitgifte bekend als de Op
pelner Notausgabe. De zegels wa
ren van 14 tot en met 19 fe
bruari 1920 verkrijgbaar; 
2. Dienstzegels van het Duitse 
Rijk werden van de opdruk 
C.G.H.S. (Commission de Gou
vernement df HauteSilésie) voor
zien; ze werden uitsluitend 
door de commissie voor offi
ciële correspondentie ge
bruikt; 
3. Vanaf 20 februari 1920 gaf 

Tastbaar aevolg van het vredesverdrag 
een van de vele grenspalen die duideli|k 
maakten dot de grenzen verlegd waren 



G/fa deine Crenzspende für Oberschlesien 
kantoor van Leipzig stempelde iemand die 

de geallieerde commissie ei
gen zegels uit, gedrukt door 
het Atelier du Timbre in Parijs 
en voorzien van een opschrift 
dat de gebiedsnamen in drie 
talen (Frans, Duits en Pools) 
weergaf: Commission de Gouver
nement HauteSiUsie, Oberschle
sien, Gomy Slask. 

In 1920 werden gemeentelijke 
verkiezingen georganiseerd; 
de uitslag was gunstig voor de 
Poolse bevolking, hetgeen 
aanleiding was om in augustus 
van dat jaar voor de tweede 
keer in opstand te komen. 
Deze keer werd een succesje 
geboekt. De tot dusverre uit
sluitend Duitse politie werd 
vervangen door gemengde 
PoolsDuitse milities. 
De geplande volksstemming 
werd gehouden op 20 maart 
1921. Op die dag werden de 
bestaande zegels van Opper
Silezië van de opdruk Plebiscite 
20 mars 1921 voorzien. 
Om de winst veilig te stellen 
bracht Duitsland op de dag 
van de verkiezing 200.000 
Duitsers naar Silezië om mee 
te stemmen. Zij waren wel ge
boren in OpperSilezië, maar 
daarna geëmigreerd naar 
Duitsland. Volgens het regle
ment van de volksstemming 
hadden ze echter stemrecht 
en de uitslag viel daardoor 
duidelijk in het voordeel van 
Duitsland uit. 
In het voornaamste industrie
gebied in het oosten van Op
perSilezië was echter een 
Poolse meerderheid. Dit leid

luidt de oproep in het machinestempel op deze envelop van 10 maart 1 921 In het post
het er niet mee eens was daar Warum^ onder. De doder is nimmer ontdekt. 

de weer tot conflicten: Duits
land eiste, gezien de stembus
uitslag, geheel OpperSilezië 
op. De Polen vochten het 
stemreglement aan en eisten 
de gebieden op met een Pool
se meerderheid. Er brak voor 
de derde keer een Poolse op
stand uit, ditmaal in de nacht 
van 2 op 3 mei 1921 onder lei
ding van de Poolse nationalist 
Wojciech Korfanty. De Polen 
bezetten een groot gebied, 
maar verloren nu de steun van 
Italië omdat een aantal Itali
aanse soldaten van de geal

lieerde troepen gedood wer
den. 
Op 14 juni 1921 gaven de 
Poolse opstandelingen een se
rie van zeven zegels uit met 
het Inschrift Gomy Slask (Pools 
voor OpperSilezië). De geal
lieerde commissie verbood 
deze uitgifte, maar in het ge
bied van de opstandelingen 
waren ze desondanks aan de 
loketten van de postkantoren 
verkrijgbaar. De uitgifte werd 
bekend als de InsurgentenAus
gabe ('opstandelingenemis
sie'). De zegels konden uitslui

tend gebruikt worden voor 
post verstuurd binnen Opper
Silezië en naar Polen. 
Op 12 oktober 1921 nam de 
Volkenbond een beslissing: 
Polen kreeg meer dan het vol
gens de volksstemming ver
diende, maar minder dan 
waar Korfanty om vroeg. Acht 
dagen later, op 20 oktober, 
werd de uitspraak van de Vol
kenbond internationaal goed
gekeurd en morrend door 
Duitsland en Polen aanvaard. 
Na het vertrek van de geal
lieerde commissie en de on
middellijke overname van de 
macht verloren de zegels van 
OpperSilezië meteen hun 
geldigheid in dat gebied. 
Mengfrankeringen komen 
daardoor niet voor. 
De Poolse autoriteiten gaven 
speciaal voor dit gebied al op 
19 juni 1922 een serie van zes
tien waarden in Pfennige en 
Marken uit. Deze reeks werd 
op 20 maart 1923 nog eens 
met vier waarden uitgebreid. 
De zegels waren geldig tot 30 
april 1924. Op dat moment 
was de inflatie torenhoog en 
vanaf 1 mei 1924 werd de 
munteenheid van Polen, de 
Zloty (bestaande uit honderd 
Groszy) ingevoerd. 
Met ingang van 16 maart 1923 
werd nog het Hultschiner 
Ländchen aan Tsjechoslowa
kije afgestaan. Het ligt ten 
zuidwesten van Ratibor en de 
belangrijkste plaatsen zijn 
Haatsch en Sandau. 
(slot volgt) 

Dit artikel werd eerder gepu
bliceerd in Deutsche Post, blad 
van de filatelistenvereniging 
Duitsland. 
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Postkaart uit OpperSilezië met naast elkaar een p/éfa/sc/Yezegel en een 'Korfanty'zegel; samen vormen ze het juiste portobedrag. 



IBRA 99: PUBUEKSIREKKER 
VAN DE EERSIE ORDE 

I)kP(ÉvemMmendumid^QÈpa}Mtm 
FOTO'S RENE H I L L E S U M , GOUDA 

Niet alleen liefheb 
bers van oude auto s 

konden op IBRA 99 
hun hart ophalen 

deze postwagon trok 
ook veel belangstel 

l i ng 

Onder de Number 
ger Messe bood veel 

ruimte daardoor 
konden de standhou 

ders driedimensio 
naai gaan Dit is de 

uitstalling van de 
Amerikaanse postad 

ministratie 

Oude en minder oude voertui 
gen waren er op IBRA 99 in 
overvloed, zoals bi|Voorbeeld 
deze postkoets 

Even zitten en de oogst 
doornemen dat kon ge 

lukkig ook op IBRA 99 

De filotelistische organisaties 

in Duitsland liielden hun 

adem in toen op 27 april in 

Neurenberg de deuren van 

IBRA 99 opengingen. Als de 

wereldtentoonstelling zou 

mislukken zouden er namelijk 

drastische maatregelen 

volgen; grote filotelistische 

manif esties zouden don voor 

een lange periode in de 

ijskast worden gezet. 

Gelukkig werd al snel na de 
opening duidelijk dat IBRA 99 
een succes zou worden Daar 
hadden de Duitsers dan ook 
alles aan gedaan De tentoon
stelling (die was uitgesmeerd 
over de gigantische hallen van 
de Nürnberger Messe, waardoor 
er stevige wandelingen moes
ten worden gemaakt) was 
prachtig opgezet De talloze 
randactiviteiten en beziens
waardigheden boden ieder
een -jong en oud, beginner 
zowel als gevorderde - volop 
gelegenheid om vele uren op 
de tentoonstelling zoek te 
brengen Aan het eind van de 
rit leverde de telling van het 
aantal bezoekers een getal op 
dat in de buurt van de hon
derddertigduizend moet heb
ben gelegen En dat is een ge
tal dat - zelfs als rekening 
wordt gehouden met een mis 
schien wat soepele telling -
toch velen zal hebben verrast 

^ B f 9 p B ^ 4 ~'Z!*-^.^_ ^ 

Rechts er waren opvallend veel leugdige 
verzamelaars op de tentoonstelling Zelf 
op de stilste dag maandag 3 mei was 

de jeugd goed vertegenwoordigd 

De Messe Versandser/ice was een groot succes Zo n zeven 
duizend pakketten (waarvan tweeduizend met een buiten 
landse bestemming) werden gratis verzonden het moet 
Deutsche Post tonnen hebben gekost 
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940 
939a 
941/58 
952b/58b 

Giro 

2.50 
0,25 
1,50 

2 . 

0,75 

2,50 
0,50 
2,50 

3 0 . 

0,25 
1,— 
3,50 
2,50 
0,50 

2.50 
3,50 
0,25 
2,50 
1,50 

2,75 
7,50 
2,50 
3,50 
5 , 

0,25 

4 , 

1,50 
0,25 
2 , 

4,50 
7,50 
2,25 

4,25 
2,25 
3,50 
0,50 
0,50 

5 . 

1 0 . 

0.50 
2,25 
1,— 
3,50 

3 0 , 

3 0 , 

963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 

978/82 
983 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 

1001 
1002 
1003/06 
1007/08 
1009 

1010/11 
1012/14 

1015/19 
1020/23 
1024 
1025 
1026/29 

1030/31 
1032/35 
1036 
1037 
1038/41 
1042 
1043/45 

1043a/45a 
1046/49 
1050/51 
1052/54 

0,50 

0,50 
5 , 

0,50 
2,25 
2 , 

2,25 

5 , 

1 5 , 

0,25 
6,50 
2,25 
3,50 
3,25 

1 0 , 

0,25 
3,75 
2,50 
0,50 

1,75 
2,25 

3,25 
3,50 
7.50 
0.75 
3,50 
1,50 
3,25 

0,50 
1,— 
3,25 

1 0 , 

2,50 
2,50 

3,25 
0,50 
7,50 

dubbele koe 12.50 
1055/57 

1058 
1059/62 
1063 

1064/66 
1067/67a 
1068/71 

1,25 
0,75 
2,50 
4,75 
1,25 

0,75 
3,75 

1072 
1073/74 

1075/76 
1077/78 
1079/82 
1083 
1084 
1085/88 
1089 

0,50 
1,— 
1,— 
1,— 
2,75 
3,75 
0,50 
3,75 
0,75 

velletjes 
1419 
1439 
1461 
1693a 
1709 
1714 

1733 
1735 
1740/45 

LP 

Port 
27/28 
61/64 
65/68 
80/06 

12,50 
13,50 
12,50 
1 0 , 

9,50 

1 0 , 

9,50 
9,50 

1 5 , 

2 50 

0,75 

0,50 

8 4 0 , 

57,50 
17,50 

Ned.lndiëmet 
plakker 
351/61 
361 
374/88 

Postfris 
351/61 
361 
374/88 

262,50 
5,75 

2 1 0 , 

4 5 0 , 

10,50 
4 1 5 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 

TeL/Fax 0302618720 
2162775. Bank 969288107 

POSTEN 

Coming soon! 
ONLY ON ADVANCE ORDER! 

Coming soon! The much askedfor Aland Yearbook "Alands 
frimärken ber^ttar 19981999" (Information through 

i Aland stampf»', 
I The texts guide you through the Aland history as well as through g 

current events. The many delighthil color photographs are o 
accompanied by all the beautiful Aland stamps issued during J 
the years 199lrl999. 

i\ 

Indulge in a picturesque 
wandering through the 
Aland society and its history 
order the new stamp Yearbook! 

L Send your coupon already today! 
>,ast day of ordering i 2 August 1999! 

L I Yes please, I wish to order ^Yearbook(s) 19981999 
' I ] at FIM 225 each e 37,84 

' . Yes please, I wish to receive the Yearbook automatically 
= , at each issue 

J T I ' Yes please, I wish to receive the Yearbook only this time 

Yes please, I wish to subscribe to First Day Covers (FDC) 
and minst stamps, approx. FIM 130/year e 21,86 
Yes please, I wish to subscribe to Year Sets, approx. 
FIM 75/year e 12,61 
Yes please, I wish more information about the 
Yearbook/Aland stamps 

I Name 

..Address/PO 

ICity/Postal Code 

I i l State/Country 

Baie/Signatui 
(Signature of guardian for persons under 18) 
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VCXMIU SAMENSTELLING H GABRIELS EN T B. STEINERSPOP 

Roeien onderwerp van thema

artikel in Atout Timbres 

ROEIEN EN 
STRAFKOLONIES 
Het Franse postzegelblad 
Atout Timbres van 
april/mei koos als on
derwerp voor zijn the
matisch artikel ae roei
sport. Nederland levert 
wat dit aangaat een be
scheiden bijdrage Roei
en als sport komt ook in 
heel wat stempels voor 

American Philatelist 
houdt er van de toeristi
sche activiteiten van zijn 
lezers te combineren met 
filatelistische publiciteit 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het nummer van maart. 
William Genzier reisde 
naar Frans Guyana, 
waar hij onder meer de 
vroegere strafkolonies op 
de eilandjes voor de kust 
(zoals het f/e du diable) 
bezocht. Frans Guyana 
(waartoe ook Inini  dat 
ooit eigen zegels uitgaf 
behoort) is nu een over
zees departement van 
Frankrijk; er zijn Franse 
postzegels in gebruik. 

VROUWEN DIE 
POSTZEGELS MAKEN [1] 
In het van oudsher wat 
behoudend aandoende 

^ Britse tiidschrift Gibbons 
= Stamp Monthly brengt 
_ Ken Lake een vrij revolu
= tionair artikel waarin hij 
^ aandacht vraagt voor 
Ï : vrouwelijke ontwerpers 
^ van (Britse) postzegels. 
2 Postzegels ontwerpen is 
ï vanoudsher het werk ge

weest van grafische kun

40C stenaars, oT eerder nog 
tfcü grafische vakmensen die 

heel wat prachtige post
zegels hebben gemaakt. 
Pas omstreeks de eeuw
wisseling begonnen ook 

kunstenaars zich bezig te 
houden met het ontwer
pen van postzegels. De 
Great Britain Concise 
Catalogue noemt bij
voorbeeld pas bij de eer
ste Edward Vllzegels 
(1901) de naam van de 
ontwerper, E. Fuchs. 
Pas na de troonsbestij
ging van Elizabeth II in 
1951 kwamen vrouwen 
aan bod bij het ontwer
pen van postzegels Voor 
de lage waarden uit de 
eerste Elizabethfran
keerserie van Enid Marx 
werd een portretfoto van 
Dorothy Wilding ge
bruikt. Sindsdien wordt 
een groeiend aantal 
vrouwen rechtstreeks be
trokken bij het maken 
van postzegels. Overi
gens ook indirect, want 
nogal wat mannen kre
gen bij dat werk hulp 
van hun echtgenotes 
Ken Lake somt een aan
tal'vrouwenseries' op, 
zoals de serie ontdek
kingsreizigers uit 1973 
van Majorie Sayner of 
de Kerstzegels van 
1972, ontworpen door 
Sally Stiff De auteur vind 
(terecht) dat de dames 

niet onderdoen voor hun 
mannelijke collega's. 
Opmerkelijk is dat slechts 
zelden een typisch 'vrou
welijk onderwerp door 
een vrouw gemaakt 
wordt, zoals in het geval 
van de Jane Austinzegel 
uit 1975 waarvoor Bar
bara Brown werd uitge
kozen 

VROUWEN DIE 
POSTZEGELS MAKEN [2] 
Het onderwerp 'vrouwen 
die postzegels maken' is 
natuurlijk niet specifiek 
Engels In Nederland 
maakte mevrouw Reits
maValenga met enkele 
van de RodeKruiszegels 
van 1927 haar postze
geldebuut Ze bepaalde 
vervolgens het gezicht 
van andere zegels, zoals 
de zomerpostzegel met 
het portret van Maria 
Tesselschade uit 1938. 
Na de oorlog zien we 
werk van vele kunstena
ressen, zoals Ans Bock
tingvan Genderen (Jaar 
van de Vrouw , Charlotte 
Mutsaers (kinderpostze
gels), de NAVOzegel 
uit 1989 gemaakt door 
Marte Röfing (toch ook 

geen typisch vrouwelijk 
onderwerp) en de zegel 
' 100 jaar vorstinnen op 
de troon'(1990) van Jo
liin van de Wouw. De 
Nederlandse PTT mag 
dus heel vrouwvriendelijk 
worden genoemd. 
In België schilderde me
vrouw M Bock fraaie 
historische soldaten en in 
Frankrijk zorgde La Poste 
voor veel opwinding toen 
het ontwerp van Eve Lu
quet gekozen werd voor 
de huidige reeks fran
keerzegels 

KLAAR O M TE POSTEN 
In Frankrijk is een oud 
postaal product in korte 
tijd razend populair ge
worden. Postwaardestuk
ken met een ingedrukte 
zegel (briefkaarten, en
veloppen) bestaan er al 
sinds 1882, maar ze wa
ren  vooral sinds het ta
rief voor briefkaarten in 
de praktijk gelijk werd 
aan dat voor brieven 
bijna geheel uit de circu
latie verdwenen. De laat
ste jaren heeft La Poste 
echter voorgefrankeerde 
enveloppen met uiteenlo
pende zegelafbeeldin

Vrouweli|ke ontwerpers staan ook hun mannet|e als het om postzegels ggot Bovenste ri| (van links naar 
rechts) Engelse zegels van de hand van Enid Marx, Ma|orie Sayner, Solly Stiff en Barbara Brown Mid
delste ri| zomerzegel van mevrouw ReitsmaValen^a, 'Jaar van de Vrouw'zegel van Ans Bocktingvan 
Genderen, kinderpostzegel van Charlotte Mutsaers en de N A V O zegel van Marte Roling Onderste ri| 
zegels van Joli|n van de Wouw ('100 |aar vorstinnen'), de Belgische mevrouw M Bock firiilitaire unifor 
men) en de Franse ontwerpster Éve Luquet (Mariannezegels) 

gen aan de loketten ge
bracht. Aanvankelijk 
werden de zegelbeelden 
van in omloop zijnde 
Franse frankeerzegels 
gebruikt, maar daarna 
ook afbeeldingen die op 
gelegenheidszegels 
voorkomen Voor die en
veloppen moet een toe
slag worden betaald 
En nu zijn aan de loket
ten steeds weer nieuwe 
PAP's verkrijgbaar (de 
afkorting staat voor Prêt
aPoster], zeker nu de di
verse postdirecties enve
loppen met toeristische il
lustraties of propaganda 
voor regionale evene
menten mogen laten ver
vaardigen. Zulke post
waardestukken worden 
dan met een toeslag van 
1 frank boven het porto 
van 3 frank verkocht. 
Verder kunnen particu
lieren (maar ook. zoals 
veel voorkomt, filatelisti
sche verenigingen) ter 
gelegenheid van ten
toonstellingen en andere 
evenementen zelf PAP's 
met teksten of afbeeldin
gen laten bedrukken, om 
die vervolgens met wat 
winst te verkopen. Ze 
zijn niet officieel, maar 
worden wel volop verza
meld. 

GEÏNTERNEERDEN EN 
GEVANGENEN 
En dan nog een bericht 
uit het blad De Postzegel 
van april jl In deze pu
blicatie van de Vlaamse 
Bond publiceert J. 
Schaerlaeken een over
zicht van de terminologie 
en afkortingen die wer
den gebruikt voor de di
verse internerinqs en 
gevangenenkampen van 
de Duitsers tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
Omdat veel van de ter
men en lettercombinaties 
ook op kamppost voor
komen is dit een nuttige 
zaak voor de filatelie 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
VPT (Tilburg) van maart 
rakelt oude Gerichten uit 
de jaargangen dertig op, 
die betrekking hebben 
op schadelijke uitgiften 
Indertijd sprak men over 
'de strijd tegen onnoodi
ge uitgiften' Het is inte
ressant nu te lezen dat in 
1932 de Zeppelinzegels 
en souveniruitgiften uit 
den boze werden ver
klaard Waarop de fir
ma Sieger in Duitsland 



reageerde met een ver
wijzing naar de Neder
londse zegels voor de 
Goudse glazen en het 
A N W . Welbeschouwd 
waren deze doelgroepen 
immers evenveel of even 
weinig filctelistisch als bij 
het gewraakte Zeppelin
maalcwerk. 

In Brepost van maart is 
een artikel opgenomen 
over NBDS, een afkor
ting die NoordBra
bantschDuitsche Spoor
weg Maatschappij bete
kent. Het was een parti
culiere maatschappij, in 
1869 opgericht om een 
verbinding tussen Boxtel 
en Wezel (in Duitsland) 
te gaan exploiteren. Die 
lijn kwam er ook, maar 
is na de Eerste Wereld
oorlog naar de NS over
gegaan Er bestaat nog 
een klein stuk van deze 
lijn, maar het definitieve 
einde is in zicht. Het is 
aardig te bedenken dat 
er toen nog steeds be
hoeft bestaat aan een lijn 
op dit traject, als onder
deel van een spooHijn 
tussen Antwerpen en 
Duitsland. 

Filatelie levert bij tijden 
een prachtige combina
tie op met de (wereld)ge
schiedenis. Een staaltje 
daarvan kan deze 
maand worden ge
noemd. In het februari
nummer van Deutsche 
Post, het blad van de 
Duitslandverzamelaars, 
staat een Russische brief
kaart naar Halle a/d 
Saaie. In de eerste plaats 
is de datum interessant. 
De kaart is gedateerd 
10/22 Februar 1876 en 
dit betekende destijds: 
10 februari volgens de 
Juliaanse kalender, maar 
22 februari volgens de 
Gregoriaanse tijdreke
ning. Daarenboven is het 
adres van de afzender 

boeiend. Het luidde: Kir
chenschullehrer Eduard 
Seidel in AltDanzig, 
Kreis Elisabethgrad, 
Gouv. Cherseon, Süd
russland. 
GudDanzig, Zuid Rus
land. Hoe zit dat nu in 
elkaar? Duizenden Duit
se emigranten woonden 
al sinds het midden van 
de achttiende eeuw in 
het deltagebied bij de 
Krim, waar ze kennelijk 
hun Duitse taal en leer
stijl konden behouden. 
Aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog to
gen ze grotendeels naar 
de Nieuwe Wereld; de
genen die bleven wer
den na de Tweede We
reldoorlog verbannen. 
Het afgebeelde kaartje 
geeft een indruk van de 
ligging van OudDan

Ook in het maartnummer 
van De Sleutelpost, het 
blad van de postzegel
vereniging Leiden, staan 
enkele Russische brief
kaarten beschreven. 
Hierbij gaat het vooral 
om het kolenderverschil. 

Postwaardestukken zijn 
al sinds hun intrede in de 
wereld in 1871 een ge
waardeerd verzamelge
bied. Het is altijd een 
aparte tentoonstellings
categorie geweest, ook 
internationaal gezien. 
Griekse verzamelaars 
hebben blijkbaar nooit 
veel opgehad met dit 
verzamelgebied. Dat zou 
althans kunnen worden 
opgemaakt uit het de
cembernummer van Her
mes, het blad van de 
Griekenlandvereniging. 
Wie verzamelt er nu 
postwaardestukken? is 
immers niet bepaald een 
opgewekt uitgangspunt. 
Maar gezegd moet wor
den dat weldegelijk 
wordt geprobeerd'de 

Tdirt^nH.L 
KERTSCH 

S E W A S T O P O L ^ i ] ^  jALTA ^,. 

SCHWARZES MEER 
Kaarf|e met de ligping van OudDanzig (In het gouvernement 
Cherson met de geli|knamige hoofdstad) 

aantrekkelijkheid van 
postwaardestukken ook 
voor de Griekenland
verzamelaars breed en 
positief uit te leggen. 

Dat PTT Post de door fila
telisten met zorg op hun 
post geplakte zegels roy
aal vernietigt is een ver
velend feit waar de ver
zamelaar van gestempel
de zegels zich nooit bij 
zal kunnen neeHeggen. 
Dat er ook kantoren zijn 
waar wèl wordt gezorgd 
voor acceptabele afstem
pelingen moet daarom 
toch ook eens worden 
gemeld. 

auteurs  kortom, een 
heel arsenaal aan gege
vens kan er uiterst zinvol 
bij worden betrokken. 

Een kleine bijdrage over 
het GouvernementGe
neraal van België (1814
1815) is te vinden in het 
blad Waalzegel van 
maart. Het stukie heeft 
betrekking op de post in 
België in de overgangs
periode na het einde van 
net Franse bewind tot 
aan de inlijving bij Ne
derland. 

Halverwege het jaar 
1998 is een International 

/*;4 >ïa«s.n,\i8 Maart 1999 No 65 
Verschijnt 4 maal per jaar 

Mededelingenbiad 
Van de 

Vereniging 
Van 
Postzegel

Ve»iaiTielaars 
"ASSEN" 

j* Speenkrutdstraat 9 
94(M HA Assen 

üd van de NBFV 
Opgcrkht 26 oktober 1937 
Erkend bi| K.B van 
2 september 1946 

Voorbeelden van redeli|ke tot goede Nederlandse dagtekenmgstem
pels op gefrankeerde verenigmgsorganen, er zi|n kenneli|k nog post
kantoren waar men de moeite neemt voor acceptabele ontwaardin
gen te zorgen 

Deze maand kwam een 
goed stempel binnen uit 
AssenBremstraat, uit IJ
muiden de wat minder 
duidelijke afdruk Amster
dam2en een goed lees
baar Leidschendam van 
de vereniging Noord
wijk. Toch is het droevig 
dat zoiets het vermelden 
waard is. 

Het mooie van thema
tisch verzamelen is dat 
sommigen aan een enkel 
zegeltje een heel verhaal 
kunnen ophangen. Het 
blad Druk Doende (Pa
pier en Druk) van maart 
laat zo'n mogelijkheid 
zien aan de hand van de 
KoninklijkeBiblioth eek
zegel die verleden zomer 
uitkwam. Het biblio
theekwezen, de biblio
thecarissen, de stimula
tors, de collecties, de na
tionale status, beroemde 

Bulletin for Netherlands 
Philately, geheten IBNP 
uitgekomen. Het wordt in 
Barneveld uitgegeven. 
Het derde nummer (janu
ari jl.) bevat, behalve 

nieuws over recente Ne
derlandse uitgiften, een 
overzicht van plaatnum
mers en overige velrand
bijzonderheden bij de 
Nederlandse kinderze
gels sedert 1924. 

Een instrument dot nog 
steeds tot de verbeelding 
spreekt is de optische te
legraaf van Claude 
Cnappe. Het Belgische 
Themaphila van maart 
beschrijft de uitvinding 
en de werking ervan. 
Aan het eind van de 
achttiende eeuw heeft 
deze telegraaf een ge
weldige omwenteling in 
het berichtenverkeer te
weegbracht. Het begin 
viel min of meer samen 
met de Franse revolutie, 
zodat de legers, ook de 
latere van Napoleon, er 
hun voordeel mee de
den. 
De komst van de elektri
sche telegraaf maakte 
overigens niet onmiddel
i..i ^ . I I 
lijk een einde aan het 

1 ' 4H 1 
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^ H i 

h.nfr'' 
Zi|aanzicht van de telegraaf van 
Choppe (tekening collectie 
Musée de la Poste, Pari|s} 

optische systeem, dat in 
heel Europa een goed 
georganiseerd net vorm
de. De reden was dat de 
elektrische telegraaf in 
de begintijd nog onbe
trouwbaar was. 

nrr * 

r 

■ 
Paskruizen en kniptekens onderwerp van artikel in International 
Bulletin for Netherlands Philately . 
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AL1£ REMMEN LOS OP 
PHILEXFRANCE 99 

Zssrnäerho^uiMjktmmm^vmMommk 
Net als in 1989 wordt ook de 
jaargang 1999 van Philexfrance 
gehouden in hal nummer 1 
van ParisExpo. In het bij de 
Parte de Versailles gelegen ten
toonstellingscentrum zijn vijf
tigduizend vierkante meters 
uitgetrokken om het de be
zoekers  filatelisten uit de ge
hele wereld  naar de zin te 
maken. De bezoekers uit 1989 
zal meteen opvallen dat Pans
Expo gerenoveerd is; het com
plex is nu nog beter geschikt 
voor een evenement van deze 
omvang en dit karakter. 

MINDER EN TOCH MEER 
Wat ook opvalt is dat het aan
tal kaders ditmaal aanzienlijk 
lager is dan tien jaar geleden. 
Toen waren het er nog 4.800, 
nu zijn he te r 'slechts' 3.600. 
Van de 1.200 aanmeldingen 
moesten er dan ook 440 wor
den afgewezen! Volgens de 
organisatoren ligt de nadruk 
ditmaal vooral op de kwaliteit 
van de inzendingen, en niet 
zozeer op het grote aantal. 
Hoe betrekkelijk dat is blijkt 
wel uit het gegeven dat er des
ondanks zo'n zestigduizend 
albumbladen zullen worden 
tentoongesteld; wie ze alle
maal wil zien zal ruim vier ki
lometer moeten lopen... 
Als we de literatuurinzendin
gen even buiten be
schouwing laten 
dan zien we dat de 
nadruk ligt op in
zendingen die in 
de categorie 'Post
geschiedenis' val
len. Bijna dertig 
procent van de in
zendingen heeft 
hierop betrekking. 
Een goede tweede 
is de traditionele 
klasse (24 pro
cent) . Daarna vol
gen de thematische 
inzendingen (15 
procent) en de 
jeugdcoUecties (11 
procent). 
Er is nogal wat no
dig om al die col
lecties beoordeeld 
te krijgen. Op Phi
lexfrance 99 lopen 
dan ook 56juryle
den rond, bijge
staan door acht over het water 

Kennelijk houdt de kwestie Parijs nog niet bezig: of het jaar 

! 999, danwei het jaar 2000 als het laatste van deze eeuw 

mag worden beschouwd. In ieder geval beroemen de 

organisatoren van Philexfrance 99 zich erop dat zij de 

'laatste wereldtentoonstelling van het tweede millennium' 

hebben georganiseerd. Hoe dan ook, Parijs maakt zich op 

voor een prachtige expositie. 

kandidaatjuryleden. Er is ook 
een driekoppig expert team pre
sent. 

NEGEN ZONES 
Hal 1 van PansExpo wordt glo
baal in negen zones verdeeld, 
elk met hun eigen karakter. 
Die zones worden doorsne
den door vier halfdiagonale 
stroken die ruimte bieden aan 
voorwerpen die de geschiede
nis van het transport over de 
weg, per spoor, door de lucht 
en over het water in beeld zul
len brengen. Liefhebbers van 
oude voertuigen kunnen hun 
hart ophalen, want hier zijn 
klassieke automobielen, vlieg
tuigen (waaronder een Potez
25 en spoorwegwagons te vin
den. 
Overal tussen de kaders en 
handelarenstands zullen spe

ciale miniexposities worden 
ingericht. Zo is een deel van 
de tentoonstellingsruimte ge
wijd aan autographes timbrés: 
brieven die beroemdheden 
(schrijvers, kunstenaars, we
tenschappers, politici) aan el
kaar schreven. Deze met de 
hand geschreven documen
ten geven niet alleen een 
beeld van hun persoonlijk
heid, maar ook van de tijd 
waarin ze leefden. 
Dan is er de tentoonstelling 
150 ans de timbre et de vie quoti
dtenne. Hier wordt het dage
lijks leven van de Fransman 
sinds 1849 gedocumenteerd: 
met postzegels, maar ook met 
een groot aantal alledaagse 
voorwerpen. 
Gezien de grote belangstel
ling die Franse verzamelaars 
hebben voor de zegels van het 

Transport 
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. door de lucht 

Zuidpoolgebied is het niet zo 
vreemd dat er ook een exposi
tie zal worden ingericht op 
het thema 'Bestemming: 
Zuidpool'. 

300 COMMERCIËLE STANDS 
Het voorgaande is nog maar 
een kleine greep uit wat de 
bezoeker van Philexfrance 99 te 
wachten staat. Wie behoefte 
heeft aan even iets anders dan 
de tentoonstelling en de drie
honderd stands van handela
ren en postadministraties be
hoeft zich niet te vervelen. Er 
worden tal van activiteiten ge
organiseerd: workshops voor 
de jeugd, computerhoeken, 
spelletjes en wedstrijden, de
monstraties van postzegelgra
veurs en drukpersen en audio
visuele presentaties  om maar 
eens iets te noemen. En voor 
wie het overzicht mocht verlie
zen: er is op Philexfrance 99 een 
zes meter hoge uitkijktoren 
die het mogelijk maakt de ten
toonstelling in vogelvlucht te 
bekijken... 
Philexfrance 99 wordt van 2 tot 
en met 11 juli gehouden. De 
tentoonstelling is geopend 
van tien uur 's morgens tot ze
ven uur 's avonds. Op vrijdag 
2 juli gaan de deuren pas om 
twee uur 's middags open; die 
dag is de expositie tot acht 

uur 's avonds geo
pend. Op de laatste 
dag sluit de ten
toonstelling om zes 
uur 's avonds. De 
toegangsprijs is 
dertig frank. Voor 
een passepartout 
(toegang op alle 
dagen) moet vijftig 
frank worden neer
gelegd, inclusief 
het Philexfrance
blokje 'Meesterwer
ken uit de wereld 
van de kunst'. 
PansExpo is bereik
baar per metro 
(lijn 8 of 12) en per 
bus (PC, 39 of 49). 
Meer informatie is 
te vinden op het In
ternet: het adres is 
als volgt: www. 
philexfrance99. com. 

en per spoor 



Tel: 0161453588 
Tel: 0161453755 
Fax: 0161453468 

F C ^ T I J E G E L H Ä N D E L Geopend van dinsdag t/m vrijdag 
♦%#^*f *»^»% ^^^ '•3" ^™ 17.30 uur en op 

\J[lLi£iSL zaterdag van 9.30 t/m 15.30 uur 
A L P H E N S E B A A N 35 5126 P R G I L Z E ABNAMRO: 51.87.98.267 

GESFECIALICEERD IN KILOWAAR: GIROREK: 3402779 
Grootste assortiment kilowaar van de Benelux rechtstreekse import van vele landen. Door het unieke open

dozen systeem bent u in de gelegenheid om zelf te bepalen of de kwaliteit en het assortiment van de kilowaar 
naar uw wens is dus geen verpakte verrassingen. Bij ons zit de kwaliteit niet alleen aan de buitenkant. 
Veel series postfris of gestempeld van diverse landen los uit te zoeken in onze gezellige showroom. 
Tevens behandelen wij mancolijsten van RuslandNederlandDuitsland dit tegen redelijke prijzen. 
Ook zijn wij gespecialiceerd in Pakketten/Samenstellingen van de gehele Wereld. 
Regelmatig aanbod van leuke PartijenRestverzamelingen en Dozen op maat etc. 
Vraag onze gratis prijslijst aan of kom eens gezellig bij ons langs en geniet van onze gastvrijheid. 
SPECIALE AANBIEDING: VAN 5 TOT 30 JUNI BIJ AANKOOP VAN. 

1 KILO ZWEDEN LUXE 125,= KRIJGT U DE 2e KILO GRATIS. MAXIMAAL 1 PER KLANT. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 5 4 2 6  Giro 1 9 4 5 2 2 2 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.0017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

N I E U W ZEELAND 
Schriftelijke veilingen  directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië  Pacific Islands  Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 006493735489 D Fax: 006493735014 

email: nzstamps @ hotmail .com 

Stuur ƒ 20 JD en u ontvangt de 1999 kleurencatalogus van NZ. 

ATTENTIE!! ■ ' ' ■ ' ■ ■ ■ ' ' ' 

H O L L A N D S 

Bi 
HEEMSTEDE 

r T-T-T T'T-y T T T POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

^^HOLLANPS GLORIE^^ 
VERHUIST NAAR: HEEMSTEDE! 

Vonaf 13 juni is onze zaak in Hillegom gesloten. 
Vonaf 29 juni hopen wij u vanuit onze nieuwe, ruimere 

winkel met een nog groter sortiment van 
dienst te mogen zijn. 

Vanaf 16 juni zijn wij al telefonisch te bereiken op ons 
nieuwe telefoonnummer 023-5477444 
of faxnummer 023-5291605 

HOLLANDS GLORIE, CAMPLAAN 8 , 2 1 0 3 GW HEEMSTEDE 



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

Landelijke secretariaten: 
« W : J.H. Avis, HoefbIfld 105, 
1689 SVZwoag, ©0229-230192. 
Federatie I. V. Pbilatelica: Zwoard-
vegersgaardel30,2542THDen 
Hoog, ©070-3663465. 
De 6/oie: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P. l'. Aalsmeer, M. Mijwoort, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Albiasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plon-
togeweg 39,2951 GN Albiasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
WW; CTh. Klaver, postbus 321, 
1800AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Korsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
l'PW/l/mefe;A.H.deHoDp-Meii-
er, Hilversumpod 29,1324 SL Al
mere, ©036-5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
IVI'Pl^ P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
Wi'PI'; D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,®0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
/l/'f'De^e/';G.A.Montfrooy,AI-
berikpod 23,3813 KT Amersfoort, 
©033-4724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; mw. A.P. Hesse-
ling,S. Vestdijklaan 15,1187 WH 
Amstelveen, ©020-6438534. 
Amsterdam: 
«l'PI/;M.M.Kleij,HayavanSome-
renloan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Hollandia; T. Beruyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
AV'De Philatelist'; f .lM.IA.<i.i. 
Weiden, Velserstroot 45,2023 EA 

Haarlem, ©023-5262028. 
451'5/ie//fi/ote//e;J.J.M. Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PW/A-Filatelie; F.R. Bruomon, Dis
sel 39,1141 ZM MonnicKendam, 
©0299-654163. 
fl/'S/o/uü/80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
ßPf YerzomeZ-ze'rSl'ß;; Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdom, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Valkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
fV'De 6/oie';P. Bakker Schut, K. 
Onnesstraot 10,7316 LS Apel
doorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PV Appingedanr, W. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philateka; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
«l'Pl'iJ.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornloon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreoeloan 93,3741 EK Boorn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philateka; mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
f r D e G/oie'; P. Broekema, Wes-
selseweg 34,3771 PC Barneveld, 
©06-50488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 

Beijer-Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164-234576. 
PrDe//o Ooj/'; T. van Esch, Uro-
nuslaon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/y'De6/oÄe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij
eben. 
Beverwijk: 
/fPfßei'erÄR.v.d.Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bllt/Bllthoven: 
PV'HetPostmerk';m.fAA^.i. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen:; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
/^P/?;7o/e/;fo;M.J. Schellekens, 
Raofstr. 1,2406 EB Alphen a/d 
Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV, S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
WPI^ M.H. Visser, Van Heems
kerkstraat 37,7622 JG Borne, 
©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV, J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
P//l'Soxmeefe.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
my;j.A.C.Schüller,Markt27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
Pl̂  Philateka Brielle- Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstroat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; kX van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
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ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan aan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905, 
3273 ZG Westmaas. U kunt uw correcties ook e-moilen: e.braokensiek@worldonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

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

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

Dalfsen: 
IV Philateka, J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX Nieuw-
leusen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Longe-
stroot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W De/ft; A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe ftVe/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
WW;MarielleVaessen,DeWip-
pert2,7216PNKringvan0orth, 
©0573-221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstroat 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
PI''De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8,6981 CD Does
burg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
f l ' 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecht: 
Wl/Dofrfref/H S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrDe Pos//ooer'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Oranten e.o.; C. Schmidt, De 
Ruiter 14,8252 EA Drenten, 
©0321-313760. 
Drunen: 
PrP/i//ofron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 

Druten: 
PV'De 6/oie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
Pl''De6/oie';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMfer . f c /nH. Vogels, Ruim
straat 39,605 U B Maasbracht, 
©0475-468369, e-moil: henk.vo-
gels@worldonline.nl. 
P/jl'Ge/re-GüM/fc/i/iP.Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KXEcht, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
PK'fvopos/';L.P.C. Smits, J.M. 
0sterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
FV'DeGlobe';Q.Ms\m\,?aü\ 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545-
475217. 
Eindhoven: 
Pff; H.J. Hofstede, Von Golen-
straatl7,5694CDSonenBreu-
gel, ©0499-476414. 
Philips PV; R. Arts, Heggeronkloon 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 
frDeG/oie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i//ote//co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
P V. Emmerr, G. de Vries, Veldak-
kers56,7841AHSleen,®0591-
361814. 
Enkhuizen: 
;i'P/i;/o;e//:o;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.Pl^.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WrDeP/i;/o/el/s/';W.J.M.van 
Soest, Berloherhof 15,6132 SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflokkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet,© 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemlond: 
«1/PP.M. van der Spoel, Hön-
dellaan 6,1272 EE Huizen, 
©035-5262702. 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
mailto:e.braokensiek@worldonline.nl
mailto:henk.vogels@worldonline.nl
mailto:henk.vogels@worldonline.nl


Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
MI(LH.J.Oosterloo,DeHoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelka Den Haaa, A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De too'; LH. Arkesteijn, Paul 
Scholtenrode 99,2717 HG Zoeter-
meer, ©079-3510424. 
Shell Ie Werve, old. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen12,2253WT 
Voorschoten. 
PV 'Wedestein'; Mw. S. van Vlij
men, Gagelplein 33,2563 TV Den 
Haag, ©070-3255849. 
PV 's-Gravenhage e.o.; i. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
loan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsmo, Phil. 
Centrum, Emmostraat 5,9722 EW 
Groningen, ©050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/^PArfo/e/Zco; H.J. Hooning, Hal-
bertsmostraot 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
Z"/!/!?./!,; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstroot 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussoinstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrOe P/)//ote//s/'; 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 
Plasse1,8449EHTerband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 

Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267,6411 
JJ Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fl'Oen//e/(/ef;L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P.V. Hellevoetsluis; \. Renden, 
Bochstroat 12,3223 TA Hellevoet
sluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
15,5706 U Helmond, ©0492-
534793. 
Wl'//e/mon(iJ.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): 
/T'De 6/o/ie'; H.Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
NVPV, B.E. Souerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Bréoutélaon 1,5263 
GBVught, ©073-6566224. 
Heusden: 
P r S W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javaloan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l^P/i/ke/Zco; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Hollond. 
Hoekschewaord: 
FV Hoekschewaaré, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveeir, 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: 
NVPVAfdV/est-Frieslané,i.m. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i//o/e//fo;J.G.Fidder,Gallé-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katv/ijk/Rijnsburg; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Romei-
nenstroat 3,2225 ZA Katwijk, 

©071-4016500. 
Kerkrade: 
EKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/il'";follr/eufll;e';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Longedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr. 19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
WI'Pl'; H. Steygerwalt, Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
;i'P/i//ote//fo;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
il'l'Pl^Th.Koorn,Julianastraat 
45,2351 GW Leiderdorp, ©071-
5894094. 
Lekkerkerk: 
f.)V.P/.;J. de Bruin, Horpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
«1'P1';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: 
n/'0e6/oèe'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd18,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis:, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PVDe leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg;, A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PA/to/e/icoP.K; F. Hottinga, Jan 
Steenstroat114,7944TPMeppel, 
©0522-263491. 
Monnickendom: 
PrM'otef/on(/';R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV, H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70,2681 CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. van Rumelo-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

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

Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.Hi.Hi. 
Ooms, Lijken Oonck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
;i'P/i;7o/eftfo;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, Eeckelho-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
Wl'Pl';L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzoal: 
OPW; H.J.Teunis, Dr. De Bruyne-
straot 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243. 
Oostburg: 
P.l'. Land van Cadzand; J.W. Lan-
se. Van Ostodestraat 58,4501 KV 
Oostburg, ©0117-454546. 
Oosterbeek: 
/T'De 6 y e ' ; L . Mulder, Herten
straat 2,6865 WP Doorwerth, 
©026-3335732. 
Oosterhout: 
öl'Pl^P.v.d.Wulp,Vicarisiaan3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

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

Roolte: 
Pl'ffoote; E. Bakker, Melisse 21, 
8101 CZRoalte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
/T'De 6Ue';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
f r f i /vero' ; P.A.H. Heidens, Dot
terbloemstraat 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
/7'De 6/oie'; M.F. Bijl, Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
PK'De 6/oie';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i;/o/eko;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 

Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
Pl̂ P/H/o/e/zfo; P.Pors, Clara Wich-
mannstraot 110,2984X1 Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPbV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfÄo//er(/fln);J.Vellekoop,Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Tonak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
NVPV; J. Freeke, Braakmansdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pl^Son/poor/PW; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87,2023 VP Haar
lem, ©023-5256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheinr, B.G. Doorne-
kamp, Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
f l ' ' IVes//r /esW;P. Blokker, 
Hoep67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
PI'S/fforrf e.o.; O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstroat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
Pl''P/i//efto';J. van Schalk, Ada-
ma van Scheltemastraot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
Pi'. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica; E.v.d. Graaf, Dalle-
Iaanl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: o. 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin- ^ 
gerlaon 16,9501SH Stadskanaal, -
©0599-612976. = 
Stichts Overkwortier: T. 
IV Philatelica, R. Hajer, Rosarium- ^ 
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij- = 
senburg, ©0343-517555. 2 

Terneuzen: "̂  
Pr«e/lVote™eri';A.H.deRid- IM 
der,Lingestraat5,4535EPTer- w l 
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaandereir, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 

http://wxs.nl
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Tiel: 
Philalelisknclub Tiel; B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
Tilburg: 
l 'Pr ï ï /kg iWF.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i//ote//co;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«l'/'l^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
stroat71,3454EJ0eMeern, 
©030-6662432. 
UP/il^J.vanderMeulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
Pl'Wfef/)/;G.Kruijt,MDuritslaan 
55,3454XRDeMeern,®030-
6662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
/¥'De 6/o6e';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bovel, 
Van Ruusbroeclaon 34,9602 BG 
Hoogezond, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 

©0318-515062 
Prfr/möf/te/'; E. de Blauw,'t 
Melkhuis40,3902 GW Veenen
daal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Graat-Veldhoven; J. van Hat-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
/V'DeG/oie'imw.H.W.Wolthuis-
Oosterwi|k,Wulpenstr.6,6883ET 
Velp. 
Venio: 
Pl'.'P/i//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vinnen: 
/T'De Posrtoorn';C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstroot 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaordingen: 
«l'Pl^W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlaordingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV, J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 Ai Vlissingen, ©0118-
466665 
Vlijmen: 
PV 'De Pbilatelist', A.W. van Falier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philafelica; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV, F.W.M. Nijp, Bortokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
1/WDe [ongs/rao/'; J.A.M. van 

Best, Mgr.Völkerstraat 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageninaen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wogenin-
gen. 
Wossenaar: 
PC Wassenaar, LL. Komminga, 
Spinozaloonl Dl,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PrWouAofA'; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
f;/ote/)co IVeert e.o., J.C.A M.Wil
lems, Ireneloan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P J. van Looke-
ren,G.H Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
/l'P/i/7ote//ccf;J. de Koning, 
Schoonhoutll6,4872MDEtten-
Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
/l'P/j//ote//fo; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/|/P/i;/o/e/;co;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, 
LaanvanHilbelink44,710]WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-

broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaon 34,3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
IVPrOnrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
PrDe6/oÄe';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurslede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengoord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVlimuiderr, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl rondzending. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel-&Lekstreek,mi A.J. 
Elshoff,Boorn 54,3068 LA Rotter
dam, ©010-4553069. 
IJsselham: 
Pl''Wsse//iom';mw.D.Vrugt,P. 
Christinastr. 42,8331GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
lO^ZPrOe Pos/Aoorn'; H.Smit, Ro-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zoon. 
Pbilatelica laanstreek; D. Fraoij, 
RembrondtstrootlO, 1506LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVIeemIde; G.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 

Zeist: 
leister Zegel Zoekers'74; i.VJ. Vi. 
Eros, Slotlaon 149 III, 3701GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmostroot 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenoor: 
/y'De 6/ol!)e';J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroot 23,6903 a Zeve
noor, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu-
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P. V. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/l'P/i//ote//fo;H.Niiland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reijn-
ders. Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Phila^z/ia 
Uit de dierenwereld 

36p ^ P 
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BRITISH ANTARCTIC TERRITORY [ 

Voor wie ooit de kans 
krijgt om een hondenslee 
te besturen roep'Jie''om 
de honden naar links te la
ten gaan en 'Ha''om ze 
een rechterbocht te laten 
maken 

De laatite woorden van de 
Engelse koning Hendrik 
VIII waren 'Alles is verlo
ren. Monniken, monni
ken, monniken'' ml 

Oomerkeliik 
De parachute is m het jaar 
1515 uitgevonden door 
Leonardo da Vmci 

WetcnschaD & Techniek 
Een klompje goud ter 
grootte van een lucifers
doosje kan worden uitge-
walst tot het de afmeüng 
van een tennisveld heeft. 

Van overal 

gmsBwevo 

De blauwe stempels op ge
keurd vlees zijn eetbaar. 
De 'inkt' wordt gemaakt 
met behulp van druiven-
schillen. 

REPUBUC o r N4AURinUS 

Ons lichaam 
Het duui t zes maanden 
voor een nagel zich volle
dig heeft vernieuwd. 

Otürorza 

19 
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Beroemde mensen 
Koningin Elizabeth I van 
Engeland had last van 
anthofohe ze was bang 
voor rozen. 

Phiktnvm 's kunnen {mit em toe 
passehjke, ongebruikte postzegel) 

worden gezonden aan 
Redactie Philatelie, 

Klipper2,1276BPHmzen 
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UPU-l£DENUJSn 997GEEFrGLOBAAL 
OVERaCHI 'ECHTE' POSlZEGEliANDEN 
Van tijd tot tijd benaderen le
zers de redactie met de vraag, 
wat nu eigenlijk 'officiële post-
zegellanden' zijn. Met enig 
voorbehoud kan worden ge
zegd dat landen die bij de We
reldpostvereniging UPU zijn 
aangesloten (in 1996 waren 

dat er 189) als zoda
nig kunnen wor
den aangemerkt. 
Dat neemt niet 
weg dat er op de 
UPU-lijst landen 
voorkomen met 
een (enigszins) du

bieus emissiebeleid, 
net zo goed als er 
landen op ontbre
ken waarvan be
kend is dat ze post
zegels uitgeven die 
ten behoeve van 

een functionerende 

postdienst worden gebruikt. 
Hieronder vindt u de lijst van 
bij de Wereldpostvereniging 
aangesloten landen, met de 
muntsoort die in die landen 
gebruikt wordt. De lijst is wat 
gedateerd, maar er is op het 
moment dat we dit schrijven 
geen recentere beschikbaar. 
Als een land is voorzien van 
een asterisk (*) gaat het om 
een 'afgeleid lidmaatschap'. 
Zo zijn Aruba en de Neder
landse Antillen 'afgeleid lid' 
dankzij het UPU-lidmaat-
schap van Nederland. 

Afghanistan 
Albanië 
Algerije 
Angola 
Anguilla* 
Antigua &: Barbados 
ArgtnUnie 
Armenië 
'Vruba* 
Ascension 
Australië 
Azerbeidzjan 
Bahamas 
Bahrein 
Bangaldesh 
Barbados 
België 
Belize 
Benin 
Beimuda 
Bhutan 
Bolivia 
Bosnië en Henegowina 
Botswana 
Brazil ia 
Brunei darussalam 
Bulgarije 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodja 
Canada 
Centraal-Afrikaanse Republiek 
Chili 
China (Volksrepubliek) 
Colombia 
Comoren 
Congo (democratische republiek) 
Cx)ngo (republiek) 
Coükeilanden* 
( üsu Rica 
Cuba 
Cyprus (Grieks) 
DeneMarken 
Djibouu 
Dominica 
Dominicaanse Republiek 
Duitsland 
Ecuador 
Egypte 
El Salvador 
Equatoriaal Guinea 
Eritrea 
Estland 
Ethiopië 
Faeroci* 
FalklandtiLuiden* 
FIJI 
Filippijnen 
Finland (mcl 4land) 
Franki ijk 
Frans Guyana* 
Frans-Polynesië* 
Gabon 
Gambia 
Georgië 
Ghana 
Gibraltar* 
Grenada 
Griekenland 
Groenland* 
Groot-Brittan II lë 
Guadeloupe* 
Guam* 
Guatemala 
Guernsey* 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongarije 
Hongkong* (China) 
Ierland 
India 

' I ^ '»' ' " ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Afghani 
Lek 
Algerijnse Dinar 
Kwanza 
Oostcanbische Dollar 
Oostcdnbische Dollar 
Argentijnse Peso 
Dram 
Arubaanse Gulden 
St Helena Pond 
Australische Dollar 
Manat 
Bahama DoIUi 
Bahreinse Dinar 
Taka 
Barbados Dollar 
Belgische Frank 
Belize Dollar 
(TA Frank 
Bermuda Dollar 
Ngultrum 
Boliviano 
Converteerbare Mark 
Pula 
Real 
Brunei Dollar 
Lev 
CFA Frank 
Burundese Frank 
Riel 
Canadese Dollar 
CFA Frank 
Chileense Peso 
Yuan renminbi 
Colombiaanse Peso 
Comoren Frank 
Nieuwe Zaïre 
CFA Frank 
NZ Dollar 
Costancaanse Colon 
Cubaanse Peso 
Cyprus Pond 
Deense Kroon 
Djibouti Frank 
OdsKaiibistht Dollar 
DomiuKaaiist Peso 
Duitse Mark 
Sucre 
Egyptisch Pond 
Elsalvadoriaanse Colon 
CFA Frank 
Entrese Birr 
Estse Kroon 
Ethiopische Birr 
Deense Kroon 
Falklandeilanden Pond 
FIJI Dollar 
Filippijnse Peso 
Finse Mark 
Franse Frank 
Franse Frank 
CFP Frank 
CFA Frank 
Dalasi 
Lari 
Cedi 
Gibraltar Pond 
Oostcanbische Dollar 
Drachme 
Deense Kroon 
Engels Pond 
Franse Frank 
Amerikaanse Dollar 
Quetzal 
Engels Pond 
Guinea Frank 
Guinea-Bissause Peso 
Guyaanse Dollar 
Gourde 
I empira 
Forint 
Hongkong Dollar 
Iers Pond 
Indiase rupee 

Indische Oceaan-gebied Brits* 
Indonesië 
Irak 
Iran 
Israel 
Italië 
Ivoorkust (republiek) 
Jamaica 
Japan 
Jemen 
Jersey* 
JoegoslaMe 
Jordanië 
Kaaimaneilanden* 
Kaapverdië 
Kameroen 
Kazakstan 
Kenya 
Kirgizië 
Kiribati 
Koeweit 
Korea (Republiek) 
Korea (Volksrepubliek) 
Kroatië 
Laos 
Lesotho 
Letland 
Libanon 
Iibeua 
Libië 
Liechtenstein 
Litouwen 
Luxemburg 
Maagdeneilanden (Am )* 
Maagdeneilanden* 
Macao* 
Macedonië 
Madagascar 
Malawi 
Maldiven 
Maleisië 
Mah 
Malta 
Man* 
Marianen* 
Marokko 
Martinique* 
Mauritanië 
Mauntius 
Mayotte* 
Mexico 
Moldavië 
Monaco 
Mongolië 
Montserrat* 
Mozambique 
Mranmar 
Namibië 
Nauru 
Nederland 
Nedeilandse Antillen* 
Nepal 
Nevis 
Nicaragua 
Nieuw-Caledonië* 
Nieuw Zeeland 
Niger 
Nigena 
Niuafo'ou 
Niue* 
Noorwegen 
Norfolkeiland* 
Oeganda 
Oekraïne 
Oezbekistan 
Oman 
Oostenrijk 
Pakistan 
Panama 
Papua-Nevv Guinea 
Paraguay 
Peru 
Pitcairneilanden* 
Polen 

Amenkaanse Dollar 
Roepid 
Irakese Dinar 
Iraanse Real 
Shekel 
Lire 
CFA Frank 
Jamaicaanse Dollar 
Yen 
Jemenitische Real 
Engels Pond 
Nieuwe Dinar 
ordaanse Dinar 
kaaimaneilanden Dollar 

Kaapverdische Escudo 
CFA Frank 
Tenge 
Kenyaanse shilling 
Som 
Australische Dollar 
Koeweitse Dinar 
Won 
Won 
Kuna 
Kip 
Loü 
Lat 
Libanees Pond 
Liberiaanse Dollar 
Libische Dinar 
Zwitserse Frank 
Lita 
Luxemburgse Frank 
Amerikaanse Dollar 
Amenkaanse Dollai 
Pataca 
Deiur 
Madagascarse Frank 
Kwacha 
Rufiyaa 
Ringgii 
CFA Frank 
Maltees Pond 
Engels Pond 
Amenkaanse Dollar 
Marokkaanse dirham 
Franse Frank 
Ouguiva 
Mauntiaansc lupec 
Franse Frank 
Mexicaanse Peso 
Leu 
Franse Frank 
Tugnk 
Oostcanbische Dollar 
Metical 
Kyat 
Namibiaanse Dollar 
Australische Dollar 
Gulden 
NA Gulden 
Nepalese Rupee 
Oostcanbische Dollar 
Cordoba Oro 
CFP Frank 
NZ Dollar 
CFA Frank 
Naira 
Pa'anga 
NZ Dollar 
Noorse Kroon 
Australische Dollar 
Oegandese shilling 
Hryvnia 
Oezbeekse Sum 
Omaanse Real 
Shilling 
Pakistaanse Rupee 
Balboa 
Kma 
Guarain 
Sol 
Nieuw-Zetland Dollar 
Zloty 

mmssmiÊ^ 

Portugal 
Puerto Rico* 
Qatar 
Reunion* 
Roemenië 
Ruanda 
Russische Federatie 
Samoa 
Samoa* 
San Marino 
Sao Tome Sc Pnncipe 
Saoedi-,\rabie 
Senegal 
Seychellen 
Sierra Ixoiie 
Singapore 
Slovenië 
Slowakije 
Soedan 
Solomoneilanden 
Somalië 
Spanje 
Sn Ianka 
Si Kitts 
StIucia 
St \'incent 
St Vincent (Grenadinen) 
St Helena (Dependencies)* 
St Helena* 
St Pierre et Miqueton* 
Suriname 
Swaziland 
Syrië 
Tadzjikistan 
Tanzania 
Thailand 
Togo 
Tokelau* 
Tonga 
Tnnidad&: Tobago 
Tnstan da Cunha* 
Tsjaad 
Tsjechië 
Tunesië 
Turkije 
Turkmenistan 
Turks en Caicos* 
Tuvalu 
Uriigiiav 
Vanuatu 
Valikaaii 
Venezuela 
Verenigde Arabische Emiralen 
Verenigde Siaien 
Vietnam 
WalhseiiFutuna* 
Witruslaud 
IJsland 
Zambia 
Zimbabwe 
Zuid-Afnka 
Zuidelijk Georgië etc * 
Zuidpoolgebied (Frans)* 
Zweden 
Zwitserland 

Escudo 
Amenkaanse Dollai 
Qataraanse Real 
Franse Frank 
Leu 
Ruanda Frank 
Russische Roebel 
Tala 
Amerikaanse Dollar 
Italiaanse Lire 
Dobra 
Saoedische Real 
CFA Frank 
Sevchellen Rupee 
Leone 
Singaporese Dollar 
Tolar 
Slowaakse Kroon 
Soedanees Pond 
Solomon Dollar 
Somalische shilling 
Peseta 
SnIankaanse Rupee 
Oostcanbische Dollar 
Oostcanbische dolaar 
Oostcanbische Dollar 
Oostcanbische Dollar 
Oostcanbische Dollar 
Si Helena Pond 
Franse Frank 
Sunnaamse gulden 
Lilangeni 
Syrisch Pond 
Tadzjikistaanse Roebel 
Tanzamaanse Shilling 
Baht 
CFA Frank 
NZ Dollar 
Pa'anga 
T&T Dollar 
St Helena Pond 
CFA Frank 
Tsjechische Kroon 
Tunesische Dinar 
Turks Pond 
Manat 
Amenkaanse Dollar 
Australische Dollar 
Uruguayaanse Peso 
Vatu 
Italiaanse Lire 
Bolivar 
VAE Dirham 
Amenkaanse Dollar 
Dong 
CFP Frank 
Witrussische Roebel 
IJslandse Kroon 
Kwacha 
Zimbabwe Dollai 
Rand 
Onbekend 
Franse Frank 
Zweedse Kroon 
Zwitserse Frank 

Aanvraag lidmaatschap in behandebng: 
Andorra 

Marshalleilanden 
Micronesië 
Palau 

Bijzondere status: 
Oost-Timor 

Alkortineen: 
CFA 

CFP 

Bron ÜPV website (xmmv upu int, 

Andorraanse Peseta/Franse 
Frank/Spaanse Peseta 
Amerikaanse Dollar 
Amenkaanse Dollar 
Amenkaanse Dollar 

Timorese Fscudo/Roepia 

Communaule Financiere 
en Afrique 
Communaute Financiere 
en Polynesie 

update van 4 juh 1998) 
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Argentinië 
Postbode 
De postbode doet zijn 
werk in Argentinië sinds 
1771 In een postzegel
boekje dot in maart van 
dit jaar verscheen, bevin
den zich zegels met 
plaatjes van postbodes 
uit de periode van 1930 
tot nu toe. In het boekje 
bevinden zich twee ze
gels van 25 c , twee van 
50 c en twee van 75 c. 
Er zijn honderdduizend 
van deze zelfklevende 
boekjes vervaardigd 

Australië 
Lord Howe Island 
Het zo'n 600 kilometer 
oostelijk van Australië 
gelegen Lord Howe Is
land (behorend tot de 
staat Nieuw-Zuid-Wales) 
beschikte tot voor kort 
nauwelijks over postale 
voorzieningen. Om 
daarin verbetering aan te 
brengen, is er in decem
ber van het vorig jaar als 
aanvulling op de dien
sten van Australia Post de 
Lord Howe Island Courier 
Post opgericht. Het be
drijf stett zich ten doel het 
vervoeren van post van 
en naar het postkantoor. 
De eilandbewoners wor
den zo in de gelegenheid 
gesteld heel wat benzine 
te besparen. 
Op 31 december gaf 
men een postzegeTvan 
$1.80 uit. Deze was ook 
verkrijgbaar in een 
boekje van vier stuks. Zo
wel zegels als boekje 
waren binnen drie we
ken uitverkocht. In april 
verscheen een serie van 
vier zegels Deze serie, 
met een waarde van 
$7 20, is eveneens ver
krijgbaar in een postze-
geiDoekje Thema van de 
serie vormt het leven in 
de Tasmanzee rondom 
het eiland. 

Later dit jaar staat nog 
een millennium-uitgifte 
op het programma. Op 
Lord Howe Island bereikt 
men ook wat eerder het 
jaar 2000... 

Kindertelevisie 
In Australië ontstond de 
televisie als massamedi
um halverwege de jaren 
vijftig Vanaf net begin 
legde het land wereld
wijd eer in met uitsteken
de kinderprogramma's. 
Een hele generatie is in 
Australië opgegroeid 
met een viertal populaire 

Bananas in Pypmos is het vlaggenschip van de Australian Broadcas
ting Corporation (ABC), de serie werd verkocht aan 36 omroepen 

tv-programma's Ze von
den een plaatsje op de 6 
mei verschenen serie ze
gels. Mr Squiggle, Here's 
Humphrey, Play School 
en Bananas in Pyjamas 
De serie is ook verkrijg
baar in een postzegel-
boekje. Het bevat tien 
exemplaren van de 45 
cent kostende zelfkleven
de zegels. 

Bloemen langs de kust 
De in april gestarte per
manente serie 'bloemen 
langs de kust' gaat op 8 
juli verder met vijf nieu
we waarden. Op dezelf
de dag verschijnt ook 
een boekje met twintig 
zegels van 45 c Het zijn 
dezelfde zegels als in het 
aprilboekje Guinea-
bloem, fuchsia, hyacint 
en dagbloem. 

Brazilië 
Onderzoek 
Studies naar mogelijkhe
den van de territoriale 
wateren voor de visserij, 
oceanografisch onder
zoek, verkenning van de 
zeetopografie en de fau
na, modernisering van 
de scheepvaart en zoe
ken naar hulpbronnen 
vormen de speerpunten 
van een programma dat 
de Braziliaanse regering 

enkele jaren geleden 
heeft opgezet. Begin dit 
jaar volgde een evalu
atie. Bij die gelegenheid 
gaf de postdienst op 5 
maart een blokje van zes 
zegels uit waarop de zes 
punten zijn uitgebeeld. 
Het blokje werd ook ge
bruikt om de wereldten
toonstelling te Melbourne 
te promoten. Van het 
blokje zijn ook 20.000 
exemplaren verkrijgbaar 
in een boekje. Omdat 
het blokje geen zegel-
randen heeft, zijn de ze
gels zelf gebruikt voor 
riet inplakken Een slech
te zaak! 

Canada 
Orchideeën 
Eind april/begin mei 
trad Canada als gast
heer op voor de Wereld 
Orchideeën Conferentie 
Dit is een driejaaHijks 
evenement waarbij dui
zenden hobbyisten, kwe
kers en wetenschappers 
elkaar ontmoeten De 
conferentie stond dit jaar 
in het teken van het be
houd en de bescherming 
van de genetische ver
scheidenheid. 
Op 27 april verscheen 
een serie postzegels met 
afbeeldingen van wilde 
Canadese orchideeën in 

«HIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

M M I É I M MÉÉ* 
O p de zegels van het zogenaamde 'Revizee'-programma staan af
gebeeld een satelliet, een rotspelikaan, een onderzoeksschip, een 
zeeschildpad, een dolfi|n en een duiker 

Kaft en zegelvellet|e van het Canadese orchideeenboek|e 

verschillende kleuren en 
vormen. De vier zegels 
van 46 c elk komen ook 
driemaal voor in een 
postzegelboekje. 

Ook Wildlife-boekjes in 
Quebec 
Canada kent sinds 1985 
zogenaamde Wildlife-
boekies Ze bevatten een 
zegel met een afbeelding 
van een eend en ze zijn 
noodzakelijk voor een 
jachtvergunning. De op
brengst ervan wordt on
der meer besteed aan de 
bescherming van dieren 
in het natuurlijke omge
ving. 
De boekjes zijn op de 
postkantoren verkrijg
baar. 

Het eerste boek|e met de een
denzegel uit 1985 

Nu blijkt dat de Canade
se provincie Quebec ook 
al geruime tijd dit soort 
zegels uitgeeft Boekjes 
hiervan zijn bekend van
af 1988, soms met een 
bijzondere opdruk. En 
sinds 1996 bestaan ze in 
twee versies: de normale 
en een bijzondere met 
een opdruk van het We-
reldnatuurfonds (ViWF). 
De laatste is duurder 
vanwege de toeslag voor 
hetWV/F 

Cyprus 
Europaboekje 
Voor het tweede achter
eenvolgende jaar geeft 
de postdienst van Cyprus 
de Europazegels ook in 
een boekje uit De twee 
zegels (datum van uitgif
te 6 mei) hebben waar
den van 15 en 30 c. en 
hebben als thema 'Na
tuurreservaten en par
ken' Afgebeeld zijn een 
boslandschap met herten 
en een strand met schild
padden. Het boekje be
vat vier van beide zegels 
in twee samenhangende 
strips. 

Ierland 
Fosfor 
Het op 4 september 
1998 versehenen Ierse 
boekje met permanente 



Het Ierse boek|e met vi|f merels 
en VI |f goudhaant|es 

zegels uit de vogelserie 
(tienmaal 30 p.) beleefde 
op 25 januari van dit 
jaar een herdruk in een 
fosforescerende versie. 

Man 
Bloemenserie uitgebreid 
De postdienst van het ei
land Man breidde de 
permanente serie met af
beeldingen van bloemen 
op 26 april uit met drie 
nieuv/e waarden 26, 22 
en 5 p. Tegelijk ver
scheen er ook een nieuw 
automaatboekje van 
£ 1 - met een zegel van 
26 p., drie van 22 p en 
twee van 4 p. Bij de laat
ste waarde gaat het om 
een herdruk van de vorig 
jaar verschenen zegel, 
die overigens nu wel het 
jaartal 1999 vermeldt. 

Nieuw-Zeeland 
Herdrukken 
Langlopende boekjes 
worden in Nieuw-Zee
land soms gewijzigd her
drukt. In maart gebeurde 
dat met twee boekjes Het 
boekje met vijf luchtpost
zegels van $1 (1996) 
heeft een licht gewijzigde 
voorzijde, terwijl het 
boekje met tien zegels 
van 40 c landschappen 
(uit 1998) nu al voor de 
tweede maal een gewij
zigde reclame bevat 
Deze laatste spoort de 
gebruikers nu aan een 
zogenaamd Presentation 
Pack van de stadsikonen-
zegels te kopen. 

Noorwegen 
Lokaal boekje Stavanger 
Sinds 1991 verschenen 
er in Noorwegen tiental
len lokale boekjes Het 
begon met boekjes die 
gebruikt werden op de 
schepen van de Hurtigru-
ta, die volgens een vaste 
dienstregeling de meeste 
plaatsen aan de Noorse 
kust aandoen. De boek

les werden uitgegeven 
door het postkantoor van 
Harstad. Mede door de 
kleine oplagen zijn som
mige boekjes erg ge
zocht Het Flams-bónen-
boekje (het door het 
postkantoor van Stork-
marknes uitgegeven 
boekje met een afbeel
ding van de befaamde 
rode trein) is daar een 
voorbeeld van. De mees
te van de lokale boekjes 
zijn voorzien van het 
logo van de Noorse post, 
zodat we er niet zomaar 
aan voorbij kunnen 
gaan. 
Op 14 februari van dit 
jaar gaf het postkantoor 
van Stavanger samen 
met de Stavanger Filate-
iist-Klub een boekje uit 
bij de 150e geboortedag 
van de dichter en stadge
noot Alexander L Kiel-
land Het boekje bevat 
acht zegels van 4 k (ze
gel van 4 januari, met 
afbeelding van bosane-
moon), maar werd toch 
verkocht voor een prijs 
van 50 k. Er zijn 1999 
exemplaren vervaar
digd. De boekjes zijn ge
nummerd. 

Norfolkeiland 
Luchtpost 
Op 25 mei verscheen op 
Norfolkeiland opnieuw 
een postzegelboekje met 
veertig zegels van 5 c. 
Op de postzegels staan 
twee vliegtuigen afge
beeld die het lokale post-
verkeer verzorgen. 

St Pierre-et-Miquelon 
Euro 
De euro overschrijdt de 
grenzen van Europa 
fors. Dat valt op te ma
ken uit de uitgifte in mei 
van dit jaar van een 
postzegelboekje met tien 
eurozegels in het Franse 
St. Pierre-et-Miquelon 
Het gebied ligt nabij het 
Canadese Newfound
land, maar gebruikt als 
Frans departement de 
Franse frank en over eni
ge tijd dus de euro 
Het is hetzelfde boekje 
als het begin dit jaar ver
schenen exemplaar in 
het moederland; het 
heeft alleen de opdruk 

Saint Pierre Ook nu zijn 
de zegels weer zonder 
waarde-aanduiding. Ze 
vertegenwoordigen een 
waarde van 3 f. 

Slowakije 
125 jaar UPU 
Op 12 maart kwam de 
Slowaakse post met een 
postzegel ter gelegen
heid van de 125e ver
jaardag van de Wereld
postvereniging (UPU). De 
zegel heeft een waarde 
van 4 k. en is ook ver
krijgbaar in een boekje 
van tien stuks. De oplage 
bedraagt 7.000 boekjes. 

Zuid-Afrika 
Aids 
De bewustwording van 
het gevaar van Aids 
vormt het thema van een 
postzegelboekje dat de 
^uid-Arrikaanse post
dienst op 1 april uitgaf. 
Het boekje bevat vijf 
paartjes van twee sa-

De inhoud van het Zuid-Afri-
kaanse Aids boekje, op het kaft-
|e van het boekje staat de tekst 
Support our children in a world 
with Aids 

menhangende zegels 
met een afbeelding van 
een traditioneel Nguni 
'liefdesbriefie', een ge
vlochten embleempje, 
met daarop nu het rode 
Aids-symbool. Het lief
desbriefie is een oude 
traditie: net werd ge
maakt door jonge meis
jes van de Nguni-stam 
(bijvoorbeela Zulu of 
Xhosa) en gedragen 
door jongens en meisjes. 
De vele verschillen in 
kleur en patroon vorm
den een ingewikkelde 
code 
Het embleem met het 
Aids-symbool is geregeld 
te zien op de revers van 
prominente Afrikanen, 
als ondersteuning van de 
regeringscampagne. De 
zegels zijn zonder waar
de-aanduiding, maar 
dragen de vermelding 
Standard Postage. De 
prijs is nu 1.20 r. 

Zuidpoolgebied (Frans) 
Reisboekje 
In mei gaf het gebied 
met de naam Terres Aus-
trales et Antarctiques 
Francoises zijn eerste 
boekje uit. Op dit mo
ment zijn er nog weinig 
gegevens over verstrekt: 
de nominale waarde be
draagt 100 f en het mo
tief is 'reizen'. 

Zweden 
Wilde orchideeën 
Vier wilde orchideeën uit 
Zweden, meestal dicht 

bij de kust voorkomend, 
zijn te vinden in een 
postzegelboekje dat op 
20 mei uitkwam Het 
gaat om de piramidale 
orchidee [Anacanfipthis 
pyramidalis), het vrou
wenschoentje {Cypripe-
dium calceolus), het 
moerasnieskruid {Epi-
pactis palustris) en de 
qroengevleugelde orchi
dee {Orchis morio). Het 
boekje bevat tien postze
gels en kost 50 k. De ze
gels zijn zonder waarde
aanduiding en kunnen 
worden gebruikt voor 
binnenlandse brieven. 

Nationale parken 
Twee nieuwe postzegels 
waarop de Zweedse na
tionale parken Tyresta en 
Gotska Sandön staan af
gebeeld verschenen 
eveneens op 20 mei Ty
resta ligt slechts 20 kilo
meter verwijderd van 
Stockholm, maar biedt 
de bezoeker een oerbos 
met rotspartijen en spar
ren van honderden jaren 
oud Er zijn ook kastelen 
en boerderijen te vinden. 
Gotska Sandön ligt in de 
Baltische Zee, onderdeel 
van een zandbank uit de 
ijstijd, er zijn exotische 
planten en dieren te vin
den. 
De zegels hebben een 
frankeerwaarde van 7 k. 
Ze zijn verkrijgbaar in 
een postzegelboekje met 
een inhoua van vier ze
gels. 

De zegelinhoud van het Zweedse boek|e 'Nationale parken' 
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Postzegel Partijen Centrale 

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

Deel mee in het succes van de Postzegel Partijen Centrale en bezoek ons kantoor in Den Haag. 
ledere maand bieden wij meer dan 1000 verschillende partijen aan van de hele wereld geprijsd 

vanaf tien gulden tot vele duizenden guldens. 

Ons motto is: "Uw hobby hoeft niet duur te zijn". 

Onder het genot van een gratis kopje koffie, warme chocolademelk, of iets fris kunt u bij ons rustig de partijen 
bekijken. Wij hebben zitplaatsen voor 20 personen en het is vaak erg gezellig. U kunt op uw gemak alles 

bekijken wat wij aan te bieden hebben o.a.: 
 meer dan 20.000 eerste dag enveloppen van de hele wereld w.o. veel motief voor een 

gulden per stuk, deze worden iedere 2 maanden totaal vernieuwd; 
 nieuwe en 2e hands insteekboeken voor zeer lage prijzen; 

 telefoonkaarten van de hele wereld voor een gulden per stuk; 
 ook nemen wij restanten in als gedeeltelijke betaling op partijen die bij ons aangeschaft worden. 

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

Kavels zijn ook schriftelijk, telefonisch of per fax te bestellen. Openingstijden di/vr 09 0017.00u za 10 0016 OOu. 
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! 

1 ^ >l<:|<i|<s|<:|ti|ii|ii|<l|i:|i:|<:)i:)c:|c;|ci(<«%i|<i|ci|c]t[i|ci|ci|[>|i]|<:|c:|<Hc:|ii|c:|i4c:|cs|t f N F O R M A T I E B O N * ♦ ♦ * * * * * ♦ ♦ * * * ♦ ♦ ♦ * ♦ * ♦ * * * * ♦ ♦ ♦ * * * * ♦ * * * * * ♦ * * * 

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

Als u bovenstaande informatiebon invult en naar ons toestuurt, krijgt u een jaar lang gratis en getieei vri jbl i jvend 
onze maandelijkse partijenlijst. 
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Postzegel ] t*arl ;ijen Centrale 
Dit is een selectie van onze juni Partijenlijst. 

ANDORRA. Pfr /ongebr In DAVO-album 
Frans en Spaans 1928/1985 
Zeer goed gevulde verzamelmg met veel top-
matenaal Zelden aangeboden 
AUSTRALISCHE STATEN Vnl gebr In map 
Interessante partij op albumbladen Waarbij veel 
beter materiaal 
AZIË Ongebr/gebr In album 
Interessante verzameling waarbij Indonesië en 
Philipijnen 
BELGIË Vnl gebr In album 
+/-1860/1980 Leuke beginners-verzameling 
ZEER hoge cataloguswaarde 
CAMBODJA Pfr In insteekboek 
Leuke verzameling met 200 komplete series 
Allen motief 
Leuk geheel 
CANADA. Vnl pfr In album 
1930/1986 Een mooie verzameling met veel 
top-matenaal, zoals O H M S 
CANADA. Pfr /ongebr /gebr In album 
1870/1987 Goed gevulde verzameling waarbij 
New Foundland 
CUBA. Pfr In insteekboek 
Een mooi geheel met +/-100 verschillende uit
giften Veel motief 
D D R pfr /ongebr /gebr In map 
Stock, waarbij betere blokken in aantallen op 
msteekbladen Zeer hoge cataloguswaarde 
DUITSERIJK Pfr/ongebr/gebr In map 
Combmaties Een mooi geheel dat zelden wordt 
aangeboden Cataloguswaarde dm 2200,-
DUITSE STATEN In map 
Enorme voorraad op msteekbladen Waarbij beter 
materiaal Interessant voor de rondl Gigantische cat w 
DUITSLAND In KABE-album 
Collectie zones en West-Duitsland, waarbij beter 
materiaal 
DUITSLAND BUND Pfr /ongebr /gebr In 2 albums 
1946/1978 Zeer goed gevulde verzameling met 
veel top-materiaal Geschikt om mee verder 
te gaan 
EUROPA Pfr/ongebr In map 
Betere blokken Cat waarde ruim ff 6000,-
FIJI Pfr/ongebr/gebr ta album 
+/-1900/1985 Goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Waarbij veel motief 
FRANKRIJK Pfr/ongebr/gebr In 3 albums 
1852/1984 Goed gevulde verzameling met veel 
beter matenaal Leuk om mee verder te gaan 
GRIEKENLAND Pfr/ongebr/gebr In album 
1861/1994 Goed gevulde verzameling met veel 
betere zegels 
HONG KONG Ongebr /gebr In map 
1862/1969 Verzameling op albumbladen 
Waarbij veel klassiek Een mooi geheel wat zelden 
wordt aangeboden Cat waarde ruim 2100 Epnd 
IJSLAND Vnl gebr In DAVO-album 
leuke beginners-verzameling om mee verder 
te gaan 
IJSLAND Pfr/ongebr/gebr In album 
+/-1900/1001 Goed gevulde verzamehng 
Leuk om mee verder te gaan 
IRAN Pfr In insteekboek 
1974/1994 Een goed gevulde verzamelmg met 
veel interessant materiaal 
ISRAEL Vnl pfr In album 
1951/1979 Een goed gevulde verzamelmg 
met tab 
JAPAN Ongebr In map 
Betere vooroorlogse series, vnl zonder gom 
Cataloguswaarde ISCA 1995 160 000 yen 
KANAAL EIL Vnl pfr In 2 albums 
1969/1988 Vnjwel komplete verzameling 
Veel motief en hoog nominaal 

F 1 800,00 

F 400,00 

F 300,00 
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F 400,00 

F 1 500,00 

F 450,00 

F 200,00 

F 1 300,00 
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F 3 500,00 

F 400,00 

F 600,00 

F 350,00 

F 550,00 

F 1 250,00 

F 500,00 

F 1 300,00 

F 175,00 

F 350,00 

F 350,00 

F 300,00 

F 500,00 

F 1 100,00 
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3969 
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3930 
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3940 

3917 

3921 

3911 

3920 

3961 

3967 

3975 

3908 

3942 

3931 

3900 

3970 

3902 

3929 

3933 

LAOS Pfr In insteekboek 
Een mooi geheel met uitsluitend komplete series 
Waarbij veel dieren 
LIECHTENSTEIN Pfr/ongebr h DAVO-album 
1912/1985 Vnjwel komplete verzameling met 
vele top-series Waarbij Dienst en Luchtpost 
Extreem hoge cataloguswaarde 
MEXICO Pfr/ongebr/gebr hl album 
1856/1985 Leuke beginnersverzamelmg met veel 
zegels 
MOTIEF ROYAL WEDDING Pfr In 9 albums 
1982 Een mooie, zeer uitgebreide verzameling 
met veel exfra's zoals ongetand en Gutter pairs 
Zelden zo mooi aangeboden 
MOTIEF RUIMTEVAART Vnl pfr 
Collectie m 4 speciale luxe LEUCHTTURM-albums 
Mooie koop met zeer hoge cataloguswaarde 
NEDERL ANTILLEN Pfr In DAVO-album 
1980-1987 Vrijwel komplete verzameling 
Cataloguswaarden 2100,-
NEDERLAND Pfr /ongebr /gebr In DAVO-album 
1945/1969 Goed gevulde verzameling met veel 
betere postfrisse series 
NEDERLAND Pfr/ongebr In album 
1852/1955 Een goed gevulde verzameling met 
veel top-matenaal Leuk om mee verder te gaan 
NEDERLAND Pfr hi album 
1944/1976 Redelijk gevulde verzamelmg waarbij 
ITEP en Hartz 
NEDERLANDSE KOLONIEN Pfr/ongebr/gebr 
In 3 insteekboeken +/- 1900/1989 Goed gevulde stock 
waarbij Antillen, Curacao, Nieuw Guinea en Aruba 
Zeer geschikt voor de rondzending 
NEDERLANDSE KOLONIEN Vnl pfr hi album 
Antillen 1949/199 Sunname 1950/1975 
Een goed gevulde verzameling 
Cataloguswaarde+/-fl 2500,-
SKANDINAVIE Vnl pfr in album 
Aland. Groenland en Faroer 1938/1991 
Vnjwel komplete verzameling 
SURINAME Pfr /ongebr In msteekboek 
1943/1975 Goed gevulde verzameling met veel 
betere senes uit de jaren '40 en '50 
THUISLANDEN Pfr In insteekboek 
Kleine verzamelmg met veel motief 
TSJECHO-SLOWAKIJE Vnl gebr In album 
1918/1989 Kleine verzamelmg 
TURKIJE Ongebr/gebr In album 
kleine verzameling 
VATIKAANSTAD Ongebr/gebr In msteekboek 
Kerken Staten Een mooi geheel waarbij doubletten 
+/- 400 stuks Zeer hoge cataloguswaarde 
VATIKAANSTAD Pfr/ongebr In album 
1929/1998 Met alle betere series, incl luchtpost 
WERELD Ongebr/gebr 
Zeer mteressante collectie in 3 dikke en goed 
gevulde albums, waarbij veel beter matenaal 
Groot avontuur met gigantische cataloguswaarde 
ZUID AFRIKA. Vnl gebr In album 
1910/1984 Goed gevulde verzameling met veel 
interessant matenaal Leuk om mee verder te gaan 
ZUID AMERIKA Pfr/ongebr/gebr In album 
Columbia, Panama en Kanaalzone Redelijk 
gevulde verzamelmg met veel komplete senes 
ZWITSERLAND Ongebr/gebr In map 
+/-1920/1960 Een mooi geheel met veel top-
matenaal Zoals blokken en Dienst 
Zeer hoge cataloguswaarde 
ZWITSERLAND Vnl gebr In 3 DAVO-albums 
Collectie 1850/1987 Waarbij veel beter mater
iaal 0 a Pax, blokken, etc 
Zeer hoge cataloguswaarde 
ZWITSERLAND Ongebr/gebr In map 
Blokken en Luchtpost Kleine verzameling op 
Albumbladen Vnl beter matenaal Hoge catwaarde 
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FEESTEN OP EUROPEES NIVEAU 
Interessant thmaEuropmgßJs 1998 D VEENSTRA, BUITENPOST 

'Nationale feestdagen en feesten' was het thema van de 

Europazegels van 1998. Voor de behandeling van de emissies 

van de vijfenvijftig deelnemende landen koos de auteur van 

de nu volgende bijdrage voor een thematische benadering. 

Ook dit jaar wordt het artikel afgesloten met een compleet 

overzicht van alle Europazegels die vorig jaar verschenen. 

NATIONALE FEESTDAGEN 
Het is geen verrassmg dat veel 
landen bij de invulling van het 
Europazegel thema van 1998 
hebben gekozen voor een na
tionale feestdag. In de meeste 
gevallen heeft die dag een re
latie met het bestaan van de 
natie, al kan het per land nog
al verschillen. Zo staat in het 
ene land de viering van de on
afhankelijkheid centraal, ter
wijl in een ander land de her
kregen vrijheid als een natio
nale feestdag wordt gevierd. 
Omdat de informatie van een 
aantal (vooral OostEuropese) 
landen summier is kunnen 
niet alle uitgiften  en dat 
geldt ook voor de andere ru
briekjes van dit artikel  van 
commentaar worden voor

Cyprus 
De zegel van 30 c. toont een 
klassiek beeld van een natio
nale feestdag. Een grote me
nigte heeft zich verzameld 
voor het regeringsgebouw. le
derjaar op 16 augustus wordt 
hier het uitroepen van de on
afhankelijkheid in 1960 her
dacht. Let op de herauten op 
het dak links van de nationale 
vlag; hopelijk hebben ze geen 
last van hoogtevrees. 

Cyprus (Turks) 

400 Dat op het Turkse deel van 
WW Cyprus de nationale feestdag 

op een andere datum wordt 
gevierd ligt voor de hand. Dat 
heeft alles te maken met de al 
vijfendertig jaar durende 

strijd tussen Grieken en Tur
ken. Op 15 november 1983 
leidde dat tot het uitroepen 
van de Turkse Republiek van 
NoordCyprus. 

De zegel van 40.000 1. is gewijd 
aan de nationale feestdag. 
Turks Cyprus wordt overigens 
niet door PostEurop (de rechts
opvolger van de CEPT) er
kend. 

Duitsland 
Op 3 oktober wordt in Duits
land sinds enige jaren de Dag 
van de Duitse Eenheid ge
vierd. De onverwachte val van 
de muur die Oost en West
Duitsland van elkaar scheidde 
leidde uiteindelijk tot de her
eniging van de beide Duitslan
den. 
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komt. Op de zegel zien we 
twee duiven in de Duitse kleu
ren, genesteld in de Europese 
boom. 

Gibraltar 
Gibraltar is wel eens eigenzin
nig bij het invullen van het ge
meenschappelijke PostEurop
thema. Ditmaal is men echter 
heel creatief geweest. Ook de 
uitvoering mag er wezen, zo
dat de kwalificatie 'Mooiste 
Europazegels van 1998' voor 
de hand ligt. 

nuese dorpen. Moorse invloe
den en de Latijnse voorou
ders uit het Middellandse
Zeegebied. 

Guernsey 
De zegel van 30 c. is gewijd 
aan de bevrijdingsdag. Op de 
zegel zien we een Duitse tank, 
een verwijzing naar de bezet
ting door de Duitsers in de 
Tweede Wereldoorlog. Op de 
voorgrond is een monument 
te zien. 

De zegel van 110 p. staat bol 
van een symboliek die maar 
voor een deel tot zijn recht 

Achtergrond voor de reeks is 
een referendum dat op 10 
september 1967 in Gibraltar 
werd gehouden over de vraag 
of Gibralter Brits moest blij
ven. De bewoners gaven op 
overweldigende wijze uiting 
aan hun proBritse gevoelens. 
Sindsdien is 10 september Gi
braltars nationale feestdag. 
Op de vier zegels zijn nationa
le costuums afgebeeld zoals 
die ooit door de diverse ver
vuilers van het 'ambt' van 
Miss Gibraltar zijn gedragen. 
De costuums weerspiegelen 
de culturen die het gezicht 
van Gibraltar hebben be
paald: de Britse militaire in
vloed, vissersvrouwen uit Ge

Hongarije 
In Hongarije viert men twee 
nationale feestdagen. De ene 
zegel is gewijd aan de viering 
van de stichting van de Hon
gaarse staat. Die wordt gevierd 
op 20 augustus als St. Stefans
dag, naar Stefanus I de Heili
ge (9971038), de eerste ko
ning van het land. 



De andere zegel is opgedra
gen aan de Hongaarse op
standvan 1956. Deze vrijheids
strijd werd door het Russische 
leger in bloed gesmoord. In 
1989 kon de Hongaarse Repu
bliek echter worden uitgeroe
pen. 

Liechtenstein 
In Liechtenstein wordt sinds 
1940 het 'Feest van de Prins' 
gevierd. Dit nationale feest ter 
gelegenheid van de geboorte 
van de vroegere vorst FranzJo
zef II wordt tegelijk met Maria 
Hemelvaart in de hoofdstad 
Vaduz gevierd. 
De zegel van 90 f. toont een 
optocht in een van de twaalf 
gemeenten. In die gemeen
ten worden verspreid over het 
jaar feestelijkheden georgani
seerd waaraan wordt deelge
nomen door zang, muziek
en sportverenigingen. Ook 
brandweerkorpsen zijn pre
sent. 

^̂ f̂eC ̂Ä 

Op de zegel van 1.10 f. lopen 
twee muziekkorpsen in een 
optocht in Balzers; op de ach
tergrond is kasteel Gutenberg 
te zien. 

Luxemburg 
In Luxemburg wordt de natio
nale feestdag op 23 juni ge
vierd, op de verjaardag van 
groothertog Jan. Het feest 
wordt afgesloten met een 
groot vuurwerk bij de Adolf
brug in de hoofdstad. De ze
gel van 16 f. geeft er een im
pressievan. 

LUXEMBOURG 2 5 
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In oktober wordt de nationale 
herdenking gehouden, net als 
bij ons op 4 mei. De zegel van 
25 f. toont een impressie van 
de gedenkvlam bij het natio
naal monument, tegen de 
achtergrond van een glasin
loodraam. 

Man 
Tynwald Day is de nationale 
feestdag van Man. De dag 
wordt op 5 juli  ook wel oud 
Midzomerdag genoemd  ge
vierd. De bevolking komt dan 
samen in het hart van het ei
land, in het dorp St. John, om 
er de jaarlijkse openluchtbij
eenkomst van het parlement 
van het eiland  de Tynwald 
op Tynwald HUI bij te wonen. 
Het is een meer dan duizend 
jaar oude traditie. 
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republiekje regeert geen ko
ning en zelfs geen president, 
maar twee Capitam Regenti. Ze 
worden slechts voor een half 
jaar gekozen. Daardoor wor

De zegel van 30 p. geeft een 
beeld van de bijeenkomst op 
Tynwald Hill De zegel is  net 
als die van 25 p. opgenomen 
in het speciale velletje Natio
nal Days. Op de onderste vel
rand staan regels uit het volks
lied van Man: zowel in het En
gels als in het Manx. Tynwald 
Day zorgt ook voor de nodige 
festiviteiten, zoals de zegel van 
25 p. met volksdansers toont. 

Monaco 
Monaco ging in 1998 een 
beetje op herhaling. Van de 
twee zegels is er een gewijd 
aan Sainte Devote, schutspa
trones van het prinsdom. 
Haar feestdag wordt op 27 ja
nuari gevierd. In 1997 (thema 
'sprookjes en legenden') was 
ook al een Europazegel aan 
haar gewijd. 
Op 19 november wordt in 
Monaco de nationale feestdag 
gevierd, die werd ingesteld 
door Prins Rainier III. 

San Marino 
De nationale feestdagen van 
San Marino hebben een bij
zonder karakter. In het mini

den op vaste data, namelijk I 
april en 3 oktober, steeds twee 
nieuwe ambtsdragers ingehul
digd. 

De beelden op de twee zegels 
laten zien dat de halfjaarlijkse 
inhuldiging met veel ceremo
nieel vertoon gepaard gaat. 

Turkije 
In Turkije wordt de nationale 
feestdag op 29 oktober ge
vierd. Ook wordt aandacht ge
schonken aan het Europees 
kinderfeest. Op de zegels de 
onvermijdelijke portretten 
van de 'vader des vaderlands', 
Kemal Atatürk. 

IJsland 
Op de twee zegels van IJsland 
worden de festiviteiten op 17 
juni, de nationale feestdag, in 
beeld gebracht. Op die dag in 
1944 herkeeg IJsland zijn zelf
standigheid. Het was ook de 
133ste geboortedag van presi
dent Jïn Sigurdsson, de grote 
voorvechter voor zelfstandig
heid. Op het postzegelboekje 
zijn enkele muzikanten afge
beeld. 

Zwitserland 
Hoewel de zegel van Zwitser
land een nogal folkloristische 
uitstraling heeft, gaat het toch 
om de uitbeelding van de 
Zwitserse nationale feestdag 
op I augustus. 

De zegel zit vol symboliek. De 
lange lampion is een afgelei
de van de Zwitserse vlag en 
staat dus voor het land. De 
kleuren van de ronde lam
pion symboliseren de verschil
lende Zwitserse kantons. 
's Avonds worden er lampion
optochten gehouden en is er 
vuurwerk. 
De 'vuursymboliek' vinden we 
ook terug in vreugdevuren en 
de vuursignalen (Chutzen) uit 
vroeger tijden. 

FESTIVALS 
België 
Meer dan twee miljoen men
sen bezochten de afgelopen 
22 jaar het popfestival in het 
Torhout/Werchter. Het festi
val valt te vergelijken met Pink
pop in het Limburgse Land
graaf. 
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Op de moderne zegel is een 
gitarist afgebeeld. De dirigent 
op de andere zegel is de blik
vanger voor het Festival van 
Wallonië, sinds 1971 een bun
deling van de festivals van Sta
velot. Luik, St. Hubert, Na
men en WaalsBrabant. Dit 
festival van de klassieke mu
ziek is nu één van de hoogte
punten van het culturele le
ven in Wallonië. 

431 
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Faeröer 
St. Olav {Olavsöka) is het natio
nale volksfeest van de Faeröer. 
Eiet wordt op 29 juli gevierd, 
de sterfdag van de heilige 
Noorse koning Olav, die in 
1030 in de slag bij Stiklestad 
om het leven kwam. Het is een 
bijzondere combinatie van po
litiek en christendom. Op de 
feestdag begint ook het nieu
we parlementaire jaar. 

De twee zegels geven een 
beeld van de grote optocht 
met geestelijke en burgerlijke 
autoriteiten door de straten 
van de hoofdstad Thorshavn. 
Het is een feest met een eeu
wenoude geschiedenis. 

Frankrijk 
Het leven van de Fransen staat 
op 21 juni, het begin van de 
zomer, in het teken van de 
muziek. Sinds 1982 wordt op 
die dag het 'Festival van de 
Muziek' gevierd. Het gaat om 
een allesomvattend muziek
feest: zowel beroepsmusici als 
amateurs trekken een ieder 
jaar groter publiek. Alle mu
ziekstijlen komen er aan bod: 
klassiek en modern, kamer
muziek, jazz, pop. Omdat 
Frankrijk een multicultureel 
land is, is het aanbod aan mu
ziek navenant. 

Op de Franse zegel is de veld, 
bos en herdersgod Pan afge
beeld, die zich zoals de mythe 
wil ophield in de bossen van 
Arcadië. Pan symboliseert de 
rijke verscheidenheid aan mu
ziek in Frankrijk. 

Griekenland 
Het cultureel erfgoed van 
Griekenland is bij uitstek ge
schikt voor culturele festivals. 
O p de twee Griekse zegels 
zijn voorbeelden van podia 
uit de klassieke oudheid afge
beeld. 
De zegel van 140 d. laat het in

drukwekkende theater van 
Epidavros zien; de Grieken 
hebben hier sinds de derde 
eeuw voor Christus menig 
spektakel aanschouwd. Het 
theater werd door de Goten 
verwoest; later, in 267 na 
Christus, werd het herbouwd. 
Het is voor bepaalde uitvoe
ringen nog steeds in gebruik. 
Ook het Odeon van Herodes 
Atticus in Athene, afgebeeld 
op de zegel van 500 d., wordt 
van tijd tot tijd gebruikt. Men 
beweert wel dat dit de oudste 
concertzaal ter wereld is. Fans 
van de ook in ons land beken
de Griekse zangeres Nana 
Mouskouri zullen  net als de 
auteur van dit artikel  waar
schijnlijk de dubbelCD in 
hun bezit hebben van het bve
concert dat Nana in 1986, na 
twintigjaar afwezigheid, in het 
immense theater Herodes 
Atticus gaf 

GrootBrittannië 
De Engelsen beweren dat het 
Notting Hillrczmaval na dat 
van Rio de Janeiro het groot
ste ter wereld is. Reden ge
noeg voor Royal Mail om het 
Europathema voor 1998 aan 
te grijpen voor een echte car
navalserie. 

De vier zegels (slechts twee er
van dragen het Europalogo) 
zijn nogal 'expressionistisch' 
vormgegeven: de wat wazige 
beelden moeten een indruk 
geven van het veelkleurige ka
rakter van het carnaval. Het 
zijn overigens niet de van huis 
uit conservatieve Engelsen, 
die kleur geven aan dit festijn. 
Ook hier draagt de multicul
turele samenleving van het 
land bij aan de sfeer. 

Guernsey 
Net als Engeland gaf ook 
Guernsey een serie van vier ze
gels uit in een tweeoptwee 
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verhouding. Op drie van de 
vier zegels zijn jaarlijkse shows 
afgebeeld. 
De zegel van 25 p. staat in het 
teken van de Northshow, een 
bloemencorso. De bijnaam 
Battk of flowers stamt uit de tijd 
toen kwajongens probeerden 
de bloemen van de wagens 
van de tegenpartij af te halen. 
De Westshow, afgebeeld op de 
zegel van 20 p., heeft een nos
talgisch karakter. Afgebeeld 
zijn vrouwen in klederdracht; 
ook zien we schapen. 
De Southshow heeft een agrari
sche achtergrond. Op de ze
gel van 37 p. zien we beelden 
van een land en tuinbouwex
positie en van een springcon
cours. 

Ierland 
De Ierse zegel van 30 p. is ge
wijd aan de Puck Fair. Dit jaar
lijkse festival wordt steeds in 
augustus in Killorglin (Kerry) 
gehouden. Het trekt zestig
duizend bezoekers naar de 
stad. De oorsprong van dit 
feest is niet helemaal duide
lijk, maar waarschijnlijk ligt er 
een voorchristelijk oogstfeest 
aan ten grondslag. 

De gekroonde geit die op de 
zegel op de voorgrond is afge

\ beeld, loopt in de optocht 
door de stad mee als de 'ko
ning van het feest'. Later 
troont hij op een platform op 
een plein als een symbool van 
de vruchtbaarheid. 

Jersey 
Ook bij Jersey zien we de twee
of)twee formule om de Post
/iMrc5!>richtlijn te ontlopen. 
Jersey heeft er geen moeite 
mee om deze zegels te 'vul
len'. 
Op de zegel van 20 p. is een 
mengeling aan voorwerpen af
gebeeld, die verband houden 
het Jersey Eisteddfod Festival of 
Creative Arts. 
De zegel van 24 p. is gewijd 
aan het internationale Jersey 
Jazz Festival; het festival werd 



vorig jaar voor de dertiende 
keer gehouden. 

Het populairste festival op Jer
sey is het Good Food Festival. De 
beelden op de zegel van 37 p. 
spreken boekdelen. 
Ook een Floral Festival (bloe
menfestival) ontbreekt op Jer
sey niet, zoals de fraaie rode 
roos op de zegel van 63 p. laat 
zien. 

Kroatië 
Sinds 1950 wordt in de talrijke 
kerken en paleizen van de his
torische stad Dubrovnik het 
Zomerfestival georganiseerd. 
De hoofdschotel van dit cultu
reel festijn bestaat uit concer
ten, opera en balletvoorstel
lingen op wereldniveau. 
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Op de zegel van 4 k. zijn histo
rische gebouwen afgebeeld en 
een vrijheidsvlag. De zoge
noemde barokavonden, die 
sinds 1971 in de stad Varazdin 
(NoordKroatié) worden ge
houden zijn ook van een hoog 
cultureel niveau. De stad heeft 
een echt barokke sfeer. In het 
repertoire nemen werken van 
Johann Sebastian Bach en 
Georg Friedrich Händel een 
belangrijke plaats in. Een 
beeld van de stad en notenbal
ken vormen de passende en
tourage op de zegel van 
1.45 k., die aan de barokavon
den is gewijd. 

Oostenrijk 
Ons land heeft zijn Holkind 
Festival, Oostenrijk kan bogen 
op de Wiener Festwochen. Dit 
culturele evenement wordt 
sinds 1951 in Wenen gehou
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den in de periode van 8 tot en 
met 17 juni. Er gebeurt dus 
meer in Wenen dan alleen het 
traditionele Nieuwjaarscon
cert door de Musikvereinl 

De Wiener Festwochen beginnen 
steeds met een openluchtcon
cert voor het stadhuis van We
nen; op de Oostenrijkse Euro
pazegel is dat in beeld ge
bracht. 

KERKELIJKE FEESTEN 
Portugal 
Bij de talrijke Portugese festi
vals en feesten nemen de fees
ten van de volksheiligen een 
belangrijke plaats in. Ze wor
den gevierd in 65 plaatsen. 
Opmerkelijk is dat de feesten 
met instemming van de katho
lieke kerk een meer werelds 
karakter hebben gekregen. 
Niet onverstandig: daardoor 
komen de mensen immers 
ook gemakkelijker in aanra
king met het geloof. 

De drie volksheiligen die op 
de zegel zijn afgebeeld zijn St. 
Antonius, St. Johannes de Do
per en St. Petrus. 

Portugal (Azoren) 
Een van oorsprong kerkelijk 
feest is de 'Verering van de 
Heilige geest' op de Azoren. 
Het werd lang geleden inge
steld door koning Dinis en ko
ningin Isabella. Het wordt nu 
alleen nog gevierd op de Azo
ren en in bepaalde delen van 
Brazilië. 

In de uitgebreide feestelijkhe
den vervullen ook jonge stie
ren  afgebeeld op de zegel 
een ceremoniële rol. 

Vaticaan 
Een belangrijke kerkelijke 
feestdag wordt op 29 juni ge
houden: die van de apostelen 
Petrus en Paulus, patroonhei
ligen van Rome. 

^ 

De afbeeldingen op de twee 
zegels zijn ontleend aan de 
Stephanustriptiek van Giotto. 

MARITIEME FEESTEN 
Cyprus 
In de kustplaats Larnaka 
wordt jaarlijks de Catadysmos 
gehouden, een soort regatta. 

De grootste eer die de deelne
mers aan de regatta's te beurt 
kan vallen is de 'zilveren wim
pel'. 

JAARGETIJDEN 
Aland 
In de noordelijke landen is 
het Midzomernachtfeest een 
belangrijke gebeurtenis. Tra
ditiegetrouw wordt dit jaarlijks 
gevierd op de derde vrijdag 
van juni. 

De zegel van 15 c. toont het 
beeld van de schepen die met 
gehesen zeilen klaar liggen 
voor de start. 

Ierland 
In Kinvara wordt behalve de 
Puck jFaïr jaarlijks de Gathering 
of the Boats gehouden. 
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De zegel toont een feestend 
gezelschap rond de Midzo
merpaal. 

Estland 
In Estland begint het Midzo
merfeest op 24juni (St. Johan
nes). Zoals de zegel aangeeft, 
is aan dit feest een oude tradi
tie van dansen rond het kamp
vuur verbonden; tegenwoor
dig heeft vuurwerk echter de 
plaats van het kampvuur inge
nomen. 

Het hoogtepunt van dit mari
tieme feest is de Galway 
Hooker, een bootrace tussen 
Connemara en Kinvara. 

Malta 
De schepen op de beide Euro
pazegels van Malta verwijzen 
naar een maritiem evenement, 
leder jaar worden op 8 septem
ber in de grote haven van de 
hoofdstad Valetta regatta's ge
houden. Ze vinden hun oor
sprong in de Grote Overwin
ning van 1565 op de Turken. 

De zege viel samen met het re
ligieuze feest van Onze Lieve 
Vrouwe van de Overwinning. 

In sommige delen van Estland 
wordt voor deze gelegenheid 
thuis bier gebrouwen en na
tuurlijk vervolgens opgedron
ken. 

Finland 
Ook bij Finland ontbreekt het 
Midzomerfeest niet. Het feest 
wordt bij voorkeur in de vrije 
natuur gevierd, bijvoorbeeld 
aan de oever van een meer bij 
het licht van een kampvuur. 
Op de zegel van 3.40 m. vin
den we deze elementen in een 
moderne vormgeving terug 
met een dansend jong paar in 
het middelpunt. Om een 
goed beeld van de zegel te 
krijgen moet die wel een 
kwart slag gedraaid worden. 
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Hetzelfde geldt voor de zegel 
van 3.20 m. Die belicht de 
'Dag van de arbeid', die in 
noordelijke landen het begin 
van de lente markeert. Het is 
een traditioneel feest voor ar
beiders en studenten, dat het 
karakter van een soort carna
val voor de gehele bevolking 
heeft gekregen. Het feest 
wordt vooral in de steden ge
vierd. Op de zegel dansen 
twee studenten tussen de 
feestvierende menigte. De van 
kwastjes voorziene baret van 
het meisje geeft aan dat zij 
een student is van een techni
sche universiteit. 

Portugal (Madeira) 
Zoals de zegel toont neemt 
vuurwerk ook een belangrijke 
plaats in bij de viering van de 
jaarwisseling op Madeira. 

Tegenwoordig wordt dat vuur
werk afgestoken in het amfi
theater in de hoofdplaats Fun-
chal. 

Rusland 
De Russische zegel is gevlijd 
aan Shrovetide, het volksfeest 
ter viering van het afscheid 
van de winter als overgang 
naar de lente. Het feest wordt 
een week lang in de Russische 
steden en dorpen gevierd. 
Het wordt afgesloten met de 
verbranding van een winter-
stropop. 

Slovenië 
Ook de zegel van Slovenië 
markeert de komst van de len
te./«ry^^o is daar het begin van 
de lente. Vanouds wordt dan 
het Jurjeuanje-feest gevierd. 
Het lentefeest vervult tegen
woordig een belangrijke toe
ristische functie. 

Slovenië heeft zich wel be
perkt tot de uitgifte van één 
zegel, zij het in een vel met 
acht zegels, gekoppeld aan 
een vignet met een dansgroep 
en op de linkervelrand een 
groep mannen in kleder
dracht die twee mannen op 
de schouders dragen. 

Spanje 
Zelfs in Spanje wordt het Mid-
zomernachtfeest gevierd: op 
24 juni in het warme Alicante. 
Het feest van de zonnewende 
heeft daar de naam Fogueres de 
Sant Joan (Johannesvuur). 

Ook hier geldt het feest tegen
woordig als een internationale 
toeristische attractie. In ver
scheidene landen wordt de 
folklore ondergeschikt ge
maakt aan - of misschien wel 
gered door - het toerisme. 

Zweden 
Het kon niet missen: een van 
de twee Zweedse zegels is ge
wijd aan het Midzomerfeest. 

De zegel toont de viering van 
dit feest met dans rond de 
fraai versierde meiboom. 

DIVERSEN 
Albanië 
De gestileeerde afbeeldingen 
op de beide zegels en het vel
letje van Albanië hebben als 
thema 'folkloristische festi

vals'. Vaste ingrediënten van 
zulke festivals zijn muziek, 
zang, dans en costuums met 
een duidelijk regionale ach
tergrond. 

SHQIPERIA 

Het culturele niveau van de 
Albanese festivals is in de afge
lopen jaren drastisch verbe
terd doordat de politiek er 
geen rol meer speelt. De ech
te Albanische folklore komt 
daardoor weer tot leven. 

Bulgarije 
De zegel van 120 1. is gewijd 
aan Enyovden, een oud ritueel 
feest. Meisjes in klederdracht 
maken boeketten van bloe
men en kruiden die met cere
monieel vertoon in de rivier 
worden gegooid. Daarbij ho
ren voorspellingen over toe
komstige huwelijkskansen. In 
Bulgarije wordt jaarlijks ook 
Kukery gevierd, zoals in ons 
land 'luilak'. Gemaskerde 
mannen in rituele costuums 
die van veel bellen zijn voor
zien, maken al dansend een 
hels kabaal om kwaad en on
heil schrik aan te jagen. 

Denemarken 
Het paard op de zegel van 
3.75 k. heeft een prijs gewon
nen op een paardenmarkt en 
maakt een ererondje. Het zijn 
meestal geen echte markten 
meer, maar veetentoonstellin
gen, evenementen voor het 
gehele gezin met veel kleine 
en grote dieren. 

DANKBETUIGING 
0 ) k dit jaar kreeg de auteur 
van dit artikel weei toestem
ming van de heer A Merkx uit 
Utrecht, redacteur van hel blad 
VN/VE-blad Grenzenloo% om ge
bruik te maken van de in zijn 
blad gepubhceerde informatie 
over de Europazegels. Uiter
aard zijn we hem daar bijzon
der erkentelijk voor' DV 

omslag een zwartbonte Deen
se melkkoe, zoals afgebeeld in 
de rubriek Nieuwe postzegelboek
jes wan oktober 1998. 
De zegel van 4.50 k. brengt de 
jaarlijkse feestweek met veel 
kunst en cultuur in de stad Ar-
hus in beeld. Voor de feest
week worden voor het theater 
grote, kunstig gevormde ten
ten opgesteld. 

Groenland 
In Groenland wordt elk jaar 
op 1 juni in het gehele land 
een belangrijk feest gevierd: 
de 'Dag van de Kinderen'. 

Het thema van de Europaze
gels werd aangegrepen voor 
een tekenwedstrijd voor 
Groenlandse schoolkinderen. 
De twee mooiste tekeningen 
zijn uitgekozen voor de twee 
Europazegels die Groenland 
in 1998 uitgaf. 

Slowakije 
Ook in 1998 probeerden som
mige landen de PostEurop-
richtlijn (slechts twee zegels 
per land) te ontduiken. Slowa
kije was zo netjes om maar één 
zegel uit te geven, zij het in 
een vel van acht stuks: twee 
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De zegels zitten ook in een blokken van vier zegels, ge-
postzegelboekje met op het scheiden door een vignet met 



Overzicht Euro 
^ ■ H n H K 

Land Dag van 
uitgifte 

Aland 27.04 
Albanië 05.05 

Andorra (Frans) 22.05 
Andorra (Spaans) 05.05 
Armenië 5.06 
Azoren 21.05 
België 04.05 

BosniëHerzegowina 05.05 
Bulgarije 27.04 
Cyprus 04.05 

Cyprus (Turks) 30.05 

Denemarken 03.09 

Duitsland 07.05 
Estland 05.05 
Faeröer 18.05 
Finland 27.03 

Frankrijk 15.06 
Gibraltar 22.05 
Griekenland 18.05 

Groenland 29.05 
GrootBrittannië 25.08 

Guernsey 11.08 

Hongarije 19.08 

Ierland 06.05 

Italië 03.04 

lersey 02.04 

Joegoslavië 06.05 

Kroatië 23.01 
Letland 14.03 
Liechtenstein 02.03 
Litouwen 18.04 
Luxemburg 18.06 

Macedonië 05.05 
Madeira 21.05 
Malta 22.04 
Man 02.07 
Moldavië 18.07 

Monaco 06.05 

Oekraïne 05.05 
Oostenrijk 15.05 
Polen 05.05 

Portugal 21.05 
Roemenië 26.02 

Rusland 05.05 
San Marino 31.03 
Slovenië 25.03 
Slowakije 05.05 
Spanje 05.05 
Tsjechië 05.05 

Turkije 05.05 

Vaticaan 24.03 
WitRusland 05.05 
IJsland 12.05 
Zweden 14.05 

Zwitseriand 12.05 

B=Blok Pb =Postze 

lauf j ^ ^ ^ 
Aantal Waarde(n) 
zegels 

1 
2 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
2 
2 

2 

2 

1 
1 
2 
2 

1 
4 
2 

2 
4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
1 
2 
1 
2 

2 
1 
2 
2 
3 

2 

1 
1 
2 

1 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

2 

2 
1 
2 
2 

1 

gelboekje 

4.20 m. 
60 en 100 1. 

1501. 
3 f. 

70 p. 
170 en 250 d. 

100 e. 
17 f. 
17 f. 

l.lOd. 
120 en 6001. 

15 c. 
30 c. 

40.000 1. 
150.000 1. 

3.75 k. 
4..50 k. 
l lOp. 

5.20 k. 
4.50 en 7.50 k. 

3.20 m. 
3.40 m. 

3 f 
2x26, 2x38 p. 

140 d. 
500 d. 

4.75 en 10 k. 
20 en 26 p. 
43 en 63 p. 

20 p. 
25 p. 
30 p. 
37 p. 
50 f 
60 f. 
30 p. 
40 p. 

+ 2 X 30 p. 
8001. 
900 1. 
20 p. 
24 p. 
31 p. 
63 p. 

6d. 
9d. 

1.45 en 4 k. 
0.30 1. 

0.90 en 1.10 f. 
1.201. 

16 f. 
25 f. 

30 en 40 d. 
100 e. 

16 en 35 c. 
25 en .30 p. 

0.101. 
2.20 1. 
51. B 

3 f. 
3 f. 

0,4 g. 
7s. 

0.55 z. 
1.20 z. 
100 e. 
9001. 

3900 1. 
1.50 r. 

650 en 1200 1. 
90s. 
12 s. 
70 p. 
l ik . 
15 k. 

100.000 1. 
150.000 1. 

800 en 9001. 
7500 b. 

45 en 65 k. 
7k. 
7k. 

90 r. 

■ 
Opm. 

B 

+Pb 

E 
zE 
zE 
E 
E 
zE 

zelfkl. 

zE 
E 
E 
zE 

+Pb 
+Pb 

Onderwerp | 

Midzomerfeest 
Albanese volksdansen 

Feest van de muziek 
Carnavalsoptocht 
Nationale feestdagen 
Feest van de Heilige Geest 
Popfestival Torhout/Werchter 
Festival (muziek) van Wallonië 
Int.Theaterfestival, Serajevo 
Rituele feesten 
Regatta 
Nationale feestdag 
Nationale feestdag 
Int. Kindervolksdansfestival 
Dierententoonstelling 
Feestweek in Arhus 
Dag van de Duitse eenheid 
Oud midzomerfeest 
Nationaal festival 
Dag van de arbeid 
Midzomerfeest 
Feest van de muziek 
Nationale feestdag/costuums 
Cultuurfestival 
Cultuurfestival 
Dag van het kind 
Carnaval Notting Hill 
Idem 
West Show (nostalgie) 
North Show (bloemencorso) 
Bevrijdingsdag 
South Show (landbouwshow etc.) 
Verjaardag revolutie/republiek 
Nationale feestdag 
Puck Fair 
Boo trace 

Jazzfestival Umbria 
Filmfestival Giffoni 
Creatieve kunstfestival 
Jazzfestival 
Goed voedselfestival 
Bloemenfesdval 
Nationale gebruiken 
(schilderijen) 
Zomerfeesten (muziek) 
Korenfestival 
Nationale feestdagen 
Zangfestival 
Nationale feestdag 
Nationale herdenkingsdag 
Festivals (dans) 
Nieuwjaarsviering 
Herdenkingsregatta 
Midzomerfeest Tynwald Day 
Int. Festival (theater) 
Beurs pottenbakkerskunst 
Int. Muziekfestival 
Nationale feestdag 
Feestdag St. Devote 
Nationale feestdag 
Wiener Festwochen 
Intmuziekfestival 
Lied van de derde mei 
Heiligenfeesten 
Klavertje vier 
Hart als vlinder 
Afscheid van de winter 
Nationale feestdagen 
Lentefeest 
Schilderij 
Midzomernachtfeest 
Soort oogstfeest 
Carnaval 
Nationale feestdag 
Europees kinderfeest 
Kerkelijke feesten 
Herdenking stad Neswisch 
Nationale feestdag 
Midzomerfeest 
Kreeftenpremière 
Nationale feestdag 

E =voorzien van Europlogo zE =zonder Europlogo 

een afbeelding van een dans
paar. 

Op de zegel is een detail van 
het schilderij 'Bruiloft in Te
kov' van Jozes Balaz afge
beeld. 

Zweden 
Een bijzonder Zweeds feest is 
de 'kreeftenpremière'. Dit 
evenement, dat in augustus 
wordt gehouden, doet enigs
zins denken aan de festivitei
ten rond de aanvoer van de 
eerste haringen in ons land. 

Op de zegel staat een schaal 
boordevol rivierkreeften {As
tacus astacus) en een vrolijke 
maanlampion, die men op
hangt tijdens de kreeftenpre

REaiFICATiE 
We moeten even het foutje her
stellen dat in het artikel Einde
lijk weer eens een Duitse 'Internatio
nale' voorkomt. Afbeelding 9 
toonde de Tag der Bnefmarkeze
gel van Saarland uit 1950, ter
wijl bedoeld was af te drukken 
de zegel uit 1952 (zie hieron
der) . De laatste hoort  dit in te
genstelling tot het exemplaar 
uit 1950  wél bij de expositie 
IMOSA van 1952... Redactie 

.  .  A  .  .  f ^ ^   . . , . ^  .   .   
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chsi» cbe Gcscnichl« 

Baukunst 

Dieser WuriïiertiCïi 

In de serie Briefmarken 
führen durch die Ge
schichte van Phil*Creativ 
verscheen onlangs het 
boekje Baukunst van 
Dieter Wunderlich. In 
ruim tv/intig hoofdstukjes 
- die lopen van Die Anti
ke tot en met Die Stadt 
als Kunstwerk - wordt in 
vogelvlucht de geschie
denis van de architectuur 
doorlopen De diverse 
bouwstijlen worden kort 
omschreven en van voor
beelden voorzien. Die 
voorbeelden bestaan ui
teraard uit architectuur
zegels, die jammer ge
noeg wat flets zijn weer
gegeven 

Baukunst door Dieter Wunder 
lieh, 134 pp , gei1l (z /w), for
maat A5 Uitgegeven door 
Phil'Creativ Verlag, Postfach 
57 , 41364 SchwaTmtal (Duits 
land) Pri|S D M 2 9 70(mcl 

Al weer enige tijd gele
den besteeoden we in dit 
blad aandacht aan een 
voor thematici heel inte
ressante prijslijst, Kata
log der Sonder- und 
Werbestempel Deutsches 
Reich 1887-1945. 
Zoals we destijds schre
ven (zie 'Philatelie' van 
september 1998, pagina 
641) ging het om een 
publicatie waarin heel 
veel prijstechnische en 
thematische informatie is 
samengeperst. 
Hetzelfde geldt voor zes 
andere titels die hetzelf
de Duitse handelshuis, 
Phila Historica uit War
denburg, heeft uitgege
ven. Ze zijn misscriien 
wat aan de prijzige kant. 
Het gaat om de volgende 
catalogi: 

Masch inen-Werbe-
und Serienstempel 
Deutsches Reich 
(4.500 stempelafbeeldin-
gen); 
Sonder- und W e r b e 
stempel BRD (periode 
1949-1990, 25.000 af
beeldingen, twee delen); 

Masch inen -Werbe 
stempel BRD (periode 
1949-1997, 10.000 af
beeldingen); 
Absender-Freistem
pel BRD (periode 
1945-1997, 10.000 af
beeldingen); 
Sonder- und W e r b e 
stempel DDR (periode 
1949-1990, 16.Ó00 af
beeldingen, drie delen); 
Masch inen -Werbe -
stempel DDR (periode 
1949-1990). 
Katalog Maschinen-Werbe- und 
Senenstempel Deulscl^es Reich, 
146 pp Prijs f 32 50" 
Katalog Sonder- und Werbe 
stempä BRD, 350 pp (2 delen) 
Pr i |s f75 * 
Moschinen-Werbestempel BRD, 
220 pp PrMsf45-* 
Absender Freistempel BRD, 200 
pp Pri|s f 45 * 
Sonder- und Werbestempel 
DDR, 380 pp (3 delen) Pri|s 
f 95 • 
Maschinen-Werbestempet DDR, 
96 pp Pn |s f32 50* 

Het Internet wordt in toe
nemende mate door fila
telisten geraadpleegd. 
Het medium heeft zijn 
beperkingen (niet altijd is 
duidelijk of de verstrekte 
informatie wel betrouw
baar is), maar daar staat 
de grote actualiteit te
genover. 
Geen wonder dat de ca
talogus en software-uit-
gever Phil'Creativ op 
deze trend inhaakt. Dat 
doet het Duitse bedrijf 
met de internetf ührer 
für Br ie fmarken
sammler , een boekje 
dat niet alleen als 'Inter
nethandleiding voor be
ginners' kan fungeren, 
maar ook een indruk 
geeft van de informatie 
die op het web kan wor
den verkregen. In het 
handleidinggedeelte 
wordt het Internet (en de 
bijbehorende program
matuur) op eenvoudige 
wijze verklaard Een na
deel kan zijn dat de af
beeldingen gebaseerd 
zijn op Duitstalige soft
ware, maar wie al enigs
zins vertrouwd is met 

Windows en met gang
bare Internet-browsers 
zoals Explorer en Navi
gator za\ daar weinig 
moeite mee hebben 
In het tweede deel van 
het boekje wordt een 
groot aantal Internet-s/fes 
aan een kritisch oordeel 
onderworpen. Ook hier 
wreekt zich weer het feit 
van de herkomst van de 
uitgever: het zijn vooral 
Duitse of Duitstalige sites 
die worden besproken. 

Phil*Creativ tnternetfuhrer fur 
Briefmarkensammler, 180 pp , 
gei1l (z/w) formaat A5 Uitge 

Peven door Phil'Creativ Verlag, 
ostfach 57 , 41364 Schwalmtal 

(Duitsland) Pri|s onbekend 

Het aantal uitgevers van 
traditionele wereldcata-
logi is op de vingers van 
één hand te tellen. De 
belangrijkste zijn Michel 
(die uitblinkt door zijn 
gedegenheid), Yvert & 
Tellier (lange tijd een wat 
zwakke broeder, maar 
de laatste tijd druk bezig 
om de kwaliteit te verho
gen), Scott (door zijn op 
de Amerikaanse gerichte 
opzet wat minder toe
gankelijk voor Europese 
verzamelaars) en Stanley 
Gibbons. 
Van laatstgenoemde uit
gever kennen we de 
jaarlijks verschijnende 
Simplif ied Catalo
gue Stamps of the 
W o r l d Zoals de titel al 
aangeeft gaat het om 
een vereenvoudigde ca
talogus (zo ontbreken 
bijvoorbeeld souvenirvel
letjes, telegraafzeqels en 
spoorwegzegels) die de 
zegels rechttoe-rechtaan 
opsomt. De afbeeldingen 
op de zegels worden re
delijk beschreven, maar 
overige gegevens (ont
werper, exacte verschij
ningsdatum, tanding 
e .d j worden achterwege 
gelaten. 
Desondanks is Stanley 
Gibbons' wereldcatalo
gus toch aantrekkelijk: in 

de slechts drie delen 
(jammer genoeg nog 
steeds met een slappe 
kaft) worden alle zegels 
die ooit verschenen over
zichtelijk - keurig op al
fabet - gepresenteerd. 
Dat de landen van het 
Gemenebest daarbij 
apart, in het eerste deel, 
zijn ondergebracht is 
een ongemak dat we 
graag voor lief nemen. 
Stanley Gibbons Simplified Ca
talogue Stamps of the World, 
resp 764 (Gemenebest), 1 292 
(AJ )en 1 254 pp (K-Z), gei1l 
(z /w), formaat 23x30 cm Uit
gegeven door Stanley Gibbons, 
Londen/Ringwood Verkri|g-
baar bi | de Vakhande! Filatelie 
Pri|zen f 99 80 (Gemenebest) 
en f 110 - (A-J en K-Z, per stuk) 

De naam Meschenmoser 
heeft in Duitsland een 
bekende klank. Zijn Stu
dien zur Philatelie und 
Postgeschichte z\\n dan 
ook al een zevende afle
vering toe: Das Ende 
der Ge^verkschof-
ten und der Beginn 
der Deutschen Ar
beitsfront. In 1933 
het loor waarin Adolf 
Hitler Reichskanzler van 
Duitsland werd, kwam er 
een eind aan het bestaan 
van de vakbonden in 
Duitsland. De belangen 
van hun ca. vijf miljoen 
leden zouden voortaan 
behartigd worden door 
het Deutsche Arbeits
front, een nationaal-so
cialistische organisatie. 
Alfred Meschenmoser 

Das Ende der 
GewerkKhaften 

und der Beginn der 
Deutschen Arbeitsfront 

«ftwÄm zur rhlUlrlH- imll'oyltit^>liKl,i 

i 
beschrijft hoe de onaf
wendbare ondergang 
van de vakbonden zich 
in die roerige tijd voltrok 
en hij illustreert zijn ver
haal met - vaak interes
sant - filatelistisch materi
aal. Hij doet dat uitvoe
rig, en zijn verdienste is 
dat hij zo'n op het oog 
'droog' onderwerp niet 
alleen verantwoord, 
maar ook boeiend weet 
te behandelen. Voor die

genen die belangstelling 
nebben voor dit specia
listische, levendig be
schreven onderwerp is 
het boekje van Meschen
moser een must. 
Das Ende der Gewerkschaften 
und der Beginn der Deutschen 
Arbeitsfront door Alfred 
Meschenmoser, 60 pp , gei1l 
(z /w), formaat A5 Uitgegeven 
door Creativ Verlag, Postfach 
57, 41364 Schwalmtal (D ) 
Pri|S D M 1 6 30(incl verz ) 

De PÜKO ptrfDrmicv (PkK s) van 

Oüslenfijk 

Isjethoslortakijt. 

Hongarije 

Polen 

en 

Dan îg 

! KUW<; I I ^ m R k 

Ruud Hammink is een 
man die al veel publica
ties op zijn naam heeft 
staan. Enige tijd geleden 
verscheen van zijn hand 
een boekje over de 
POKO-perforat ies 
van Oostenri|k, Ts|echo-
slowakije, Hongarije. Po
len en Danzig. Met de 
afkorting POKO wordt 
verwezen naar Porto 
Kontroll Kassen. POKO's 
zijn zegels die zijn ge
bruikt in een postzegel-
plakmachine die volgens 
dit principe werkte. 
In Hamminks boekje 
worden de POKO's/ 
PKK's van de genoemde 
landen beschreven, 
waarnbij de nadruk ligt 
op de Oostenrijkse 
exemplaren. In een bijla
ge worden alle tot nu toe 
aangetroffen POKO's 
keurig op een rijtje ge
zet, waarbij onder meer 
gegevens worden ver
meld over de aanqe-
brachte firmaperforatie, 
de gebruiker van de 
plakmachine, de plaats, 
de laatst bekende datum, 
de gebruikte machine, 
de hoogte van de letters 
en de diameter van de 
perforatiegaatjes. 

De POKO-perforaties {PKK's} 
van Oostenriik, Tsjechoslowa 
kije, Hongarije, Polen en Danzig 
door Ir RuudJ Hammink, 108 
pp , geiH (z/w) formaat A5 
Uitgegeven door de Perfin Club 
Nederland, Postbus 3052, 
5003 DB Tilburg Pn|5 f 32 50 

Titels met prijzen die zijn voorzien 
van een asterisk (*) zijn verkrljqboor 
bij P.W. Melnliardt Internotional 
Booksellers, Piet Heinstroot 36, 
2518 CH Den Hoog, telefoon 070 -
36S2227. 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 D 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053^33^5.00 (privé 053433.33.98) Fax 053434.10.94 

Door de ontvangst van een enorme inzending in zakjes, dozen, voorraadboeken en rondzendboekjes 
hebben wij ons genoodzaakt gezien, de oorspronkelijke veilingdatum met 2 weken te verschuiven: 

NIEUWE DATUM VEILING 153:1, 2 EN 3 JULI 1999 
in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Bovengenoemde enorme inzending (totaal gewicht ca. 1500 kg), verdeeld in ca. 650 kavels, 
(geschatte opbrengst meerdere honderdduizenden guldens!) bevat overwegend klassiek materiaal 
gehele wereld. De partij is globaal verkaveld en de inzetprijzen zijn extreem laag. 
De tienduizenden zakjes stuk voor stuk nakijken zou jaren vergen, deze tijd hebben wij niet. 
Onze kijkdagen bezoeken zal buitengewoon lonend zijn! 

Naast deze inzending bevat de veiling nog ruim 6000 kavels: 

Nederland: Veel betere zegels en series gest. en ongest. 
Postfris met betere ex. en series ca. 1900 en jaren '20, '30 en '50 en ditmaal ook veel 
topmateriaal w.o. nrs. 101, Brandkast (2x), enkele port- en telegramzegels, enz. 
Emissie 1852, meest geplaat en op positie genummerd. 
Tientallen al dan niet gevorderde collecties van overleden verzamelaars. 
Postgeschiedenis met EO en een collectie BONTKRAAG 1899 
(ca. 100 kavels.) 

O.G.: Zegels (met uitgebreid nrs. 1 van Ned. Indië en deels geplaat), brieven en 
stempelmateriaal. 
Ned. Indië: een pracht nr. 2 ongebruikt met volledig originele gom. 
Suriname: 203 in kompleet posifris vel. 

Europa: Vele betere zegels en series aßiomstig uit enkele honderden verzamelingen w.o. 
BELGIË, DUITSLAND (incl. gest. NOTHILFE bloc, keur PeschlBPP), 
FINLAND (zeer belangrijk!!), FRANKRIJK (ca. 300 kavels), OOSTENRIJK 
(ca. 200 kavels met veel klassiek in prachtige kwaliteit), ZWEDEN, 
ZWITSERLAND enz. 
Frankrijk, een enorme collectie EO en klassieke brieven (vele duizenden stuks!!) 

Al met al een zeer belangrijke veiling met meer dan 6000 kavels; aanbod van zo goed als alle 
Europese landen met betere zegels, series en poststukken en ca. 1500 COLLECTIES en 
DEELCOLLECTIES met alle West Europese landen 1960-1991 kompleet! 

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 
Apeläoornl p^Qg^^^^ y „^^ ^^^3 ^^j Q^g, 

De eerste stap: vraag de nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: 
een telefoontje, brief(kaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden zal u dan eind mei worden toegezonden. ii 
DE O.P.V., RUIM 28 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het augustus/september
nummer 1998 (verschijnt be
gin september) moeten uiter
lijk op 1 augustus aanstaan
de in het bezit zijn van de re
dactie van 'Philatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. Let 
op: er verschijnt dit jaar dus 
jfeen nummer in augustus! 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen dot de 
genoemde evenementen ook op 
de aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen gratis 
toegankelijk. Verder is het moge
lijk dot 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 t / m 11 juli: 
Parijs (Frankrijk). 
Philexfrance 99, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Association oom ie Dével
oppement de la Philatelie en on
der patronaat van de FIP. Pare des 
Expositions (Porte de Versailles), 
hah. Ca. 3.600 kaders; ca. 300 
stands van postodminstroties, han
delaren, uitgevers en organisaties. 
Openingstijden: onbekend. Inlich
tingen: Commissariat General, 11, 
boulevard Brune, F75685 Paris 
Cedex 14 (Frankrijk). Emoil: phi
lexfrance99@laposte.fr; Internet: 
vnvw.philexfrance99.com. 
• 27,28 en 29 augustus: 
Riccione (Italië). Europa, inter
nationale beurs en postzegelten
toonstelling op het thema 'Euro
pa'. Polozzo oei Turismo. Inlichtin
gen: Segretaria Operativa, Palaz
zo del Turismo, 147036 Riccione 
(Italië). 
• 29 september3 oktober: 
Brussel (België). Bruphila 99, 
nationale tentoonstelling georga
niseerd door de Koninklijke Lands

j bond der Belgische Postzegelkrin
^ gen in samenwerking met Pro

_ Post, de posterijen en de Belgische 
=: handelorenorganisotie. Plaats: 
^ nog niet bekend. Thema: '150 
:^ jaar postzegels in België'. Inlich
^ tingen: ProPost, Petite rue des Mi
^ nimes 2,81000 Brussel (België). 
= « 9 en 10 oktober: 
~— Amsterdam. Tentoonstelling in 

| | C categorie 3. Koningszaal, Artis. Ca. 
" *♦« 100 kaders. Openingstijden: op 

zaterdag 9/10 van 10 tot 17 uur 
en op zondag 10/10 van 10 tot 
16 uur. Inscnrijving sluit op 30 
juni 1999. Inlichtingen: Comité 

Dag van de Postzegel Amsterdam, 
mevr. A.C. Hoogerhuisvan Schel
len, telefoon/fax 0206734323. 
• 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Dag van de Postzeael 
1999. Evenement georgoniseera 
door de NVPV in opdracht van de 
Stuurgroep Evenementen (GSE). 
Americohol. Openingstijden: op 
vrijdag 15/10 en zaterdag 16/10 
van]0tot17uürenopzondog 
17/10van10tot16uur.;nsc/if/;
ving sluit 15 mei I999.\n\k\\\\n
gen: B. Mol, Drossoardsloon 21, 
4143 BD Leerdam. 
• 1 6 t / m 24 oktober: 
Schiphol. Propagondoluchtpost
tentoonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollander ter 
gelegenheid van 90 jaar lucht
vaart in Nederland en 80 jaar 
KLM. Expositie in samenwerking 
met de British Aerophilatelic Fede
ration. 
Luchtvaartmuseum Aviodome. Op 
23en24oktoberdeJ8s/e% 
van de Aerofilatelie. Openingstij
den: op 16 en 17 oktober van 12 
tot 17 uur, op de overige dogen 
van 10 tot 17 uur. Inlicntingen: 
J.D.H, van As, Dintel 22,2991 RC 
Borendrecht, telefoon 0180
614430. 
• 23 en 24 oktober: 
Löhne (Duitsland). Tentoonstel
ling in categorie 3 in het kader 
van de Tag der Briefmarke in 
NordrheinWestfalen en themati
sche vierlondententoonstelling De
benelux 99. Inlichtingen: Dieter 
Cramer, Postfoch 4030, D32570 
Löhne (Duitsland). 
• 6 en 7 november: 
Amersfoort. Wedstrijdtentoon
stelling (categorie 3) georgani
seerd door de Philatellstenvereni
ging Amersfoort, ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan van 
deze vereniging. Congrescentrum 
De Eenhoorn (tegenover station 
Amersfoort). 152 kaders, waaron
der 1kaderinzendingen en jeuad. 
Openingstijden: op zaterdag 6/11 
van 10 tot 17 uur en op zondag 
7/11 van 12 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J. Snijder, Voltastraat 20, 
3817 KN Amersfoort, telefoon 
0334630521. 
Herentals (België). 
Herendalia 99, precompetitieve 
tentoonstelling (beginnersklas

sen). SintJozefscollege, Colleqe
straot 46. Openingstijden: op bei
de dagen van 10 tot 17 jaar. In
lichtingen: Jozef Janssens, Grees
straat 7, B2200 Herentals (Bel

2000 

• 25 maart t / m 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bangkok 2000, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Communications Authority 
of Thailand, in samenwerking met 
de nationale filatelistenbond van 
Thailand. Queen Sirikit National 
Convention Center. Co. 2.400 ka
ders. Informatie: Bangkok 2000 
Organizing Committee, P.O. Box 
2000, Headquarters Post Office, 
Bangkok 10002, Thailand. 
• 5,6 en 7 mel: 
Wijk bij Duurstede. Phila
Wijck, fifatelistisch evenement ge
organiseerd door de filatelisten
vereniging Wijk bij Duurstede en 
jeugdpostzegelclub 'De Postduif', 
in samenwerking met het Neder
lands Rode Kruis. MS Henri 
Dunant, hoven van Wijk bij Duur
stede. Propogondatentoonstelling 
(ca. ] 40 kaders, waaronder 40 
voor de jeugd), RodeKruisten
toonstelling, handelorenstonds. In
lichtingen: i'. van der Sleen, Vlam
oven 1,3961EA Wijk bij Duurste
de, telefoon 0343572955, fox 
0343592216. 
• 22 t / m 28 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
The Stamp Show 2000, wereld
postzegeltentoonslelllng georgani
seerd door P&O Events in samen
werking met Royal Mail Eorls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Rood. Co. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stomp Show 2000, P.O. 
Box 372, Haywards Heath, West 
Sussex RH 17 7FL, GrootBrittan
nië. 
•30 mei t / m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale postze
geltentoonstelling (alle klassen). 
Austria Center. Inlichtingen: Orgo
nisationskomitee WIPA, Postfach 
67, A1043 Wien (Oostenrijk). 
• 20 t / m 25 juni: 
St. Gallen (Zwitserland). 
NABA 2000, nationale tentoonstel

Van 2 tot en met 11 juli: P/i, 

ling met internationale deelne
ming, georganiseerd in opdracht 
van de Zwitserse bond VSPhV. 
Deelnemende landen: Zwitserland, 
Liechtenstein, Duitsland, Oosten
rijk en Nederland. Eregast: Volks
republiek China. Lokatie: onbe
kend. Inlichtingen: NABA 2000, 
Bahhofstrasse 8, CH9001 St. Gal
len (Zwitserland). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 12 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui
verloon 20,1216. Telefoon 010
5915346. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen
dorfloon, 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, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.3017. 
Telefoon 0182396440. 
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
laan 91,9.3012.30. Telefoon 
0493319063. 
• 26 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
• 27 juni: 
DeneKomp. De Timp, Van der 
Heijdenstraat 22,1016. Telefoon 
0547272249. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,1013. Tele
foon 0135284806. 
Venlo. De Koel, Koldenkerker
weglB2b, 1013. Telefoon 077
3517700. 
• 28 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruïneweg 272, 
19.3022. Telefoon 026
3340331. 
• 3 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 

AHENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterlijk zes we

Jlrenvoor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

Putten (GId.).'t Voorhuys, 
Voorthuizerweg 14,1017. Tele
foon 0332452484. 
• 1 0 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Katwijk. Dienstencentrum Zwa
nenburg, Zwanenburgstraat 62, 
1016. Telefoon 0714030194. 
• 1 7 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
• 1 8 juli: 
Kaalheide. De Jreets, Koolheider
steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 15 auqustus: 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheider
steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 28 augustus: 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 29 augustus: 
Helmond. De Herbergh, Molen
straat 98,9.3013. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 17 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
(Ffootfirittonmë. Phillips, 101 
New Bond Street, London 
WIYOAS (GrootBrittannië). 
• 22 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Bermuda (Luddington Collection. 
Spink, 5 King Street, St. James's, 
London SW1Y6QS (GrootBrittan
nië). 
• 24 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
Gemeneiest. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(GrootBrittannië). 
• 1 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
IVere/f/.Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot
Brittannië). 
• 14 en 15 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
ßf/7se Rijk, postgeschiedenis. 
Spink, 5 King Street, St. James's, 
London SW1Y6QS(GB). 

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


• 29 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
Wereü. Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot
Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

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 Nederlandse kunst (Neder
landse schilders). 
6 juli: 
Tien voor uw brieven; velletje van 
tien zegels van 80 cent. 
7 september: 
; 00/oor WO/ZI/O* ̂een zegel 
van 80 cent. 
Oktober: 
Twintigste eeuw; velletje met tien 
zegels van 80 cent met nationale 
hoogtepunten uit onze eeuw. 
8 oktober: 
Stripzegels; hlokje 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; ir\e zegels van 
80f40 cent, gewijd aan het thema 

'kinderboekenillustraties'. 
30 november: 
Kortingzegel; velletje met twintig 
zegels van 55 cent. 

Nederlandse Antillen 

31 augustus: 
Millenniumemissie; zegels van 5, 
10,40,75,85,100,110,125, 
225 en 350 cent. 
28 september: 
$ooo/e en Culturele Zorg; zegels 
van40+15,75■^30en 
110150 cent. 
Oktober: 
Kinderzegels; zegels van 40fl 5, 
75125,110^45 en 
225f 100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; leqek van 35 en 
150 cent. 

Suriname* 

21 augustus: 
Fauna; (vogels); twee zegels. 
9 oktober: 
UPAEP{'\K\ nieuwe millennium 
zonder wapens', twee zegels) en 
125 jaar ÜP//(verbetering van de 
posterijen, twee zegels). 
3 november: 
Kortingzegels; (vier zegels en een 
velletje). 
November/december: 
Ingebruikneming van de brug 
over de Coppename; twee zegels. 
3 december: 
Kinderpostzegels 1999; (drie ze

gels en een velletje). 

*: waarden niet opgegeven door 
Surpost. 

7 juni: 
Toerisme (Geraardsbergse reuzen
familie en Miséricorde Mons): 
twee zegels van 17 f. 
7 juni: 
Belgische chocolade (cocaoteelt, 
ambachtelijke bereiding, eindpro
duct): drie zegels van 17 f. 
2 juli: 
Koning Albert en koningin Paola 
40 jaar getrouwd (felicitatieze
gel): een zegel van 17 f. 
13 september: 
James Ensor (drie schilderijen van 
Ensor): drie zegels (17,30 en 
32 f.). 
29 september: 
Bruphila 99 {it zes gravures van 
1998 en 1999 op een velletje): 
tweemaal 17, tweemaal 32 en 
tweemaal 50 f.; verkoopprijs 
300 f. 
4 oktober: 
Gemeenschappelijke emissie met 
Zweden (Henri La Fontaine en Au
guste Beernoert): twee zegels van 
17 f. 
4 oktober: 
Jeugdlilatelie (negen overleden 
striptekenaars): een velletje met 
negen zegels van 17 f. 
8 november: 
Rode Kruis (diverse activiteiten): 

twee zegels van 17f4 f. 
8 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar (wedstrijd 
grafische scholen): een zegel von 
15 f. 
6 december: 
Een reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering I (twin
tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels von 17 f. 

HET NEDERLANDSE PTT 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD's
Gravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax:0703608926 
Internet: http:^www.ptt
museum.nl 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrfidag van 1017 
uur, zaterdag, zondog en 
feestdagen 1217 uur; op 25 
december en 1 januari geslo
ten 

Zool Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwoarde
stukken Nederlond en de Over
zeese Rijksdelen 18711912 
• Diapresentatie: Vormgeving van 
de Nederlandse postzegels 

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

ting van ZuidOost Azië 1941

1945 

Zool Postzegels Buitenland 

Permanent Ie 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, eerstedog
enveloppen, maximumkaarten, 
luchtpost en ontwerpen/proeven 
met het thema vogels. De geschie
denis en ontwikkeling van net the
matisch verzamelen. 

Studiezalen 

Voor geïnteresseerden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het depot van de 
afdeling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070
3307560. 
Op de algemene studiezaal in de 
bibliotheek kunt u, eveneens na 
eerst een afspraak te hebben ge
maakt, op donderdagen tijdens de 
openingsuren terecht. Telefoon: 
0703307581. 

500 verschillende prijslijsten op internet of per posti 
Posteegelwlnkel PostBeeld heeft een gigantische voonaad postzegels Alles is tenjg te vinden In prijslijsten. We hebben lijsten van vrijwel leder land en ro'n 200 motieven 

We hebben lijsten met veri<oop of inruilprijzen. De lijsten staan op internet of worden per post verstuurd. Bij verzending zijn de eerste twee lijsten gratis 
Wilt U meer lijsten dan vragen wij U 80c postzegels per extra lijst bij te voegen Geef s v p duidelijk aan of U lijsten met verkoop of Inruilprijzen wilt 
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1 1 s t e K L A S K I L O V \ f A A R veelal met 1999 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WESTEUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË mcl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND scfiitterend, enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer sctiaars, dus reserveren 50qri 

10 ENGELAND met nieuw en HW's 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
10B ENGELAND REGIONALS qrote variatie 
11 IERLAND zeer mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel versctiillendezeqels 
14 ESTLAND, leuke vanatie 
15 FRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND mettoeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND mettoeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HWs 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN pracfitiqe variatie met HW's 
22 MALTA moeiliikverkriiqbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Pracbtiq modem matenaal 
25 CANADA kort qeknipl en dus zeer veel zeqels 
26 JAPAN werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 
ƒ - , -
f ' 
f 15 
f 16 
f 20 

f 14 
f120 
f 65 
f 75 
f 10 
ƒ 25 
f -
f 20 
f 25 
f 18 
f 38 
f 50 

f 15 
f 12 
f 12 
f 20 
f 36 
f 85 

f 17 
f 16 
f 20 
f 25 
ƒ 25 

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

250 GR 
f 45,-
f 55,-
f 36,-
f 38,-
f 48,-
f 30,-
f — 
f150,-
f - , -
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,-
ƒ 6 0 -

1KG 
f170,-
f -,-
f140,-
f150,-
f185,-
f120, -
f -,-
f585,-
f - -
f 85,-
f 230,-
f -,-
f 185,-
f -,-
f 1 6 5 -
f -,-
f450,-
f135,-
f l IO,-
fiio,-
f185,-
f325,-
f - , -
f155,-
f150, -
f185,-
f -,-
ƒ230,-

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

500 GR 
f 4 0 -
f 4 5 -
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,-
f 8 0 , -
f 4 0 -
ƒ -r 

5 KG 
f325,-
f375,-
f135,-
f325,-
f235,-
f155,-
f375,-
f175,-
f -,-

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

1 - 1 0 % KORTING: bij aankoop boven de ƒ 150,- (uitgezonderd aanbiedingen) 
t/m 31 juli a s deze zomerse korting 

2 - JAPAN GR.F.: maar liefst 500 gr kort geknipt en zeer gevarieerd materiaal voor 
slechts ƒ 65,-

3 - IJSLAND PTT -1999 (poslverzegeld): nog maar nauwelijks verkriigbaar deze 250 
gr doosjes met een reusachtige cat waarde ƒ 340,- (levering in |uli) 

4 - ENGELAND GR.F.: de bestseller van de afgelopen maanden met 50 gr HW's, 
50 gr Greetings, Millenniumzegels en geen kerst 1 kg. voor slechts ƒ 79,-. 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling 
op gironr 3752594 of bank 93.2813.720. 
Prijzen mcl porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden 
BIJ aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven ƒ 150,- en 10% boven ƒ 400,-
Deze regeling geldt met voor aanbiedingen 
Geen bestelling onder ƒ 75,- E ^ M 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard im^ " i - " 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) * * ' 1 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

http://www.pttmuseum.nl
http://www.pttmuseum.nl
mailto:info@postbeeld.nl
http://WWW.pOStbeeld.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl


niBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeehntlaan 11,3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-mail: nbfv@nbfv.deman.nl 

Voorzitter 
G.A. Geerts, Steeckterpalderstraat 21 
2807 MK Gouda, ©0182-550093 

Secretaris 
P. Daverschot, Nassaulaan 7 
3851 XZErmele, ©0341-563540 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendom, ©0598-626447 

Commissaris Bijzondere 
Projecfen/viie-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Ds van Petegemstraat 44 
9645NWVeendom 
Telefoon 0598-626274 

Joryzaken en Jeugdzalien 
P. AJderliesten, Van Kijfhoekstraat 63 
3341SK Hendrik Ido Ambacht 
©078-6812576 

Evenementen en publicaties 
P. Walraven, S. Burgerhartsingel 73 
3813NC Amersfoort, ©033-4806816 

Pers en Publiciteit 
vacant 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M.Pieters,StanKentonstraat35 
2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Materioahmmissaris: 
Drs. N.C. Stoop, Nouhuysstraat 13 
2024 m Haarlem 
©023-5262062 

Bandsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
©035-5412526 
Openingstiiden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur en de daorop 
volgende waensdogen van 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden 
©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. drs. S.U. Ottevangers, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: P.f.A. van de Laa 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
©035-6245169, fax 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
naar de secretaris: 
A.W.A.Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, ©023-5384212 
(na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur: L. van Dijk 
lek54,1703KJHeerhugawaard 
©072-5711935 
Bestellingen: Bandsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistroat 133 
2324 KC Leiden 
©071-5761720 

GROTE OPKOMST ALGEMENE 
VERGADERiKG NBFV 

O o k dit j aa r t rok d e A lgemene V e r g a d e 
ring v a n de Bond >veer een vol le z a a l . Be-
hafve een a a n t a l speciale gas ten , hadden 
meer d a n 1 2 0 leden v a n verenig ingen d e 
moeite g e n o m e n o m deze jaar l i jkse verga 
der ing in W e e r t o p 1 0 apr i l bij te w o n e n . 

Bij aanvang van de ver-
qaderinq werden door 
M ^ . 1 • I 
de aanv/ezigen de in riet 
afgelopen jaar overleden 
leden staande herdacht. 
Onder hen bevonden 
zich een aantal welbe
kende filatelisten, zoals 
de heren B. Buurman en 
dr. E.A.B.J. ten Brink 
(beiden Costerusridder), 
de heren R. Keiler en R. 
Wentzel (beiden jurylid), 
de heer H. van Megen 
(directeur van de Servi
ce-Afdeling van de 
Bond), de heer H.W.M. 
Hopman (voormalig se
cretaris van de Bond) en 
de heer K. Minderaa 
(hoofdredacteur van het 
tijdschrift A4/;n Stok
paardje). 

Jaar rede voorzi t ter 
In zijn jaarrede legde de 
voorzitter, de heer G.A. 
Geerts, vooral de nadruk 
op de financiële situatie 
van de Bond. Door ver
minderde rente-inkom
sten uit beleggingen in 
de komende jaren drei
gen verschillende activi
teiten in de knel te ko
men, zoals het verstrek
ken van subsidies aan 
verenigingen en organi
saties binnen de Bond en 
de medewerking aan na
tionale en internationale 
tentoonstellingen. 
Ook de Stichting Filatelie 
krijgt door het sterk ge-
dacalde rentepercentage 
te kampen met vermin
derde inkomsten. Mede 
daardoor konden tot nu 
toe geen afspraken wor
den gemaakt voor een 
grote filatelistische mani
festatie in 2002, ter gele
genheid van 150 jaar 
Nederlandse postzegels. 
Kon de Stichting Filatelie 
enige jaren geleden nog 
een werkkapitaal verga
ren uit de opbrengsten 
van de verkoop van post
zegels met bijslag, door 
het huidige beleid van 
PTT behoort de uitgifte 
van dit soort postzegels 
ten behoeve van de rila-

telie tot het verleden. Fi
nanciering door de 
Stichting Filatelie van een 
groot evenement in 2002 
zou het einde van deze 
Stichting betekenen en 
tevens het einde van de 
georganiseerde Filatelie 
in Nederland. 
De voorzitter was bijzon
der verheugd over <3e 
grote medewerking aan 
de vorig jaar gehouden 
enquête onder de vereni
gingen over het systeem 
van abonnementen op 
het maandblad Philate
lie. Door de grote respons 
heeft het Bondsbestuur 
een duidelijk inzicht ge
kregen in de wensen van 
de verenigingen en hun 
leden en kon de enquête
commissie gefundeerde 
conclusies trekken. 
Tenslotte constateerde de 
voorzitter dat er genoeg 
redenen voor dankbaar
heid waren voor datgene 
dat sinds de vorige Alge
mene Vergadering was 
bereikt. 

Velen in Nederland dra
gen de filatelie een warm 
hart toe en hebben dat 
ook door woorden en/of 
daden loten blijken. Het 
Bondsbestuur gaat daar
om de toekomst met ver
trouwen tegemoet. 

Onderscheidinaen 
De voorzitter maakte ver
volgens een aantal on
derscheidingen bekend 
aan personen die in de 
afgelopen tijd op bijzon
dere wijze hebben bijge
dragen aan de filatelie. 
Door het Costeruskapittel 
werd de Costerusmedail-
le toegekend aan de 
heer R. van den Heuvel 
en de Van der V\/illigen-
medaille aan de heer dr. 
A. Louis van de Duitse 
Arbeitsqemeinschaff 
Niederlande en aan de 
heer J. De/ié. 
De Korteweg-trofee, 
eveneens door het Coste-
rus-Kapittel toegekend, 
ging naar de heer A.P. 
de Goede. 

LJitreiking van de Bondsher inner ingsmedai l le in g o u d aan de heer 
C.J.E. Janssen door de heer G . A . Geerts, voorzit ter van de Bond, t i j 
dens de A lgemene Ve rgade r i ng van de NBFV o p 10 apr i l j l . 

Het Bondsbestuur kende 
de Bondsherinnerings
medaille in goud toe aan 
de heer C.J.E. Janssen en 
de Bondsherinnerings
medaille in zilver aan de 
journalist/filatelist Berf 
van E/;'c/c. 
De V/aller-medaille ten
slotte werd toegekend 
aan de heer H.W. van 
der Vlisf. Voor zover de 
desbetreffende personen 
aanwezig waren werden 
de onderscheidingen tij
dens de vergadering uit
gereikt. 

Bestuursverkiezing 
De door het bestuur 
voorgestelde kandidaten 
voor net Bondsbestuur, 
de heren H. Buitenkamp 
en P. Walraven, werden 
door de vergadering 
met algemene stemmen 
gekozen. De heer Bui

tenkamp zal fungeren 
als vice-voorzitter en 
zich bezighouden met 
een aantal aangelegen-
heden die extra aan
dacht vergen van het 
Bondsbestuur, zoals re
giozaken en de oplei
ding van juryleden. De 
heer V/alraven, die al 
enige tijd als kandidaat-
bestuurslid deel uit
maakte van het bestuur 
en daarin optrad als 
commissaris Documen
tatie en Publicaties, zal 
ook de functie van com
missaris Evenementen 
overnemen van de heer 
S. Tuin. De heer Tuin, 
die sinds enige maan
den fungeercïe als waar-
nemencTpenningmees-
ter, werd door cJe verga
dering officieel gekozen 
tot penningmeester van 
de Bond. 

De heer R. van den Heuvel (rechts) ontvangt uit handen van de heer 
J. Veraar t , Costerusr idder, de Costerusmedail le. In het midden 
NBFV-voorzi t ter G . A . Geerts. 

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


Financiën 
Tijdens de besprekina 
van de financiële stuRken 
presenteerde de pen
ningmeester een progno
se van de financiële situ
atie van de Bond. Daar
bij ging hij onder meer 
uit van de inmiddels in
getreden sterke daling 
van het rentepercentage 
en daardoor te verwach
ten lagere rente-inkom
sten in de toekomst. Zo 
zal vanaf 2001 per jaar 
rekening moeten worden 
pehouden met ca. 
f 35.000.- minder in
komsten uit beleggingen. 
Bovendien zal naar ver
wachting het ledental in 
de komende jaren niet 
stijgen en zullen de kos
ten in het algemeen toe
nemen. Het is daarom 
niet uitgesloten dat het 
bestuur tijdens de voor-
zittersvergadering in 
2000 met voorstellen tot 
aanpassing van de con
tributie zarkomen. 

Enquête m a a n d b l a d 
De resultaten van de en
quête over het maand
blad Philatelie en de con
clusies van de Enquête
commissie werden enige 
tijd geleden voorgelegd 
aan de Raad van Toe
zicht van het Maand
blad. Het besluit van de 
Raad werd door de 
voorzitter tijdens de ver
gadering bekend ge
maakt en uitvoerig toe
gelicht (zie ook elders op 
deze Bondspagina). De 
voorzitter toonde zich 
verheugd over de mede
werking van de vereni
gingen aan de enquête 
en over het besluit van 
de Raad van Toezicht, 
waardoor het voor ver
enigingen mogelijk 
wordt om - tegen een re
latief beperkte meerprijs 
- voor een deel van hun 
leden een collectief 
abonnement af te sluiten 
op het Maandblad. 

De voorzitter dankte ten
slotte de aanwezigen 
voor hun deelname aan 
deze geslaagde verga
dering en moedigde ie
dereen aan om de 
jeugdtentoonstelling ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Jeugdfilatelie, die 
ook op deze dag in 
Weert werd gehouden, 
te bezoeken. Na afloop 
van de vergadering ge
noten velen nog enige 
tijd van de Bondsborrel 
en het daarna volgende 
buffet-diner. 

P. Daverschot 
Secretaris 

VE£EIN FUR BRiEFMARKENKUNDE 
WURZBURG ORGANISEERT WUBA 2000 
De Duitse postzegelver
eniging Verein für Brief
markenkunde Würzburg 
von 1880 e.V. houdt ter 
gelegenheid van haar 
T20-jarig bestaan van 
29 april tot 1 mei 2000 
een grote wedstrijdten
toonstelling in categorie 
2. Inzenders uit Neder
land worden door de 

WUBA 
2000 

vereniging van harte uit-
genodigdom aan deze 
tentoonstelling deel te 
nemen. 
WÜß/A 2000 wordt ge
houden in de Carl-Diem-
Halle in Würzburg. Tij
dens de tentoonstelling 
wordt voor de deelne
mers een feestavond ge
houden in het romanti
sche slot Marienberg. 
Verdere informatie en 
aanmeldingsformulieren 
kunt u aanvragen bij het 
hoofd van de tentoonstel
lingscommissie [Ausstel-
lunqsieiter] van WÜBA 
2000, de heer Thomas 
Knell, Beckenwengert 1, 
97246 Eibelstadt, Duits
land. 

BONDSSPELDEN UITGEREIKT 
IN HEEMSKERK EN ZUTPHEN 

Op voordracht van het 
bestuur van de Postze
gelvereniging Heemskerk 
werd onlangs door het 
Bondsbestuur de Bonds-
speld in zilver verleend 
aan de heer hl.W. van 
Zon in Heemskerk. De 
heer Van Zon heeft on
langs zijn 25-jarig 
'arnbtsjubileum' als se
cretaris van deze vereni
ging gevierd. Behalve 
deze bestuursfunctie 
heeft de heer van Zon 
ook altijd naar volle te
vredenheid de public re
lations en de ledenadmi
nistratie van zijn vereni
ging verzorgd. 
De Bondsspeld in goud 
werd, op voordracht van 
het hoofdbestuur van de 
Filatelistenvereniging 'De 
Globe', verleend aan 
mevrouw M.J. Renssen in 
Zutphen. Mevrouw Rens
sen werd in 1950 lid van 
de afdeling Zutphen en 
trad al in 1952 toe tot 
het bestuur van deze af

deling. Bovendien heeft 
mevrouw Renssen van 
1966 tot 1984 binnen 
het hoofdbestuur van 'De 
Globe' de functie van 
tweede secretaresse ver
vuld en de ledenadminis
tratie verzorgd. 
Na 47 jaar deel te heb
ben uitgemaakt van het 
bestuur van de afdeling 
Zutphen, trad zij in fe
bruari 1999 af als secre
taresse van deze afde
ling. Als waardering 
voor haar vele werk
zaamheden binnen 'De 
Globe' werd mevrouw 
Renssen eerder in 1975 
benoemd tot Lid van Ver
dienste en in 1984 tot 
Erelid van 'De Globe'. 
Namens het Bondsbe
stuur werd de Bonds
speld op 17 april door 
de algemeen voorzitter 
van 'De Globe', de heer 
A. Oskam, uitgereikt aan 
mevrouw Renssen. 
Beide filatelisten worden 
van harte gefeliciteerd! 

VPR 'RIJSWIJK' VRAAGT LIDMAATSCHAP 
VAN DE BOND AAN 

Het bestuur van de Ver
eniging van Postzegel
verzamelaars 'Rij^swijk' 
(VPR) heeft het lidmaat
schap van de Neder
landse Bond van Filate
listen-Verenigingen aan-
Bevraagd. 

e bepalingen in de sta
tuten en reglementen van 
de vereniging zijn in 
overeenstemming met 
die van de Bond. Secre

taris van de VPR is: 

Mevr. L.J.M. Stokman-
Veldhoven 
Hoornbruglaan 36 
2281 A W Rijswijk. 

Als vóór 15 september 
J 999 bij het Bondsbe
stuur geen bezwaren zijn 
ingebracht, wordt deze 
vereniging als lid van de 
Bond ingeschreven. 

ENQUETE MAANDBLAD PHILATELIE: 
EXTRA MOGELIJKHEID GECREËERD 

Vorig jaar is een enquête 
gehouden onder de ver
enigingen van de Bond 
naar aanleiding van de 
veel gehoorde wens om 
behalve een collectief 
abonnement op het 
maandblad Philatelie 
voor alle leden van een 
vereniging, ook een col
lectief abonnement voor 
een deel van de leden 
van een vereniging mo
gelijk te maken. De resul
taten van de enquête zijn 
enige tijd geleden aan
geboden aan de Raad 
van Toezicht van de 
Stichting 'Nederlandsch 
Maandblad voor Philate
lie'. Per brief nummer 
PD/VI I I04/459van22 
maart 1999, heeft de 
Raad haar besluit aan 
het Bondsbestuur als 
volgt bekend gemaakt: 

Resolutie 
De Raad van Toezichit van 
de Stichting 'Nederlandscti 
Maandblad voor Philate
lie', in vergadering bijeen 
te Amersfoort op 20 maart 
1999, besluit: 
a. dat aan de, in artikel 2, 
lid 2, van de statuten van de 
Stichting vastgelegde regel 
- dat de Stichting het 
'Maandblad' zal leveren te
gen kostprijs (met maande
lijkse afrekening achteraf) 
aan de leden van de bij 
haar aangesloten vereni
gingen van postzegelverza
melaars, die zich verbon
den hebben alle hun in Ne
derland woonachtige le
den daarvoor aan te mel
den - niet zal worden ge
tornd. 
b. dat aan verenigingen die 
een aantal van hun leden 
(met een minimum van 
25) als abonnee willen op
geven een korting/provisie 
kan worden toegestaan op 
de prijs van een (jaarlijks 
bij vooruitbetaling voor 31 
januari te voldoen) jaar
abonnement, aangezien 
ook aan postzegel- en boek
handelaren, die ten behoe
ve van hun cliënten abon
nementen op het 'Maand
blad' hebben genomen 
een korting/provisie wordt 
toegekend. 
c. dat deze resolutie ter 
kennis van het bestuur van 
de NBFV zal worden ge
bracht. 
Het Stichtingsbestuur heeft 
overeenkomstig deze reso
lutie besloten alsmede be
paald, de Raad van Toe
zicht gehoord hebbende, 
dat verenigingen die van 
de onder b. genoemde mo-

). H.J 

'Philatelie' derde mogelijkheid 

gelijkheid gebruik willen 
maken, uitsluitend voor 
het jaar 2000, per abonnee 
een bedrag van f 30.25 zul
len moeten voldoen. Voor 
volgende jaren zal eerst het 
effect van deze operatie af
gewacht en nader bestu
deerd moeten worden. 
Reeds aangesloten vereni
gingen die het bestaande 
contract willen openbre
ken, dienen dat aan de 
Stichting vóór 1 oktober 
1999 per aangetekend 
schrijven met antwoord re
tour kenbaar te maken. 

Tot zover het besluit van 
de Stichting. Dit besluit 
werd op de Algemene 
Vergadering in Weert op 
10 april bekend ge
maakt. Zoals in het be
sluit is bepaald, dienen 
verenigingen hun wen
sen kenbaar te maken bij 
de Stichting Neder
landsch Maandblad voor 
Philatelie, ter attentie van 
de secretaris, drs. 
S.W.D. Veenstra, Roe
lofsstraat 3 1 , 2596 VK 
's-Gravenhage. Dit geldt 
zowel voor verenigingen 
die al een abonnement 
hebben, als voor vereni
gingen die geen abonne
ment hebben, maar toch 
van de onder b. gebo
den mogelijkheicTge-
bruik zouden willen ma
ken. 

MEDEDELING 
SERVICE-AFDELING 

Op de aanbiedingen van 
de Service-afdeling, zo
als gepubliceerd in Phila
telie van april 1999, die
nen de volgende correc
ties te worden aange
bracht: 
023 Geuzendam, ten: 
Particuliere postwaarde-
stukken: uitverkocht. 
Emissie 1852, 10 cent 
plaat 1A Supplement 3: 
de prijs is f 63.50. 
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GESLAAGD FiLATEUSTISCH EVENEMENT 
TIJDENS YERZAMELAARSBEURS 

De eerste door de Geza
menlijke Stuurgroep Eve
nementen (GSE) georga
niseerde filatelistische 
manifestatie in de Jaar
beurs op 27 en 28 maart 
kon zich verheugen in 
een grote belangstelling. 
De organisatoren had
den dan ook veel moeite 
gedaan om het publiek 
naar dit evenement te 
trekken. Bij de Zuidpool
reiziger Ronald Naar, 
net terug van een expe
ditie naar dit ijzige conti
nent, konden belangstel
lenden een bijzondere 
envelop met zijn handte
kening kopen. Verder 
kon het publiek ook ac
tief bezig zijn, zoals het 
aanwijzen van de meest 
aansprekende verzame
ling in de tentoonstelling 
en net oplossen van een 
cryptokruisv/oordpuzz
le. 

Mevrouw Hoogerhuis
van Schellen kreeg voor 
haar inzending 'Amster
dam, die mooie stad' 
van het publiek de eerste 
prijs, een door de Bond 
ter beschikking gestelde 

Delftsblauwe bonbonniè
re. 
De tweede prijs, een 
waardebon van f 50.
van de NVPH, was voor 
de heer J. Bot met zijn in
zending 'Fokker' en de 
derde prijs, een waarde
bon van f25. van de 
Bond, werd toegekend 
aan het jeugdlid C.B. 
Kleingeld voor de inzen
ding Hé Amsterdam'. 
Blijkbaar ligt Amsterdam 
goed bij het publiek. 
Uit de vele goede oplos
singen van de kruis
woordpuzzle kwam door 
loting Ellen Veerman uit 
Utrecht als winnaar te
voorschijn; zij ontving 
een fraai stockboek. 
In de categorie2 wed
strijdtentoonstelling wer
den de volgende bekro
ningen toegekend: 

Groot verguld zilver. 
J.G.E. Petersen, L.M.A. 
Grandel, D.P. Jimmink, J. 
Dijkstra, J.H. Mennes, S. 
Douwstra, M.H.A.M. Jo
choms, A.H.J.M. Brull en 
G.J. Engelberts. 
Verguld zilver: mevr. J.L. 

van StrienVeurtjes, J. 
Bot, P.J.G. Lemeer, 
A.D.M. Steenbakkers en 
R. Bakker. 
Groot zilver: B.J. Lux, 
J.P. Toussaint, J.S. van 
Oosterhoud, E.F. Muller 

en W. de Vries. 
Z;7ver; P. Blokker, A.B.A. 
Kruft, D.J. Muller, mevr. 
J.P. van Delftden Haan, 
A. Oickers en B.A. Bei

mers. 
Verzilverd brons: P. Ver

beek, J.M. Schretlen en 
K.O.J. Tonn. 

Zilver was er voor de 
éénkaderinzending van 
mevr. M.A. Jongejan

Vermeulen. 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE IN WEERT 
WERD OFFICIEEL 'OPENGEBLAZEN' 

De openingsceremonie 
van de jeugdtentoonstel

ling ter gelegenheid van 
de vijftiende Dag van de 
Jeugdfilatelie, werd met 

veel enthousiasme ver
richt door Bondsvoorzit
ter G.A. Geerts (links) en 
Lars Gommes, lid van de 
jeugdafdeling Sir Row

land Hill van de postze
gelvereniging Philatelica 
Weert (voorgrond). Lars 
was ook een van de 
deelnemers aan de bij
zonder geslaagde, orgi
neel opgezette en goed 
bezochte tentoonstelling 
in V^eert. 

1 ^^^^^^^^^^m 40' < ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
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NIEUWS VAN MICHEL: 
Mit UNO Wien! 

Iw' 
, > » ■ * " * * 

MICHEL 
Ö S T E R R E I C H  S P E Z I A L 1999 

DuitslandSpeciaal 1999 
(1950 biz pure kennis) ƒ 96,00 
Groot-Bnttanië-Speciaal 1999 ƒ 96,00 
de duidelijkste GB cat 
Oostenrijk-Speciaal 1999 ƒ 49,00 
Zwitserland-Llecfitenstein-
Speciaal1999 ƒ 49,00 
Beieren-Speciaai 1999 ƒ 18,50 
Ganzsachen Duitsland 1999 ƒ 67,00 
Bildposikarlen Duitsland 1999 ƒ 44,00 
Overzee Band 10, Nabije Oosten 1999 ƒ 104,00 
Ovewe reeks nu compleet 

9 |uli. Duitsland 1999/2000 in kleur ƒ 42,50 
9 |uli-Oost Europa 1999/2000 ƒ 76,50 

Tevens verschenen de volgende speciale edities 
over postgeschiedenis. 
'Verzeichnis der bayerischen 
Postverordnungen' ƒ 74,00 
'Verzeichnis der Postakten im 
Zentralarchiv Thurn und Taxis' ƒ 122,50 
'Postverhältnisse Thurn und 
Taxis-Österreich ƒ 155,00 
'Posthandbuch tür das Königreich 
Bayern 1810' ƒ 145,00 
'Bayern Die Taxbehandlung der 
Correspondenz nach dem 
Postvereinsausland 1856 ƒ 99,00 
Taxbestimmungen für Briefe, fi/luster, 
Warenproben, Drucksachen und 
Postanweisungen nach dem Postvereins-
In-und Ausland 1868 ƒ 86,00 
'Die Postordnung des Königreichs Bayern 
von 1917 mit allen Beilagen und 
Abbildungen aller Formulare' ƒ 155,00 
'Stempellälschungen auf Ivlarken der 
bayerischen Inflationszeit' ƒ 43,00 
Handbuch "schwarzer Einser" van 
Helbig/Vogel ƒ 39,50 

Neem een abonnement op 'Michel Rundschau' om maandelyks op de hoogte te blijven van alle nieuw
tjes van de gehele wereld, gecatalogiseerd volgens Michel, alsmede onmisbare artikelen over markt
ontwikkelingen, manifestaties, en tips van de Michel redactie. 
Proefabonnement juni-december 1999 (7 nummers) ƒ 40,00 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, postbank nr. 1700 

DE VALK PHILATELIE ^ 
BELGIË 

VLG. MICHEL POSTFRI! 

1083 
1091/92 
1093 
1094/99 
1100/15 
1116 
1117/18 
1119/24 
1142 
1143/45 
1146 
1147/48 
1149/54 
1155/60 
1161 
1162/63 
1164/65 
1167/73 
1174/77X 
1178 
1179/81 
1182/84 
1188/89 
1190/95 
1198/05 
1206/08 
1209/10 
1211zl 
1218/21 
1222/27 
1228/30 
1231/32 
1233 
1234 
1235 
1236/41 
1242/47 
1248/50 
1251/52 
1253/54 

ACTUELE 

0,20 
1,50 
0,20 
2,30 
6,60 
0,20 
0,50 
9,80 
0,35 
1,95 
0,40 
0,90 

14,00 
8,75 
0,30 
0,55 
0,55 
8,75 
0,55 
0,50 
1,55 
1,75 
0,65 

13,25 
8,75 
4,55 
1,20 
0,35 
1,65 
8,50 
1,65 
0,35 
0,30 
0,30 
0,30 

11,25 
7,25 
1,50 
1,75 
0,50 

GESCH 

Vanaf ƒ 50 
Betal ng b 
POSTGIRO 
brief Dftel 

VALKSE\ 

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

0,65 
3,75 
0,25 
4,75 
0,25 
0,25 
0,35 
3,95 
0,55 
0,25 
3,35 
0,55 
3,25 
0,30 
0,40 
0,40 
0,70 

1,50 
1,30 
1,30 
0,90 
1,10 
0,80 
1,10 
2,00 
1,50 
4,50 
2,25 
2,50 
4,25 
1,10 
1,60 
1,50 
3,60 
1,50 
1,30 
4,00 
6,40 
1,70 

REVEN VOORRAAD 

,- franco Ie 
Innen 
41792 

14 d. 
!44. 

./fax 0342-

WEG^ 18* 

NEDERUNO 
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* 

vering 

0,20 
2,40 
0,15 
1,00 
0,15 
1,50 
3,20 
4,00 
8,60 
3,60 
8,20 
6,00 
2,60 
4,00 
7,00 

20,25 
23,65 

2,30 
17,50 
8,75 

66,50 
0,65 

17,50 
12,25 
31,50 
2,65 
4,90 

13,15 
1750 
1,60 

11,40 
15,75 
12,25 
43,75 
12,25 
5,25 
7,70 
7,55 

14,35 
15,75 

kANVRA« 

jgen of bij \ 
KvK 08078G 
42164^ Ivan 

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, MET VE 

/ooruil 
25. Be 

1,05 
1,05 

10,50 
1,15 

14,70 
1,75 
8,75 
3,85 

14,00 
7,20 
3,15 

14,90 
0,35 
6,15 
1,60 
6,30 
3,00 

10,50 
1,05 
5,60 
1,25 
7,00 
1,20 
0,45 
3,00 
1,30 
3,00 
0,90 
0,15 
1,80 
0,30 
1,00 
0,15 
0,45 
0,15 
2,10 
0,15 
1,05 
1,65 
0,60 

RMELO 

beta 
istell 

10.00-22.0 

BAR NEV 

;: postfris^ 

VATICAAN 
VLG. WERT POSTFRIS 

272^3 
280/81 
282/83 
284/86 
287/88 
289/92 
293/98 
299/01 
302/09 
328/30 
331/34 
341/43 
344/47 
353/55 
356/58 
359/62 
363/70 
373/73 
374/77 
378/79 
380/82 
383/86 
387/89 
390/92 
393/96 
397/00 
401/04 
405/09 
410/12 
413/14 
415/17 
418/21 
422/27 
428/31 
432/33 
434/37 
438/40 
441/50 
451/56 
457/62 

0,55 
0,85 
0,70 
0,85 
0,45 
1,65 
4,95 
3,30 
0,90 
3,85 
1,35 
0,70 
1,25 
1,35 
1,35 
0,55 
0,90 
0,55 
0,55 
0,55 
0,45 
0,90 
0,80 
0,45 
0,55 
0,70 
0,70 
0,55 
0,55 
0,55 
0,45 
0,55 
0,80 
0,70 
0,55 
0,90 
0,45 
1,10 
1,00 
0,80 

NG VAN GEWENST 

ing 2°/ 'ol(or 
en uitsluite 
0 uur. 

ELD (geen 

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

EUROPEES 

ling. 
nd per 

winke 

^ 

0,55 
0,70 
0,35 
0,45 
0,55 
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 
0,45 
0,45 
0,70 
0,55 
0,55 
0,70 
0,45 
0,45 
0,70 
0,55 
0,55 
1,65 
0,45 
0,80 
0 55 
0,70 
0,80 
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S-GRAVEniHAGE S A M E N S T E L L I N G - CHARLES B O I S S E V A I N 

Postwagen Rotterdam-'s-Gravenhoge, 1830 

[6] POSTWAGENS 
Omstreeks het midden 
van de zeventiende 
eeuw verschenen in ons 
land de eerste postwa
gendiensten. Dit waren 
particuliere onderne
mingen, die - met toe
stemming van de over
heid - personen, post 
en andere goederen 
vervoerden. De postwa
gendiensten maakten 
echter geen deel uit van 
de postorgonisatie van 
de overheid, zoals de 
postiljons te paard, de 
Statenpost en de Paar-
denposterij. 

Weinig comfortabel 
Van oudsher viel het 
recht brieven te vervoe
ren, het zogenoemde 
postrecht, toe aan de 
landsheer. In de Middel
eeuwen droeg de vorst 
dit recht over aan de ste
den. Zo verkreeg Am
sterdam in 1395 van Al-
brecht van Beieren het 
recht boden te benoe
men. 
Eeuwen later kreeg een 
aantal postwagenonder
nemingen - net als de 
particuliere trekschuiton
dernemingen - toestem
ming van de stedelijke 
overheid om tegen een 
vastgesteld tarief brieven 
\e vervoeren. Deze brie-
/en waren te herkennen 
aan een door de afzen

der op de brief geschre
ven aanwijzing, die 
aangaf met welke post
wagenonderneming de 
brief moest worden ver
voerd. 
Tot in de Napoleontische 
tijd was de constructie 
van de postwagens in 
ons land erg eenvoudig. 
De wagens waren voor
zien van een linnen huif 
en ze waren ongeveerd. 
Ze waren weinig com
fortabel. Daarom reis
den de mensen in die 
tijd liever met de trek
schuit. 

Diligences 
Na 1820 werden de 
postwagens - ook wel 
diligences genoemd -
een stuk gerieflijker. De 
rijtuigen hadden nu één 
of meer houten wagen-
bakken met portieren en 
ruiten en ze waren ge
veerd. De met twee of 
vier paarden bespannen 
wagens reden volgens 
een vaste dienstregeling. 
Bekende postwagendien
sten waren die van de 
familie Busso op de route 
Amsterdam-Gent en die 
van Veldhorst & Koppen 
op de route Amsterdam-
Rotterdam. 
Brieven die zwaarder 
waren dan één kilo vie
len niet onder het post-
monopolie. Dit monopo
lie was het alleenrecht 
van de postdienst voor 

Ri[tuig voor de postdienst te Zwolle 

het vervoer van brieven 
tot een gewicht van 1 
kilo; in 1850 veranderde 
dit in 500 gram. Elke 
postwagendienst mocht 
dus zonder meer brieven 
die zwaarder waren dan 
een kilo vervoeren. 

'Zware brieven' 
Sommige mensen waren 
niet tevreden over het re
guliere postvervoer en 
verzonden hun brieven 
liever met een postwa
gendienst. Dit mocht zo
als gezegd alleen als het 
om zware' brieven ging. 
Door hun brief met een 
steen of een stuk hout tot 
meer dan een kilo te ver
zwaren, omzeilden zij het 
monopolie. De wet werd 
op deze manier niet over
treden. Niet alleen deze 
brieven, maar ook de 
brieven die bij een pakje 
of voorwerp waren mee
gezonden, herkent men 
altijd aan een schriftelijke 
verwijzing onderaan de 
envelop. 

Concessies 
De post beschikte niet 
over eigen middelen van 
vervoer. Op sommige 
trajecten waren er te veel 
brieven om per postiljon 

te paard te verzenden. In 
dergelijke gevallen werd 
met een postwagenon
derneming een contract 
voor postvervoer afgeslo
ten. fHet betrof dan ver
voer van brieven in ge
sloten zakken. In tegen
stelling tot de andere, 
met een postwagen ver
zonden brieven, dragen 
deze brieven geen bij
zondere kenmerken over 
de wijze van vervoer. 
In de eerste helft van de 
negentiende eeuw nam 
het personenvervoer 
sterk toe. De verbetering 
van de wegen leidde tot 
een groot aantal aanvra
gen voor een concessie 
(vergunning van de over
heid) om een wogen-
dienst te exploiteren. Het 
aantal postwagenonder
nemingen groeide snel. 
Willem 1(1813-1840) 
verleende als soeverein 
vorst de concessies en gaf 
daarbij tevens toestem
ming om het koninklijk 
wapen en het opschrift 
Sauve garde op het por
tier van de postwagens te 
voeren. De op deze ma
nier onderscheiden post
wagens behoefden voor 
geen ander particulier 
voertuig uitte wijken. In 

'ostwogen met drie kasten, bespannen met vier paarden op het Korte Voorhout m 's-Gravenhage, 1837 

1829 werd bepaald dat 
deze onderscheidingen 
niet meer mochten wor
den gevoerd. 

Einde na twee eeuwen 
Na 1880 speelde de 
postwagen in het brie-
venvervoer geen rol 
meer. Het railvervoer 
(trein en stoomtram) nam 
de vervoerstook van het 
openbare wegvervoer 
over. Postwagens reden 
hoofdzakelijk nog in de 
randprovincies, vooral 
om aansluiting op de 
treinen te krijgen. Met de 
komst van de autobus en 
vrachtauto, in het begin 
van deze eeuw, kwam er 
definitief een einde aan 
ruim twee eeuwen post-
wagenvervoer. 

De tekst van deze bi|drage is 
ontleend aan een themablad 
van Het Nederlandsche PTT 
Museum te Den Haag De illu
straties 2i|n eveneens uit het 
museum afkomstig 

WELKOM OP DE 
STUDIEZALEN VAN 
HET MUSEUM 
ledere donderdag 
kunt u terecht in de 
bibliotheek van het 
PTT Museum, na tele
fonische afspraak: 
070-3307570 of 
070-3307572. 
Voor een bezoek aan 
de studiezaal Post 
kunt u bellen met 
070-3307560, voor 
het maken van een af
spraak op een van de 
donderdagen 3 en 17 
juni, 1, 15 en 29 juli, 
12 en 26 augustus, 9 
en 23 septernber. 
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POSTWAARDE-STUKKEiy 
NEDERLAND 
Promotie Prepaid 
Express 
Ter introductie van de 
Prepaid Express-enwe-
loppen werd dit voor
jaar een spaaractie ge
organiseerd voor zake
lijke gebruikers. Als 
men in de periode tot 
31 maart een losse en
velop of een multipack 
drie stuks) aanschafte, 
con men een spaar-
caart laten stempelen. 
Na inlevering van een 
volle spaarkaart met 
tien stempels kreeg men 
een speelfilm toege
stuurd, waarbi j geko
zen kon worden tussen 
Men in Black, Terry Ma-
guire en Remains of the 
aay. 

'Wijziging postadres' 
De briefkaart die PTT 
Post ter beschikking stelt 
aan klanten die geen ge
bruik meer maken van 
hun postbus, blijkt be
drukt te worden met ver
schillende teksten. 
Voor particulieren luidt 
de tekst. Geachte 
heer/mevrouw, Met in
gang van [datum] maak 
ik geen gebruik meer 
van miin postbusnummer 
[adres] Mijn juiste post
adres wordt, l ]. 
Voor zakelijke gebrui
kers daarentegen: Ge
achte heer/mevrouw, 
Met ingang van [datum] 
maken wij geen gebruik 
meer van ons postbus
nummer [adres]. Ons 
juiste postadres is: [...]. 

waardestukken die in 
veel verzamelingen zul
len ontbreken: oe post-
wisselformulieren met in-
schrift 'Recht betaald' 
(Geuzendam nr. 2-3). 
Deze formulieren, die 
dateren uit de jaren 
1957-1964, werden ge
bruikt voor het overma
ken van geld. Ze werden 
overbodig toen bank- en 
girorekening eenmaal 
gemeengoed waren. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Argentinië 
Op 17 april 1999 wer
den twee geïllustreerde 
luchtpostbladen ($0.75) 
uitgebracht, die gedrukt 
werden bij Enschedé in 
Haarlem. Thema's 
'Schrijvers en boeken' en 
het schilderij Sehorita 
con abanico verde van 
Emilio Pettoruti. Vierkleu
ren offsetdruk, oplage 
elk 50.000 stuks. 

Onder de naam Ida & 
Vuelta brengt de Argen
tijnse post een nieuw 
product uit dat lijkt op de 
Franse DUO. Ook hier 
gaat het om een post-
blad met een voorge
frankeerd antwoordblad 
Er zijn drie verschillende 
setjes, waarvan een met 
een fragment van de 
Mona Lisa als illustratie 
en zegelbeeld. Elk setje 
kost $2.50. 

Australië 
Bij de postzegelemissie 
'zeilschepen' van 19 
maart 1999 is ook een 

(j KA HfeM E ^^^" ̂ " '^' '^'^" 

Met dank aan de heer S. 
^ Koops, die ons attent 
°~ maakte op dit verschil. 

= Postwisselformulieren 
= 'Recht betaald' 
^ Aflevering 1 3 van het 
^ Handboek Poshvaarden 
2 Nederland, verschenen 
ï in april 1999, behandelt 

verschillende postwaar-

4M destukken. Benalvede 
vL 'Indische opdrukkaart' 

(Geuzendam nr. 266) en 
de 'Curaijao-enveloppe 
opdruk' (nr. 31) beschrij
ven de auteurs vier post-

luchtpostblad uitgebracht. 

Het zegelbeeld (Port be
taald) toont het zeilschjp 
James Craig dat in 1874 
van stapel liep en dat 
vracht vervoerde tussen 
Australië en Engeland en 
momenteel gerestau
reerd wordt. Prijs van het 
luchtpostblad: $0.75. 

Brazilië 
In Nederland kennen we 
al kraspostzegels en kras-
pakketzegels. maar in 
Brazilië werd onlangs nog 

SAMENSTELLING A BOSMAN, E-MAILADRES B0SMAN19@W0RLD0NLINE NL 
EN DRS J SPIJKERMAN, POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Het ene blad is gewijd 
aan Leontopithecus 
rosalia, een aapachtige 
uit het Braziliaanse 
oerwoud, het andere 
aan de wolvensoort 
Chrysocyon brachyu-T^CMXA 

i« 

Voor en achterzi|de van een van de 'kansri|ke' Braziliaanse post-
waardestukken, het ronde vlak op de beeldzijde van de kaart 
(rechtsboven] is voorzien van een kraslaagie Raspe aqui e vep se 
ganhou ('kras hier en zie wat |e gewonnen hebt'} 

een andere postwaarde 
geïntroduceerd die voor
zien is van een kraslaag' 
de krasbriefkaart Deze 
kaart, een combinatie van 
een voorgefrankeerde 
briefkaart binnenland en 
een kraslot, kost R$l .50 
(R$0 90 frankeerwaarde 
en R$0.60 voor het lot). 
Kopers maken kans op 
verschillende geldprijzen 
en de hoofdprijs, een 
auto Het eerste van de 
tien geplande setjes kras-
brierkaarten werd uitge
bracht in samenwerking 
met het Braziliaanse 
Olympisch Comité. 

Op de beeldzijde wor
den respectievelijk de 
zwemsport, tennis en de 
Olympische ringen ge
toond. Daar bevindt zich 
ook de kraslaag, die we 
voorlopig - tot we be
hoefte hebben aan een 
nieuwe auto - nog even 
intact hebben gelaten. 
Twee luchtpostbladen 
met bedreigde diersoor
ten verschenen op 25 ja
nuari 1999. Ze zijn 
voorgefrankeerd voor in-

rus 

Frankrijk 
De emissie 'Dag van de 
Postzegel' van 6 maart 
had de Gallische strip
held Astérix als hoofd
persoon. Van deze post
zegel is op dezelfde dag 
een voorgefrankeerde 
moximumkaart uitge
bracht. 

ternationale verzending, 
wat in vier talen (Portu-

Bees, Frans, Engels en 
uits) wordt aangege

ven. 

Voor 10 francs komt 
Astérix driemaal identiek 
in beeld: op de beeldzij
de van de kaart, op de 
daarop geplakte postze-



gel en op het ingedrukte 
zejgelbeeld aan de 
acireszijde. 

Oostenrijk 
Twee vliegtuigen zijn te 
zien op de nieuwste 
Oostenrijkse luchtposten
velop. In het zegelbeeld 
(13 s . /0 .94 euro) zien 
we een toestel van de 
twintigjarige luchtvaart
maatschappij Lauda Air 
en in het meegedrukte 
blauwe pr/on'/ylabel een 
opstijgend toestel zonder 
identificerende kenmer
ken. 

werd op 23 april uitge
bracht in een oplage van 
300.000 stuks; de ver
koopprijs is 15.50 s. 

IJsland 
Fraaie natuurfoto's vor
men het zegelbeeld van 
drie briefkaarten die in 
1998 werden uitge
bracht. De kaarten heb
ben een frankeerwaarde 
van respectievelijk 35 k. 
(binnenland), 45 k. (pri
oritaire, vermoedelijk 
Europa) en 65 k. [priori
taire, rest van de we
reld?). 

■ 20 JAHRt ULDA AIR 197919991 

ISS9 

Op de envelop is ook 
nog een vignet gedrukt 
ter herinnering aan het 
Straussjaar dat men in 
1999 viert. De envelop 

De laatste IJslandse brief
kaart die voor deze 
emissie verscheen, was 
de 'elektronische brief
kaart' ter gelegenheid 

BSOOI 

f^XSßEJM 

BS002 

HSOOI 

■ 3 S ~ 
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i 
ISK45 1 

lSk65 1 

van de tentoonstelling 
Nordia \n 1991. 

Zwitserland 
Een briefkaart met als 
thema de Ronde van 
Zwitserland wordt uitge
geven op 15 juni 1999. 
iJet zegelbeeld is dat van 
de postzegel' 150 jaar 
Posterijen', maar dan 
zonder waardeinschrift; 
in plaats daarvan staat 
naast de zegel de tekst 
Taxeper<;u iPort be
taald). Op de beeldzijde 
zien we het Post Sv/iss
team en de kaart van 
Zwitserland met daarop 
aangegeven de etappes 
van de wielerkoers. Prijs 
1.50 f. 

In een soortgelijke uit
voering verscheen op de
zelfde datum een brief
kaart met Pingu, de mas
cotte van de Zwitserse 
posterijen. Het zegel
beeld is dat van de post
zegel Papa Pingu, maar 
dan zonder waardein
schrift. De beeldzijde van 
deze kaart toont Papa 
Pingu en enkele kleintjes 
in een sneeuv/voertuig. 
Prijs 1.50 f. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 
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CULTUREEL TOERISME 
IN EIGEN lAND 
LNederIßidsemokm 

Cultureel toerisme in Nederland: het is een vorm van 

vrijetijdsbesteding die zich in een groeiende belangstelling 

mag verheugen, in het nu volgende artikel belicht de auteur 

een aantal bestemmingen uit het uitgebreide Nederlandse 

aanbod aan molens. 

131 

Veel Nederlanders reizen 
naar verre landen: vaak voor 
de daar wèl aanwezige zon, 
maar niet zelden ook om 'cul
tureel toerisme' te bedrijven. 
Begrijpelijk, want de Taj Ma-
hal in India of de Boroboedoer 
op Java kunnen voor een bij
zondere belevenis zorgen. 
Toch is ook het cultureel erf
goed van ons eigen land de 
moeite waard. Filatelie zorgt 
in dit artikel - waarin we ons 

beperken tot molens en kaste
len - voor een rode draad. Het 
werkelijke aanbod aan Neder
landse molens en kastelen is 
veel groter, maar we kunnen 
de VVV's in deze bijdrage na
tuurlijk niet naar de kroon 
steken. 

Eens hebben er ruim negen
duizend molens in ons land 
gestaan, waarvan alleen al 
zo'n zeshonderd in de Zaan-

D VEENSTRA, BUITENPOST 

streek. Die ene Nederlandse 
molenserie (Zomerzegels 
1963) steekt tegen dat aanbod 
nogal schril af. 
Gelukkig werd in 1939 een se
rie van 24 briefkaarten met 
molens uitgegeven, die gezien 
kan worden als een staalkaart 
van het Nederlandse molen-
bezit. Verder hebben in de af
gelopen vijftien jaar sommige 
stads- en regiopostdiensten 
ruime aandacht geschonken 
aan het molenbestand in hun 
regio, waardoor de mogelijk
heden voor 'filatelistische mo-
lenroutes' nog steeds toene
men. Omdat niet alle provin
cies even sterk vertegenwoor
digd zijn, worden ze uitgestip
peld als clusters; in de meeste 
gevallen vallen die wel samen 
met een provincie. 

Groningen 
In Groningen wordt de route 
bepaald door de uitgiften van 
de regioposten 't Hogeland 
(Uithuizen) en Westerwolde 
(Nieuwe Pekela). Als start
punt kan Niezijl worden geko
zen voor de Zwakkenburger (af
beelding 1). Winsum heeft 
nog twee molens, die gesti
leerd zijn weergegeven m een 
FS* van de gemeente. De 
Vriendschap v/erd al in 1993 af
gebeeld (S). Rijdend door het 
Hogeland komt u molens te
gen in Usquert (Eva), Uithui
zen (korenmolen De Jonge Jan 
(2) en het moienaarshuis), 
Uithuizermeeden (watermo
len Goliath) en Zandeweer 
(korenmolen Wmdlust), alle 
op stads- of regiozegels. In Fi-
velingo (ongeveer de streek 
langs het Damsterdiep) kunt 
u Kantens (korenmolen Grote 
GgCTt), Westerwijtwerd {Zelden-
rust, 3), Ten Post (Olk Widde, 
4) en Garmerwolde (water
molen, 5) meenemen (S). Via 
het Oldambt komt u in Win
schoten, in het rijke bezit van 
nog drie molens. Alleen de 
molen Dijkstra werd afgebeeld 
(FLS). In Westerwolde resten 
nog twee molens: de achtkan-
te korenmolen in Wedde (B) 
en de vestingmolen van Bour-
tange (S, 6). Deze laatste mo-
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len zou nu in Sellingen staan. 
Terug naar het beginpunt 
komt u in Roderwolde 
nog langs de achtkante olie-
molen Woldztgt (B). Opmerke
lijk is dat sommige molens 
nogal eens namen hebben die 
de nieuwsgierigheid prikke
len. Waarom heet die in Us-
quert bijvoorbeeld Eva? 

Friesland 
In Friesland komen we de eer
ste Nederlandse molenzegel 
(4+4 c , 7) tegen, namelijk die 
met de stellingmolen Zelden-
rust in Dokkum, één van de 
twee molens die deze beken
de Elfstedenstad rijk is. De 
molen is ook te zien op een 
zegel in het Elfstedentochtvel
letje uit 1997 van Regiopost 
N.O. Friesland (Kollum). In 
Kollumerpomp staat de Wes-
termokn (S). In Buitenpost is 
vanaf de weg van Groningen 
naar Leeuwarden de polder-
molen De Müns (S, 8) zicht
baar. Naar het zuiden komt u 
bij Augustinusga (8) een bij
zonder molentje tegen: een 
tjasker (S). In Surhuisterveen 
(8) is de korenmolen (S) na 
een grondige restauratie weer 
in volle glorie te bewonderen. 
In Grou moet u een met pan
nen gedekte Friese wipmolen 
(B) tegenkomen. In Joure 

staat Penninga's molen (9), die 
werd afgebeeld in een FS van 
de voormalige gemeente Has-
kerland. In het Monumenten
jaar 1975 draaide die iedere 
zaterdagmorgen. Wolvega 
had in 1939 een Friese polder-
molen (B). Als u van Dokkum 
noord-oost Friesland was inge
trokken, had u in de gemeen
te Ferwerderadeel (10) diver
se molens kunnen ontdekken. 
In een FS van die gemeente 
staat behalve een kerk ook 
een van die molens afgebeeld. 
Ook de korenmolen De Hoop 
in Stiens is afgebeeld (S). Dan 
bent u al in een streek aanbe
land waar ook die 'andere' 
windmolens steeds meer op
duiken: het type dat is afge
beeld op de zegel uit 1986 
(proefwindmolenpark in Sex-
bierum, 11). 

Drente 
Drente is maar zwak vertegen
woordigd. In werkelijkheid 
staan er echter ook in deze 
provincie voldoende molens 
voor een aantrekkelijke route. 
In Drente is De Zwaluw in 
Hoogeveen afgebeeld (S). In 
een FS van de gemeente Zuid-
wolde (12) geeft een mini-mo
lentje op een kaart aan dat 
daar een molen is te vinden. 

Overijssel 
De oogst in Overijssel is even
eens aan de matige kant. In 
Bathmen vinden we de koren
molen De Leeuw (B). Deventer 
heeft een Bolwerksmolen (S) 
en in Rijssen (13) staat aan de 
Regge de De Pelmolen, een 
achtkante pelmolen op 
schuur (S, FLS). In Haaksber
gen kunt u terecht voor de 
Oostdmpermolen, een driedub
bele waterradmolen. 

Gelderiand 
Twee Gelderse stadsposten 
besteedden vooral aandacht 
aan molens in een aantal min
der grote plaatsen en buurt
schappen rond Apeldoorn en 
Epe. In Wenum (ten noorden 
van Apeldoorn) staat de Vor-
derman (S). De Haveke^moXen 
kunt u vinden in Twello 
(tweemaal S). In Oene (tus
sen Epe en Olst) staat de mo
len Werklust (S). Bent u in 
Garderen op de Veluwe voor 
De Hoop (S), dan is Harderwijk 
niet zo ver meer. Volgens een 
briefkaart zou daar een acht-
kante buitenkruier moeten 
staan, maar die staan niet 
meer op de kaart. Aan de 
oostrand van de Veluwe vindt 
u op stads- of regiozegels mo
lens in Wapenveld, Veessen 
(tussen Heerde en Wijhe), 

Marie (ten noorden van Wij
he) , Zuuk (Epe) en de Daams-
molen in Vaassen; deze laatste, 
een stellingmolen, werd in 
1989 mooi gerestaureerd. 
Meer zuidelijk, in Velp, staat 
de Van Lennep-molen, een wa
terradmolen (FLS). 
In Doetinchem vinden we de 
Walmolen, een ronde stenen 
korenmolen (FLS). Mogelijk 
is deze molen ook te zien in 
het FS van Bakkerij W. Wiltink 
uit Doetichem. Deze bakkerij 
is opmerkelijk genoeg geves
tigd in de Houtmolenstraat. 
Een cilindrische torenmolen 
is te vinden in Zeddam (B). 
Een FS van de gemeente Bor-
culo maakt duidelijk dat in 
Geesteren (ten noorden van 
Borculo) de stellingmolen De 
Ster \.e\mden is. 

Noord-Brabant 
In Noord-Brabant loopt de 
route vooral in en om de Mei
erij van Den Bosch, met Oss 
als startpunt. Hier staat De Mo
len (S). In Geldrop is een ron
de stenen beltmolen te vin
den: ÏA^Mj&fe(GS).Eenbelt-
molen treffen we ook in Hee-
ze aan (B). Een voor deze pro
vincie kenmerkende molen is 
afgebeeld op de tweede Ne
derlandse molenzegel (12+8 
c , 14), namelijk de standerd-

ii 
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molen Den Evert in Someren. 
In een FS van het vestigstadje 
Heusden (15) treffen we nog 
zo'n standerdmolen aan; 
Heusden heeft er drie, die na 
restauratie als vanouds de 
noordelijke vestingwallen sie
ren. Een molen is ook afge
beeld in een FS van de ge
meente Lieshout (16). 

Limburg 
Limburg is filatelistisch gezien 
op molengebied sterk onder
bedeeld, maar de fraaie af
beelding van de Aurora (een 
standerdmolen) in Baexem 
(tussen Weert en Roermond, 
17) in een FS van de gelijkna
mige gemeente telt voor twee. 
De molen, eigendom van ba
rones van Haelen, werd van 

^ Haelen naar Baexem overge
= bracht. In MerumHerten 
~ (aan de Maas, ten westen van 
= Roermond) moet een geslo
^ ten standaardmolen hebben 
^ gestaan (B). Een waterrad van 
2 de verdwenen molen Roncken
2 stem in Reuver (eveneens aan 
= de Maas) is eveneens filatelis

— tisch vastgelegd (GS). 

w i l Zeeland 
Voor een bezoek aan het be
perkte aantal molens in Zee
land kunt u het beste het Bra
bantse Roosendaal als begin

26 

punt nemen. Niet alleen om
dat van daaruit drie van de 
vier Zeeuwse molens bereik
baar zijn, maar ook omdat 
daar het Centrum voor Moli
nologie (18) is gevestigd, waar 
u zich uitvoerig over molens 
kunt laten voorlichten. In een 
FS van dit centrum werd vorig 
jaar de molen De Hoop in 
Roosendaal afgebeeld. Het 
valt op hoeveel molens in ons 
land deze naam hebben ge
kregen. Sinds januari wordt 
een FS gebruikt met een stan
derdmolen en een achtkante 
grondzeiler. In Kruiningen 
(ZuidBeveland) staat een 
open standaardmolen (B). In 
Biggekerke (Walcheren) is 
aan de oostkant van het dorp 
een witte stenen korenmolen 
(B) te vinden. De badplaats 
Domburg (Walcheren) kan 
bogen op de stenen grondzei
ler Welteureden, afgebeeld op 
de Nederlandse zegel van 70 
cent De Rode Molen (19) uit de 
Mondriaanserie van 1994. In 
een FS van de gemeente Hulst 
valt ook een molen te ontdek
ken (20): de Stadsmolen. Om 
alleen voor deze molen de 
reis naar ZeeuwsVlaanderen 
te maken is misschien wat veel 
gevraagd, maar de vestingstad 
Hulst is ook de Reynaertstad. 
In het FS is daarom ook deze 

19 

lEDERLAyS: 

22 

24 

27 

hoofdfiguur uit het dieren
epos Van den vos Reinaerde op
genomen. In het Belgische te
levisieprogramma 'Vlaande
ren Vakantieland' was on
langs te zien dat Reynaert ook 
in het aangrenzende België 
vertegenwoordigd is, zodat 
Hulst alleszins als een doel 
voor cultureel toerisme kan 
worden aangemerkt. 

ZuidHolland/Utrecht 
Ondanks het feit dat de Rand
stad steeds voller wordt is dit 
stedelijk gebied toch een pa
radijs voor de molenliefheb
ber. Zowel in Noord als in 
ZuidHolland vinden we een 
rijke variatie aan molens. In 
ZuidHolland is Kinderdijk 
het Mekka voor de molenlief
hebbers. De negentien mo
lens van Kinderdijk vormen 
een toeristische attractie van 
internationaal formaat. Op 
het laagste punt van de Alblas
serwaard werden in de acht
tiende eeuw twee rijen van 
acht molens gebouwd: in 
1738 acht stenen grondzeilers 
en in 1740 acht rietgedekte 
grondzeilers. Geen wonder 
dat op een van de vier ANW
zegels uit 1932 al een molen 
uit Kinderdijk (21) werd afge
beeld. De molens ontbreken 
ook niet in de briefkaartense

rie uit 1939. Het toeristisch 
element komt verder tot uit
drukking op het blauwgroene 
LPB uit 1998. Op een van de 
stickertjes van het velletje met 
'creatieve' postzegels is een 
Kinderdijkse (22) molen afge
beeld. Relipost uit Sliedrecht 
wijdde drie van de tien zegels 
uit een regionale serie aan 
Kinderdijk (23). Molens uit 
Kinderdijk staan ook op de 
landschapszegel van 6 cent 
(24) uit 1962. Vlakbij Kinder
dijk, ten oosten van Alblasser
dam, staat de wipmolen De 
Blokker (FLS, 25). Deze pol
dermolen werd in 1998 in 
brand gestoken. Op een vier
de zegel van Relipost vinden 
we de molen De Vriendschap in 
het naburige Bleskensgraaf 
(26). Een paar kilometer ver
der ligt Molenaarsgraaf. In 
het wapen van deze gemeente 
stond dan ook een wipwater
molen, die is afgebeeld in het 
FS van de voormalige ge
meenten Brandwijk, Mole
naarsgraaf en Wijngaarden 
(27). In het wapen van de ge
meente Papendrecht (FS, 28) 
zijn drie molens afgebeeld. 
Verondersteld wordt dat die 
duiden op de drie soorten 
molens die eertijds in Papen
drecht stonden: een watermo
len, een korenmolen en een 
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tras of oliemolen. In het dicht 
bij de Lek gelegen Lexmond 
staat een wipmolen met over
dekt scheprad (B). 
Wie de molens in Utrecht wil 
bezoeken, moet een slag rond 
deze provincie maken. In 
Wijk bij Duurstede staat dicht 
bij de Lek de walmolen met 
stelling (poort) Rijn en Lek 
(B). In Tienhoven (ten zui
den van de Loosdrechtse Plas
sen) moet De Trouwe Wachter 
staan, een wipmolen met sluis 
(B). In Zuilen (bekend van 
het gelijknamige slot) vinden 
we een achtkante poldermo
len en een wipmolen (B). 
We gaan weer richting Zuid
Holland, waar in Alphen aan 
den Rijn een wipmolen met 
overdekt scheprad staat (B). 
Vervolgens zoeken we Rijpwe
tering op, waar het rond de 
Kager Plassen wemelt van de 
molens. Van de ongeveer vijf
tien poldermolens is een acht
kante grondzeiler (buiten
kruier) afgebeeld op de derde 
Nederlandse molenzegel, die 
van 8+4 cent (ZuidHollandse 
poldermolen, 29). In het na
bijgelegen Oegstgeest staat 
een kleine wipmolen met 
overdekt scheprad (B). Tot de 
vele bezienswaardigheden in 
Leiden behoort een achtkan
te houtzaagmolen (B). In een 

FS van de gemeente Zoeter
woude ('700 jaar Zoeterwou
de') is een wipmolen afge
beeld. Daarna gaat het naar 
HazerswoudeDorp, waar de 
wipmolen Rooie Wip gemakke
lijk te vinden moet zijn. De 
poldermolen is niet alleen af
gebeeld op de vierde Neder
landse molenzegel (30+10 
cent, 30), maar ook op fran
keerstempels van de voormali
ge gemeente Hazerswoude 
(31) en de huidige gemeente 
Rijneveld. Aan de Rotteme
ren, ten oosten van Bleiswijk, 
staat aan de zuidwestzijde van 
Rijksweg 12 bij Zevenhuizen 
(32) de Molenviergang uit ca. 
1730. Het viertal is afgebeeld 
in frankeerstempels van de 
gemeente Zevenhuizen (vroe
ger) en Moerhuizen (nu). Ter 
afsluiting kunt u nog naar 
Schiedam; nee, niet voor een 
slokje geestrijk vocht, maar 
voor de vier walmolens, waar
van er twee zijn afgebeeld in 
het frankeerstempel van deze 
gemeente ('Schiedam 
schenkt meer dan u denkt ') . 

NoordHolland 
De polderrijke provincie 
NoordHolland telt nogal wat 
molens. Zoals we al schreven: 
alleen al in de Zaanstreek wa
ren er omstreeks 1700 zo'n 
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600 molens te vinden. Ze ver
dwenen bijna allemaal door 
de komst van de stoommachi
ne. Een aardig voorbeeld van 
een aansprekende manier om 
cultureel erfgoed te bewaren 
is het openluchtmuseum De 
Zaanse Schans op de oostelijke 
oever van de Zaan. Tot de di
verse bezienswaardigheden 
behoren ook enkele molens. 
De toeristische attractie vin
den we op het gele LPB uit 
1998 en is ook vertegenwoor
digd in de briefkaartenserie 
uit 1939. Afgebeeld is de palt
rok houtzaagmolen De Ge
kroonde Poelenburg. De verfm ei
len De Kat (een stellingmolen 
op schuur) is afgebeeld in een 
FLS van Zaandam. Deze mo
len werd samen met de olie
molen De Zoeker ook afgebeeld 
op de vakantiezegel van 100 
cent uit 1996 (33). Verder is 
de korenmolen op schuur De 
Kalf in Zaandam filatelistisch 
vastgelegd (B). Stadspost/Se
lect Post Zaanstad (34) zorgde 
in totaal voor negen afbeel
dingen (S) van Zaanse mo
lens. Voor een wipkorenmo
len met stelling kunt in Weesp 
terecht (B). Meer naar het 
noorden staan in De Beem
ster en in De Schermer nog 
diverse poldermolens. In de 
FS's van de gemeenten Scher

merhorn (vroeger) en Scher
mer (nu) werd de Molendrie
gang van Schermerhorn (35) 
fraai afgebeeld. Vervolgens 
gaan we naar Alkmaar, waar 
NoordHollandse poldermo
lens staan (B). Op de vijfde 
zegel uit de Nederlandse mo
lenreeks (6+4 cent, 36) is de 
achtkante grondzeiler De Vi
aansche Molen in Bergen afge
beeld. 
We zijn daarmee aan het eind 
gekomen van deze filatelisti
sche molentocht. Als u de mo
lens in het echt wilt gaan be
kijken wensen we u mooi weer 
toe. Volgende maand nemen 
we de kastelen onder de loep; 
die bieden u bij een zomerse 
regenbui gelukkig een dak 
boven het hoofd... 

* Afkortingen: lu 
Om ruimte te besparen worden ^ 
voor het m dit artikel genoemde fi 5 
latelistische materiaal afkortingen i ; 
gehanteerd Hieronder vindt u een ^ 
verklaring 

FS' frankeerstempel "fwi 
GS gelegenheidsstempel 

FLS. filatelieloketstempel 
S: stads of regiopostzegel 
B: briefkaart 

LPB: luchtpostblad. 
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Noten: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
von ofbeelding melding 3/223 don 
wil dol zeggen dot de gegevens van 
de olgebeeïde zegel kunnen worden 
gevonden in Philotelie'vonmaort(3) 
opblodzi|de223 

Als bii een zegel geen omsthriiving 
wordt gegeven don IS de zegel of de 
omscbri|ving ervon Inog) met door de 
samenstelster von deze rubriek ont 
vongen 

Alleen nieuwe emissies von landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit boudt 
ecbter met outomotisch in dot derge
li|ke emissies in tentoonslellingscolleC' 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
' 6  5  ' 9 9 . Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
3.80 F. 
17 5  ' 99 . De eerste postkoets. 
2.70 F. Postkoets bespannen met 
drie paarden. 

ANDORRA SPAANS 
1911  '981 Opening nieuw post
museum 
70 P. Gestileerde postzegel met 
stempel. 

BELGIÉ 
17 5  ' 99 . MotorsDort. 
17+4 (tweemaal), olok van 30+7 
fr. (E 0.42+0.10,0.74+0.17). 
Resp. snelheid (snelheidswedstrij
den op de baan), triol (behendig
heid bestuurder), motorcross (ko
ninginnestuk onder de motordisci
pllnes). 

BELGIQUEBELGIË I7+4 

^ 175  '99 . Schilder James Ensor 
2 (18601949); gemeenschoppelij
X ke uitgifte met Israël (uitgifte tij
°" dens Bruphila 99). 

m 17 fr. (E 0.42). Detail van'Mo 
»'« chambre préférée'(1892, Tel Aviv 

Museum voor kunst). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
9 11  ' 98 ! Flora. 

1.40 k. Sibiraeo croatica. 
1611  '98 ! Vogels. 
2.40 k. Gyps fulvus. 
212  '98 ! Kerstmis 1998. 
5.40 k. Gebrandschilderd raam 
met aanbidding door de drie ko
ningen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
24 12  ' 98 ! Klooster Hilandar 
800 joar geleden gesticht; iconen. 
0.50,0.70,1.70,2.Nd. Resp. St. 
Pantelejmon (13de eeuw), Jezus 
Christus (16de eeuw), St. Nikolaus 
(1604/05), St. Johannes van Rila 
(17de eeuw). 

CYPRUS 
Afbeelding melding 4/304. 
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65  '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
15,30 c. Reservaat (noam onlees
baar) met gehoornde dieren, 
Larareservaat (strandgezicht met 
schildpadden). 

6 5  ' 99 . Vijftig jaar Rood van 
Europa**. 
30 c. Gebouw, beeldmerk, vlag
gen. 
Zonder datum. Vluchtelingen
fonds; herdruk emissie 1974, nu 
met jaartal 1999. 
Ic. 

CYPRUS TURKS 
2 6  3  ' 9 9 . Reptielen; slangen. 
50.000,75.000,195.000, 
220.000 TL. Resp. Malpolon 
monspessulanus insignitus, Hie
rophis jugularis. Vipera lebetina 
lebetina, Natrix natrix. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 5/382. 

SAMENSTELLING MEVR. A.C. VAN DER HAARAMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

4 5  ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
Blok van 110 Pf. Nationaal park 
Berchtesgoden. 

4  5  ' 9 9 . Johanniter en Molte
zerorde 900 jaar geleden gesticht. 
llOPf.Johanniterkruis. 
4  5  ' 9 9 . Berlijnse luchtbrug 
19481949. 
110 Pf. Vlaggen deelnemende lan
den, naar de lucht wijzende kinde
ren. 
4 5  ' 99 . Vijftig jaar Rood van 
Europa**. 
110 Pf. Beeldmerk. 
21 5  ' 99 . Vijftig jaar grondwet. 
BlokvannOPf.Art ikeflCDie 
Würde des Menschen ist unantast
bar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt'), adelaar, datum 23 mei. 
2 1  5  ' 9 9 . Vijftig jaar Bondsre
publiek Duitsland. 
Blok met viermaal 110 Pf. Tegen
stelling tussen verleden en heden. 
Resp. president Theodor Heuss en 
drie geallieerde hoge commissaris
sen (J. McCloy, Anclré Francois 
Poncet, Brian Robertson), parle
ment Duitse bondsdag van 1949
1987 met adelaar; kind verzamelt 
brandhout in 1948, bloemen pluk
kend kind; de Berlijnse muur in 
1961, opening grensovergong 
'Bornholmer Strasse' in 1989, ge
allieerde soldaten in gesprek met 
Duitse bevolking, Europees parle
ment in Straatsburg. 

Muster 

FINLAND 
2 8  4  ' 9 9 . Correctie uitgifteda
tum melding 4/304 'velletje met 
Primula veris', 
185  '99 . Zangvogels. 
Velletje met vijfmaal 3. Fm. ge
deeltelijk doorlopend. Resp. Lusci
nia luscinia, Crex crex, Botaurus 
stellaris, Caprimilgus europaeus, 
Cuculus canorus. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 5/382. 

175'99.Wenszegels. 
3. F. Driemaal. Resp. 'bonnes 
vacances' (lachende zon met zon
nebril), 'joyeux anniversoire' 
(taart met een kaarsje, muziekno
ten), 'vive les vacances' (visdob
ber). 

honXi&$ \/a.Caj\.Ceä 

175'99.'SaintPierre, erfgoed 
van Martinique'. 
3. F. 'Maison de la Bourse' 
(beursgebouw met klok). Hibiscus 
(flora), vissersboot, vulkaan. 
175  '99 . Kasteel van'Haut
Koenigsbourg' aan de NederRijn. 
3. F. Het kasteel. 
2 5  5  ' 9 9 . Kunst, school von 
Nancy; Emile Gallé (18461904, 
ontwerper von glas, meubelen en 
keramiek; bekend door de Gallé
glozen in ortnouveaustijl). 
3. F. Glazen vlinder. 
3 1  5  ' 9 9 . Claude Monet (1840
1927, impressionisme) 
6.70 F. Waterlelies. 
3 1  5  ' 9 9 . Flora; oude rozen
soorten (18001920). 
Blok met 3. en tweemaal 4.50 F. 

Resp. 'Mme Alfred Carrière', 'Mme 
Caroline Testoux', 'La France'; 
blokrand met blad, roos in knop, 
stengel, bloemblad, snoeischoor, 
rozenbottel, enting, kale roos met 
wortels. 
3 1  5  ' 9 9 . Achthonderd jaar'Ju
rade de SaintÉmilion' (juridische 
en economische organisatie uit de 
Middeleeuwen; ontwikkelde een 
wijn gewijd aan de 'nectar der go
den'). 
3.80 F. Middeleeuwse poort met 
wijngaard, zegel 'com si emiliani' 
('SaintÉmilion'). 

GIBRALTAR 
Afbeelding en aanvulling melding 
5/383 'Australia 99, maritiem 
erfgoed'; naast gemelde waarden 
een blok met alle waarden. 

Afbeelding en aanvulling melding 
5/383 'muziek, herdenking John 
Lennon'. 
20,30,40 p. Drie verschillende 
portretten. 
Twee blokken van £ 1.. Herden
king huwelijk John Lennon en 
YokoOno (20 maart 1969). Resp. 
paar op vliegtuigtrap luchthaven 
Gibraltar, poor voor de Rots van 
Gibraltar. 

John Lennon 

Gibraltar 
*  * * "  * * ■ " 

GRIEKENLAND 
1812 '98! Griekse schrijvers 
uit de oudheid. 
20,100,140,200,250 Dr. Resp. 
dichter Homerus (8ste eeuw voor 
Christus), treurspeldichter Sopho
cles (497/496406/405 voor 
Christus), geschiedschrijver Thu
cydides (460400 voor Christus), 
filosoof Plato (427348/347 voor 
Christus), redenaar Demosthenes 
(384322 voor Christus). 

GROOTBRITTANNIË 
l6'99.Millenniumzegels,VI, 
'Entertainers' Tale'; aftellen tot 
jaar 2000, zegels 28,27,26,25. 



19,26,44,64 p. Resp. Mercury's 
magic/P. Blaker, v^ereldvoetbol
beker/M. White, Doctor 
Who/Snowdon, Chaplin's geni
us/R. Steadmon. 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 5/383. 

IERLAND 
294  '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
30,40 p. Resp. Kilcolmanreser
vaat, Buttevant, graafschap Cork 
('whopper' zwanen); Phoenix
pork in Dublin ('fallow' herten). 
294  ' 99 . Honderdste geboorte
dag politicus Sean Lemass (1899
1971, medeoprichter politieke 
partij 'Fianna Fail', volgde de Va
lera op als premier, bezocht in 
1965 in Belfast premier Terence 
O'Neill om tot samenwerking tus
sen beide landsdelen te komen). 
30 p. Portret, 
294 '99 . Invoering Euro. 
30 p. (E 0.38). Munt van 1 Euro. 
294 '99 . Vijftig jaar Raad van 
Europa**. 
45 p. Vlaggen lidstaten, beeld
merk. 

ITALIË 
104 '99. Serie'artistiek en cul
tureel erfgoed'. 
800 L (E 0.41). Kerk van Sant 
Egidio. 
174 '99. Serie 'artistiek en cul
tureel Italiaans erfgoed'; kunst
schatten van nationale musea. 
300 L (E 0.41). Driemaal. Resp. 
listorisch 'campana' museum in 
Agnone (klokken). Internationaal 
(eramiek museum in Faenza 
[schaal uit de Renaissance), mu
;eum 'dello Casino delle Civette
l/illa Torlonia' in Rome (gebrond
ichilderd raam 'meer met zwaan'). 

11 \i I \ «"I 

l 7 4  ' 99 . Serie'toerisme'. 
iOOL. (E 0.41). Viermaal. Resp. 
latuurlijke piramiden in Segon
[ono, 'marmeren waterval' inTer

ni, gebouwen in Lecce, gezicht op 
zee vanuit Lipori. 
234  '99 . Serie 'Le Istituzione'. 
800 L. (E 0.41). Het constitutione
le hof, wetboek, hoofddeksel/ba
ret. 
294 '99 . Serie 'Le Istituzione'. 
800 L (E 0.41). Nationaal brand
weercorps (uitslaande brand met 
brandweerwagen). 

35 '99 . Serie'Le Istituzione'. 
800 L. (E 0.41). Militaire acade
mie van Modena (gebouw, militair 
met vlag, wapenschild, 

JOEGOSLAVIË 
S2 '99. Uitgiftedatum melding 
4/305 'beschermde diersoorten'. 

KROATIË 
123 '99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
1.80,5.kn. Resp.'Mijet'(eiland 
in ZuidDolmotië), 'Lonjsko Polje' 
(noordelijke oever van de rivier 
de Savo, nouten woningen, lepe
laar). 

LIECHTENSTEIN 
255 '99 . Vijftig jaar Rood van 
Europa**. 
70 r. Beeldmerk, gestileerde rij 
'koppen'. 

255 '99 . Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
70 r. Vrolijk gekleurde vogel met 
brief. 

3 ' 

255  ' 99 . Vijfenzeventig jaar 

Caritas (opgericht door Ds. Franz 
von Reding). 
70 r. Uit geopende hond groeiend 
rood hart. 
255'99.'LieGames 99'; acht
ste spelen van de kleine Europese 
landen in Liechtenstein. 
70 (driemaal), 90 (zesmaal) r. 
Resp. judo, zwemmen, atletiek 
(speerwerpen), wielrennen, ten
nis, tafeltennis, schieten, volley
bal, squash. 

LITOUWEN 
273  '99 . Vijftig jaar NATO*. 
70 c. Beeldmerk, vlag. 

^ 

NATO 
50 

■ 70*^' LIETlfV'A 

104 '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
1.35 Lt. Tweemaal. Resp. 'Aukstoi
tijo' (gesticht in 1974, merenge
bied),'Curonion Spit'(1991,'Cu
ronion' lagune. Baltische zee). 

l  5  ' 99 . Vijftig jaar Raad van 
Europa**. 
70 c. Beeldmerk. 
85  '99 . Windmolens. 
70 c. Tweemaal. Resp. van Mel
nioi, van Pumpenoi. 
126 '99 . Het rode boek van Li
touwen; de hommel. 
70c.,2.Lt. 

LUXEMBURG 
175 '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
16,25 F. Resp. nationaal park 
'HouteSüre', nationaal park 'Ar
dennesEifel'. 

mutualité' (beeldmerk met hoofd
letter M), vijftig jaar federatie van 
amateurfotografen (aestileerde 
camera, filmrolletje, Beeldmerk 
met motto 'Scientia ars lumen'), 
honderd jaar gymnastiekbond 
(turner op brug, vrije oefening, 
heeldmerk). 
175 '99 . Internationaal jaar 
van de ouderen. 
16 F. Bril met schaduwbeeld. 

17S '99. Honderdvijfentwintig 
jaarUPU*. 
16 F. Symbolische voorstelling 
(getal 125, enveloppen, beeld
merk). 

MACEDONIË 
2010 '98! Insekten; kevers. 
4,8,20,40 den. Resp. Cerombyx 
cerdo, Rosalia alpina, Oryctes na
sicornis, Luconus cervus. 
2011'981 Kerstmis en nieuw
jaar. 
4,30 den. Sneeuwkristallen en 
herten, vlooi (koek) en eikentok

|e
112'98! Rode Kruis; week van 
de strijd tegen AIDS*. 
2 den. Aidslint verbindt biologisch 
teken van man en vrouw. 
1012 '98! Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
30 den. Twee gestileerde mensen. 
201  ' 99 . Honden. 

L U X̂ E M B ÖTTR C 
* ■«muf 

175'99.Gedenkjarenl999. 
16,32,80 F. Resp. vijfenzeventig 
jaar 'Federation nationale de lo 

15 den. 
Macedoni
sche waak
hond. 
1 /25 2 
'99.Fran
keerzegels; 
architectuur. 
4,5 den. 
Resp. huis in 
Svekani, in 
Teovo. 

l  3  ' 99 . Rode Kruis; week van 
de kankerbestrijding. 
2 den. Vrouwennoofd. 

MALTA 
64 '99 . Vijftig jaar Raad van 
Europa**. 
6,16 c. Resp. interieur, exterieur; 
beeldmerk. 

64  '99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten' (vogels). 
16,35 c. Resp.'Ghadiro'en 
Charodrius dubius (vogel), 'Simor' 
en Alcedo otthis (vogel). 

MONACO 
1 8  1  ' 9 9 / 1 2  2  ' 9 9 . Monaco 
'99, internationale postzegelten
toonstelling. 
3. F. Postembleem, brief uit 
1960, ingang postzegel en mun
tenmuseum. 
281  ' 9 9 . Twintig jaar hulporga
nisatie 'Monaco Aide et Presence'. 
6.70 F. (E 1.02). Kinderen en 
hart. 
122 '99 . Twintig jaar interna
tionaal congrescentrum van Monte 
Carlo. 
2.70 F. Congrescentrum, beeld
merk. 
122 '99 . Tien jaar internatio
naal muziekconcours voor pianis
ten, Monte Carlo. 
4.60 F. (E 0.70). Vleupel, beeld
merk (klavier in cirkel rond we
reldbol). 
1 3 / 1 4  2  ' 9 9 . Bloementeelt; 
flora. 
4.90,6.F. (E 0.75,0.91). Resp. 
roos 'Jubilé du Prince de Monaco'; 
roos 'Prince de Monaco', roos 'Grl
moldi', orchidee Paphiopedilum 
'Prince Rainier III'. 
164 '99 . Vijfenzeventig jaar 
'Association Sportive de Monaco'. 
7. F. (E 1.07). Tweemaal, in verti
cale samenhang. Resp. gebouw, 
twee atleten; gezicht op Monte 
Carlo, vier sportdisciplines; beide 
zegels met wapen ASM. 

164  '99 . Sport; paardrijden, ^ 
vijfde 'Jumping International'. ^ 
5.20 F. (E 0.79). Twee ruiters, 5 
gezicht op Monte Carlo, beeld x 
merk. °^— 
164 '99 . Filatelie;'Grand Prix «Q 
International'van de ASCAT*. W * 
4.40 F. (E 0.67).'Grand Prix' 
(twee vogels), vermelding Ascat, 
olympische ringen. 
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164'99. Zeventig jaar 'Grand 
Prix Automobile' van Monaco. 
3. F. (E 0.46). Twee racewagens, 
palmboom, beeldmerk. 
254 '99. Eerste steen legging 
oceanografiscb museum 100 jaar 
geleden. 
5.F. (E 0.76). Eerste steen leg
ging (blok aan kabel), museum. 
254 '99. Forum Grimaldi. 
3.F. (E 0.46). 
Zonder datum. Honderdvijftig 
jaar postzegels; zegel op zegel. 
2.70F.(E0.41).Yvertnr.1van 
Frankrijk, Eiffeltoren, beeldmerk 
Philexfrance 99, getande zeshoek 
met landkaart, wapen RUIG (prins 
Rainier, Grimaldi). 

NOORWEGEN 
124'99. Drie postzegelboekjes 
met elk acht toeristische zegels 
(ofbeeldingen naar foto's van 
Morten Krogvold). 
4., 5., 6.Kr. Resp. 'voor het val
len van de sneeuw' (twee zwa
nen), kathedraal van Hamar, por
tret (folklore, man in Samikleder
dracht van Lapland; man woont in 
'Grünerlökka', centrum van Oslo). 

124 '99. Wereldkampioen
schap ijshockey in Oslo, Hamar en 
Lillehammer 1999. 
4.0,7. kr. Resp. PolenNoorwe
gen (BWK vorige maal), Zweden
Zwitserland (AWK vorige maal). 

124'99. Honderd jaar Noorse 
vakbondcen r ■ 
trale. : „ « ^ . 4 0 0 ; 
4.kr.Monu I L ^ K I » ) 
ment 'arbei
derspionier' 
van Per Palle 
Storm. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 5/384. 

75'99. Vijftig jaar algemene 
sportbond. 
7. S. Snowboorder. 
75'99. Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
14. S. Gebouw van de Rood van 
Europa, Straatsburg. 
75 '99. Jacht en milieu. 
6.50 S. Patrijzen. 

POLEN 
52'99.Wenszegels'llove 
you'; dominospel. 
Zegels met aanduiding A, B. Domi
nostenen met stippen als harten. 

122 '99. Bekende Polen (leef
den en werkten in het buitenland). 
1., 1.60 ZL Resp. honderdste 
sterfdag Ernest Malinowski (bou
wer van de Centrale TransAndes 
spoorweg in Peru, 19de eeuw), 
Rudolf Modrzejewski (VS: Ralph 
Modjeski, bruggenbouwer, bekend 
door de Benjamin Fronklinbrug in 
Philadelphia, 1926). 
53 '99. Pasen 1999. 
60,65 ar, 1., 1.40 ZL Afbeeldin
gen ontleend aan veelluik van 
Grudzi. Resp. gebed in Ogrójec, 
het kruis dragend. Piëta van Tubd
zin, de Opstanding. 

313'99.'China 99', wereld
postzegeltentoonstelling, Beijing. 
Blok van 1.70 ZL Draak. 
24 '99. De Heilige Maria, be
schermvrouwe van gevangen sol
daten in het oosten. 

60,70 gr. Resp. beeldhouwwerk 
'Maria van Kozieisk' (gemaakt 
door gevangene uit Sovjetkamp 
voor Poolse officieren in Kozieisk), 
'Maria van Katyü' (gemaakt door 
Stanisow Baos uit Grzechinie bij 
Kamow Podholaüski). 
64 '99. Helden van de 'Trilogia' 
(trilogie met drie novelles van 
Henryk Sienkiewicz). 
Vel met zesmaal 70 gr. Eerste 
avondvoorstelling 'With Fire and 
Sword'. Resp. Jan Skrzetuski 
poogt fort in Zbara te passeren, 
Onufry Zagoba met op achter
grond kaart von Polen uit de 17de 
eeuw (komt in alle drie delen 
voor), Longinus Podbipiêta tijdens 
verdediging in Zbara, Bohun te 
paard op weg naar Czarci met ont
voerde Helena Kuncewiczówna, 
Andrezj Kmicic in uniform van 
Zweeds officier en kanon bij de 
muren van klooster Jasno G6ra 
('The Deluge'), Micha Jerzy Wo'o
dyiowski en Boslo Jeziorkowska 
tijaens schermles ('Pon Michel'). 
224 '99. Toetreding Polen tot 
de NATO*. 
70 gr. Beeldmerk, Poolse vlag. 

Polska 7 0 gr 

^ I s / , .iJ-

PORTUGAL 
153'99.DeEuro. 
95.e. (E 0.47). Euroteken afge
beeld op uit vlaggen van lidstaten 
samengestelde vlag. 

243 '99. Tweehonderdste ge
boortedag Almeido Garrett (1799
1854, reentenstudie, literatuur en 
politiek; grondlegger romantiek). 
95.e.; blok van 210.e. Portret. 
194 '99. Vijfenzeventig jaar 
luchtverbindinq PortugalMacau, 
vliegtuigen; beleende vliegers: Ar
mento de Beires en Brito Pais. 
140. e. Tweemaal; blok met bei
de waarden. Resp. vliegtuig 'Po
tria'(typeBreguet16Bn2), DH9; 
blokrand met vliegroute. 
254 '99. Vijfentwintigste ver
jaardag revolutie 25 april 1974 
(Anjerrevolutie). 
51., 80.e. (E 0.25,0.40); blok 
met beide zegels. Resp. anjer met 
datum 25 april, regeringsgebouw 
(zetel van de democratie). 

ROEMENIE 
123'99.Portzegels; overdruk
ken. 
50 op 0.50,50 op 1,100 op 2, 
700 op 1,1100 op 4L. Alle zegels 
tweemaal, in samenhang. 
223 '99. Prehistorische dieren; 
opdrukken op insecten 1996 
(Chrysomela vigintipunctota). 
100 (tweemaal), 200,1500, 
1600,3200,6000 Lop 70 L De 
oude waarde bedrukt met prehis
torische dieren. 

viginlipunctalJ 

293 '99. Folklore; oude Roe
meense sieraden. 
1200,2100,2600,32001 Resp. 
gordel met sleutels (Padureni), 
gordel met ringen en sleutels (Hu
nedoaro), halsLond met munten 
(Moromures), halsband (Banat). 

RUSLAND 
243 '99. Driehonderdste ver
jaardag van de 'Andrejewskij'
vlog (St.Andreasvlog: hek of 
spiegelvlag van gevechtsschepen 
van 17121917, tsaar Peter 1). 
Blok van 7. r. Oorlogszeilschepen 
van de Russische vloot uit de 
17de18de eeuw met Andreasviag 
(blauw diaponaal kruis op wit 
veld), landkaart. 
303 '99. Tekenwedstrijd voor 
kinderen'Rusland in de 21ste 
eeuw'; bekroonde tekeningen. 
1.20 r. Driemaal. Resp. 'gezin 
drinkt thee in park' (Sofia Kondro
schina, 12 jaor), 'fantasiestad' 
(gestileerde tekening van Alex
ander Chudyschin, 11 jaor), 'mijn 
stad' (dorp GuljojBorissovko in 
streek Rostov, Jurij Lapuschkov 
(11 jaar). 

' ^ 
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SPANJE 
Afbeelding melding 5/384. 

TSJECHIË 
144'99. Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
7. Kc. Symbolische voorstelling 
(wolkenlucht met Europese ster
ren). 
144'99. Honderd jaar 
Tsjechisch Olympisch Comité. 
9. Kc. Portret sportman/mede
oprichter Josef RösslerOrovsky 
(18691933), vlag, olympische 
ringen. 

100 let 
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VATICAAN 
Afbeelding melding 5/385. 

Wi^ 
IJSLAND 
Afbeelding melding 5/385. 

ISLAND I 25 
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BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
253 '99. Locomotieven. 



10.000,20.000,30.000,40.000, 
50.000,60.000 Af.; blok van 
150.000 Af. 

ALGERIJE 
2 1 - l - ' 9 8 ! EXPO 98, Lissabon. 
5.- Dh.; blok van 24.- Dh. Resp. 
beeldmerk, mozaïek uit de 4ae 
eeuv .̂ 
8-2 - '98 ! Bombardement op Sa-
kiet Sidi Youcef (Tunesië) 40 jaar 
geleden. 
5.- Dh. Prikkeldraod, bommen
werper, brandend dorp. 
16-2- '98! Staatsarchieven. 
5.- Dh. Centrale gebouw. 
8-3 - '98 ! Internationale dag van 
de vrouw. 
5.- Dh. Verzetsstrijdster Lalla 
FadhmoN'Soumeur (1830-1863). 
15-4- '98! Wereldkampioen
schap voetbal Frankrijk 1998. 
24.- Dh. Spelmoment, Eiffeltoren. 
22 -4 - ' 98 ! Behoud kasba Al
giers. 
5.-, 10.-, 24.-Dh. Resp. dakter
rassen, steil straatje, gezicht vonof 
'de admiraliteit' op de kasba. 
2-5 - '98 ! Rode halve maan. 
S.-+].- Dh. Rode halve maan, na
tionale vlag. 
20-5 - '98 ! Verzetsstrijd in de 
Zaótcho-oase 150 jaar geleden. 
5.- Dh. Woestijnvesting. 
1 - 6 - ' 9 8 ! Internationale dag van 
het kind. 
5. - f l . - Dh. Tweemaal. Resp. spe
lende kinderen en beeldmerk, 
kind met moeder en hand met 
roos. 
4-6 - ' 98 ! Wereldmilieudag; toe
risme. 
5.-, 10.-, 24.-Dh. Resp. verschei
denheid aan landschap, toeristen, 
stad Toghit. 
3-8- '98! Dag van de Arabische 
posterijen. 
5.- Dh. Landkaart. 
7-9- '98! Vijfenzeventig jaar In
terpol. 
5.- Dh. Beeldmerken politie en In
terpol. 
19-9- '98! Veertigste verjaardag 
vorming provisorische regering. 
5.- Dh. Regeringsleden, vlag. 
8-10- '98! Nationale dag diplo
matie. 
5 - Dh. Beeldmerk. 
18-10- '981 Vijfendertig jaar na
tionaal Olympisch Comité. 
5.- Dh. JuDileumsbeeldmerk. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 5/385. 

; Repubhc*^entina $0,75, 
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ARUBA 
31 -3 - ' 99 . Cactussen 1999. 
50,60,70,75c,Resp.Opuntia 
wentiana ('Tuna'), Lemaireoce-
reus griseus ('Breba'), Cephaloce-
reus fanuginosus ('Cadushi di coro
na'), Cepnolocereus lanuginosus 
('Cadushi'). 

BENIN 
15 -2 - ' 99 . Zeilschepen. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. kano (Cey
lon), 'tonka-tim' (Canton, Macao), 
'sampan' (Hongkong), kano (Po-
lynesië), jonk (Japon), 'docco-pul-
wor' (Bengalen); jonk (China). 

wy^^^F^ww^^rv^ 

BERMUDA 
29 -4 - ' 99 . Stranden. 
30,60,65c.,S2.-. 
3 -6 - ' 99 . Kaarten. 
30 ,65 ,80c . ,$ l . - . 

BOLIVIA 
11-10- '98 l Boliviaanse departe
menten, VI; Pando. 
0.50,1.-, 1.50,4.-, 5.-, 6.-B. 
Resp. Rio Acre, Bradypus tridacty-
lus (fauna), Arroyo Bohia, Boa 
constrictor, Hydrochaeris hydro-
choeris (fauna), palmenollee in 
Cobija. 
11-10-'98IUPAEP*; vrouwen. 
1.50,2.-B. In doorlopende so-
menhang. Resp. vrouwen op kan
toor, school, op de hoogvlakte; 
beide zegels met portretje van 
presidentsechtgenote Yolanda Pro-
da da Banzer. 
14-1O-'98IStadLaPaz400 
jaar geleden gesticht. 
2.- B. Kerk op het Lajo-plein in La 
Paz. 
6-11- '981 Vijftig jaar GAS*. 
3.50 B. Getal 50 met landkaart en 
zon. 
12-11- '981 Vijfentwintigste ver
jaardag Boliviaanse filatelisten-
Dond (1996); zegel op zegel. 
2.- B. Postzegel, loep, wereld
kaart. 

BRAZILIË 
5-3-'99.REVIZEE(Recursos Vi
vos no Zona Econömica Exclusivo)-
programmo en 'Proarquipélago' 
(Sao Pedro en Söo Paulo). 
Blok met zesmaal RS 0.31. Door
lopend beeld. Resp. vuurtoren en 
satelliet, 'big booby' (vogel) op 
boei, reseorchschip 'Riobaldo', 
zeeschildpad, dolfijn, duiker; 
beeldmerk Australia 99. 

19-3 - '99 . Posthistorie. 
Blok met viermaal R$ 0.31. met 
als doorlopend element beeld
merk UPU* (honderdvijfentwintig 
jaar). Verschillende postzegelauto
maten en andere automaten; de 
vierde zegel met de 'kwaliteitson
derscheiding 1998 in zilver' (toe
gekend aan regionaal kantoor van 
Rio Grande do Sul), beeldmerken 
van dertig jaar ECT ('Empreso Bra-
sileiro de Correios e Telégrafos'), 
PBQP ('Progrommo Brosileiro de 
Qualidode e Produtividode') en 
'Programa de Quaiidade Total dos 
Correios'. 
2 9 - 3 - ' 9 9 . Stad Salvador 450 
jaar geleden gesticht (in opdracht 
van koning D. Joöo door gouver
neur Tomé de Souzo). 
RS 1.05. 'Nosso Senhora do Rosó-
rio dos Pretos'-kerk, Locerda-lift, 
Barro-vuurtoren, stadsplattegrond 
van Luiz dos Santos Vilnena 
(1801), beeldmerk 450 jaar Sal
vador en stadswapen. 

CAMBODJA 
5 -3 - '99 . Oude auto's. 
200,500,900,1000,1500,4000 
r.; blok van 5400 R. Resp. 'La 
Rapide' (1881), automooiel (ont
werper J. Frank Dureyo, 1895), 
van ontwerper M. Marius Barbo-
rou (1898),'Ponhord'(1898), 
Mercedes Benz 'Tonneau' (1901), 
Ford (1915); van ontwerper Sieg
fried Marcus (1875), blokrand met 
auto van Amédée Bollée (1885). 

(pf)1tf)(WlflflTKJf61 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2 - 4 - ' 9 9 . Kinderliedjes 1999. 
5.-, 12.-, 19.-. Resp.'baby sleep' 
(ons 'sloop, kindje, slaap'; moeder 
in stoel wiegt baby, ondergaande 
zon, poes); 'be brave' (moeder 
beschermt peuter die schrikt van 
hondje of van soort rommelaar); 
'rock, rock, rock' (ons 'schuitje va
ren, theetje drinken'; huisjes. 

brug, roeiers), 'buggie flies' (ons 
'duimelot is in het water gevallen'; 
moeder en peuter met gespreide 
vingers). 

2 2 - 4 - ' 9 9 . Cultuur van de oor
spronkelijke bewoners. 
Vel met tweemaal negen zegels 
van 5.- en twee vignetten. Resp. 
'Atoyol' voorouder festival (men
sen met bamboestokken vereren 
voorouders en bidden om een 
goede oogst), 'Soisiat' festival van 
de dwergen (legende van de dwer
gen die de Soisiat bevolking leer
de boer te zijn), 'Bunun-Eignt-part 
contrapuntal vocals' (Bunun-volk 
zingt gierstoogstlied), 'Tsou-Victo-
ry'restivol (voor solidariteit tussen 
de verschillende stammen), 'Ru-
kai' oogstfestival (Rukoi-volk 
voorspelt weer en hoeveelheid re
ien uit droogte of vochtigheid van 
Ie tijdens het festivol gebakken 

gierstkoekjes), 'Paiwon-Moleveq' 
(bomboefestivol eens in de vijf 
jaar), 'Ami' oogstceremonie (te
vens sociale gebeurtenis met zong 
en dons), 'Yomi' bootceremonie 
(tewaterlating von nieuwe boot); 
twee vignetten met doorlopende 
afbeelding landkaart Taiwan. 

COLOMBIA 
2 4 - 7 - ' 9 8 ! Stad Monizoles 150 

|aar( 
sticht' 
500 P. Portret Boli
var Condor, beeld
houwwerk van Are
nas Betoncurt, ka
thedraal van Moni
zoles. 

2 9 - 7 - ' 9 8 ! Vijfenzeventig jaar 
staatsbank, rekenkamer en opper-
banktoezicht; pre-Columbioonse 
kunst. 
500 P. Driemool, in samenhang. 
Resp. gouden schijf Toirona-cul-
tuur, gouden embleem Mologano-
cultuur, gouden masker Quim-
bayo-cultuur. 
21-8-'98! Eerste sterfdag politicus 
Misoel Pastrana Borerro (1923-
1997). 
500 P. Portret. 
28 -9 - ' 98 l Vijftig jaar Andes uni
versiteit, Bogota. 
500 P. Universiteitsgebouw. 

CUBA 
5-1 - ' 9 9 . Veertig jaar nationale 
politie. 
15 c. Politieauto en -motor. 

5 -2 - ' 99 . Chinese zodiak***; jaar 
van het konijn. 

75 c. Konijn. 
2 1 - 2 - ' 9 9 . Vijfenzeventigste 
sterfdag Lenin. 
75 c. Portret. 

CUBA 75 

N VËRSAî  O 3£ i.A miZPTZ. DE 

10 -3 - ' 99 . Prehistorische dieren. 
10,15 (tweemaal), 65,75 c. 
Resp. Ornithosuchus, Saltopus, 
Bactrosourus, Protosuchus, Mus-

EGYPTE 
17 -12 - ' 98 . Honderd joor vak
beweging. 
20 P. Beeldmerk omgeven door 
tekeningen van arbeiders uit de 
tijd der foroo's. 
5 - l - ' 9 9 . Feesten 1999. 
20 P. Tweemaal. Verschillende 
bloemen. 
7 -3 - ' 99 . Werelddag van de 
vrouw. 
20 P. Beeldmerk. 
9 - 3 - ' 9 9 . Tweeëndertigste inter
nationale beurs van Cairo. 
20 P. Beeldmerk. 

EL SALVADOR 
2 9 - 9 - ' 9 8 ! Vijfentwintig jaar 
'Fondo Social para la Viviendo' 
(sociaal fonds voor woningen). 
10.- C. Symbolische voorstelling. 

2-10- '98 l Vijftig jaar nationaal 
archief. 
1.50 C. Symbolische voorstelling. 
12-10-'98!UPAEP*;'America 
98', portretten belangrijke vrou
wen. 
1.-, 4.- C. Resp. schrijfster Alice 
Lorde de Venturino (1895-?), 
componiste en schrijfster Maria de 
Borotta (1890-1978). 
24-11 - '981 Kerstmis 1998; kin
dertekeningen. 
1.-, 4.- C. 'Fantasia Novideüa'. 
Resp. kerststal, kerk en tekst 'Lo 
Novidad en El Salvador 1998', 
herders en engelen op weg naar 
de stol, kerk (tekeningen van Ana 
Mario Martinez, 8 jaar en Manuel 
Enrique AnayoContreros, 10 
jaar). 

461 



FIJI 
193  '99 . Uitgiftedatum mel
ding 5/386 'Australia 99, sche
pen': nu gemeld als maritiem ver
leden en neden. II ' ; alleen blok 
met beeldmerk. 

GHANA 
l  1 2  ' 9 8 ! Kerstmis 1998. 
500,600,800,1000,2000,3000 
Cs. 
4  1  ' 9 9 . Gedenkjaren en ge
beurtenissen. 
Vel van 8000 Cs.; twee blokjes van 
5500 Cs. Tachtig jaar'Royal Air 
Force'. 
Vel van 8000 Cs.; blokje von 5500 
Cs. Vijftigste sterfdag van Mahat
ma Gandhi. 
1000 (tweemaal), 2000 Cs.; blok
je van 5500 Cs. Vijfentwintigste 
sterfdag van Pablo Picasso. 
Vel van 6000 Cs. Herdenking Dia
na, prinses van Wales. 
Vel van 6000 Cs.; blokje van 5000 
Cs. Negentiende wereldjamboree, 
Chihl999. 
Vel van 6000 Cs.; blokje van 3000 
Cs. Honderdste geboortedag van 
Enzo Ferrari. 
4  1  ' 9 9 . Chinese zodiak***, jaar 
van het konijn. 
Vel van 5600 Cs. 
l  3  ' 9 9 . Entertainers; Shirley 
Temple. 
Twee vellen van 6000 en 4000 
Cs.; blokje van 5000 Cs. 

HONGKONG 
Afbeelding melding 4/307. 

ISRAEL 
1611'981 Kerstmis 1998; ou

tomoatzegels, 'antieke' vogelaf
beelding. 
2 4  1 1  ' 9 8 / 1 7  1 2  ' 9 8 . Fron 
keerzegels; nationale vlag. 
NIS. 1.15,2.15,3.25,5.35. 
184 '99 . Israël vijftig jaar lid 
van de Verenigde Naties. 
NIS. 2.30. Vijfmaal een Romeins 
cijfer X (als gestileerde vlaggen
dragers) met vlaggen, in het mid
den de vlag van Israël. 

'¥WWWWWWWW9W9WWWm 

184 '99 . Herdenking Simcha 
Holtzberg (19241994,'vader 
van de gewonde soldaten' die hij 
beschouwde als 'rechtvaardigen 
van de natie', stichter van Holo
caustbibliotheken; betekenis 
naam Simcha: zoveel moaelijk 
vreugde brengen aan anaeren). 
NIS. 2.50. Portret. 
184 '99 . Joodse bijdrage aan 
de moderne cultuur, II; portretten 
beroemde joden. 
Vel met zesmaal NIS. 0.90. Resp. 
Martin Buber( 18781965, filo
soof/zionistisch leider/schrijver), 
Sigmund Freud (18561939, 
arts/psycholoog/filosoof/grond
legger psychoanalyse), Emile 
Durkheim (18581917,'vader 
moderne sociologie'). Rosa 
Luxemburg (18701919, theoreti
cus van het marxisme), Paul Ehr
lich (18541915, 
immunoloog/histoloog/hemato

IRAK 
 2 8  2  ' 9 8 / 3  3  ' 9 8 i D a g v a n 
= Jeruzalem. 
Z 25,100 Din.; blok van 250 Din. 
= Portretten Solodin (11381193, 
^ sultan van Egypte en Syrië) en 
^ president Saddam Hussein (gebo
^ ren in 1937), rotskoepelmoskee in 
2 Jeruzalem. 
= 213'98!'Nawroz'Koerdisch 

— nieuwjaar. 
I C f Twee blokken van 250 Din. Resp. 
ml Zinnia's, zwaardlelies. 

96  '98 ! Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
Twee blokken van 250 Din. Spel
momenten. 

loog. Nobelprijs voor geneeskunde 
in 1908), Norbert Wiener (1894
1964, wiskundige/een van de 
geestelijke vaders van het 'elec
tronische brein': de computer). 
184 '99 . Herdenkingsdag 
1999; herdenking bedoeïenen van 
het Israëlische leger. 
NIS. 1.20. Op bedoeïentent lijkend 
monument met aan de voorkant 
een geweerkolf in het Alonim na
tuurreservaat (ook wel Rish Lakish 
nationaal park genoemd), op de 
'muur van tranen' staan de na
men van 110 bedoeïenen die ge
vallen zijn tijdens dienst aan hun 
land vanaf ae tijd dot de staat Is

raël nog niet bestond tot heden, 
onthulling in 1933 vond plaats in 
bijzijn van de voormalige premier 
en minister van defenstie Yitzhak 
Robin. 

165  '99 . Schilder James Ensor 
(18601949); gemeenschappelij
ke uitgifte met België. 
NIS. 2.30.blok. Detail van'Mo 
chambre préférée' (1892, Tel Aviv 
Museum voor kunst). 

JAPAN 
1512 '98 . Vijftig jaar nieuw
joarszegels; Chinese zodiak***, 
jaar van het konijn. 
50 yen. Viermaal. Resp. meisje 
met konijn, 'Nogomi' konijnvormi
ge bel van aardewerk, rijst stam
pende konijnen (in mochi), rijst 
stampend konijn. 

> 

261  ' 9 9 . Serie 'mijn lievelings
liedjes', VIII. 
50,80 yen. Resp. 'stromend als 
een rivier' (stromende rivier, regel 
muziek), 'lied van de vier seizoe
nen' (vier als vlinders verklede 
kinderen in kring, regel muziek). 
162 '99 . Serie'traditionele Ja
panse huizen', V. 
80,80 (tweemaal, doorloper) 
yen. Resp. Iwase gezinshuis in 
Gasshozukuri stijl, gezicht op 
dorp Shirokowago met Gassno
zukuri nederzetting. 

» ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ * 

123'99.ShomonRaifukuRo
kugo 1999; cabaret/kleinkunst 
(karikatuurtekeningen). 
80 yen. Vijfmaal. Resp. Kaendai
ko (betekent 'grote Japanse trom 
met vlammentekening') door 
Shinsho Kokontei (afbeelding van 
man met grote trom op rug), Fu
notoku (betekent 'Toku de boots
man') door Bunroku Katsura (af
beeldina van bootsman), Kogoto
Kobee (betekent 'heer Kobee, de 
mopperpot') door Ensho Sanyutei 
(ofDeelaing van meten van een 
kattenstaart), Tokisoba ('betekent 
de prijs van noedels en het voor
bijvliegen van de tijd') door Koson 
Yonogiyo (eten in soba restau
rant), Hyokunenme (betekent 
'eens in de honderd jaar') door 
Beicho Katsura (belevenissen van 
een winkelchef). 
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163 '99 . Serie 'mijn lievelings
liedjes', IX. 
50,80 yen. Resp. 'Ue o Muite Aru
ko' ('kijk naar boven als je loopt'; 
lopend jongetje kijkt naar sterren
hemel, regel muziek), 'Soshunfu' 
('lentegedicht', pagode en regel 
muziek). 

JORDANIË 
1411  ' 9 8 ! Drieënzestigste ver
jaardag koning Hoessein II (gebo
ren in 1935, regerend vanaf 
1952, zou overlijden in 1999). 
100,200,300 fils; blok van 300 
fils. Portret, landkaart Jordanië en 
Arabische liga. 
1811'981 Vijfentwintigste ver
jaardag ontmoeting politie en vei
ligheidschefs van de Arabische liga 
(1997). 
100,200,300 fils. Resp. portret 
koning Hoessein II, vlaggen lidsta
ten, politiebaret. 
1012 '98l Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
100,200 fifs. Symbolische voor
stellingen. Resp. gezin van ge
mengd ras, mensen van verschil
lende huidskleur; beeldmerk. 

KOEWEIT 
310'98iFrankeerzegels; 
nieuw postembleem. 
25,50,100,150,250f.Postem

bleem, staatswapen. 
2811 '981 Kindercultuurhuis; 
kindertekeningen. 
25,50,150 f. Allerlei dieren. 
1012 '98l Vijftig jaar universe
le verklaring rechten van de mens. 
25,50,150 f. Collage met tekst 
'our human right'. 

KOREA NOORD 
193 '99 . Australia 99, wereld
postzegeltentoonstelling in Mel
bourne. 
Blok van 2 w. 'Turtle' schip (met 
ijzer bepontserd schip uit de 16de 
eeuw); olokrand met scheepvaart
historie, beeldmerk. 
274'99.IBRA 99, internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
1 w. Koreaanse takken van sport, 
beeldmerk. 

304  ' 99 . Veertigste verjaardag 
'centrale dierentuin'; fauna (per 
zegel een groot en een klein dier). 
50,60,70 eh.; blok von 2 w. 
Resp. zwarte chimpansee en rhi
noceros, witte kraanvogel en hert, 
zebra en kangoeroe; Koreaanse 
tijger, blokrand met verzameling 
dieren. 

304  ' 99 . Veertigste verjaardag 
'centrale botanische tuin'; flora. 
10,30,70,90 eh.; velletje van de 
vier waarden, blok van 2 w. Resp. 
Benzoin obtusilobum, Styrox obas
sia, Petunia, Impotiens; Kimilsun
gia en Kimjongilio. 
25 '99 . Tentoonstelling 'Three
Revolution', Ryonmotdong, 
Sosongdistrict, Pyongyang. 
60,80 ch. Resp. fabriekshal lichte 
industrie,  zware industrie. 
195 '99 . Overwinning slag 
'Musan area'. 
10 ch. Overwinningsmonument, 
achtergrond met beeldhouwwerk 
'hoornblozer van de vooruitgang'. 

MACAU 
194 '99 . Vijfenzeventig joor 
luchtverbinding PortugolMocou; 
vliegtuigen, helende vliegers: Ar
mento de Beires en Brito Pais. 



3.- P. Tweemaal; blok met beide 
waarden. Rasp. vliegtuig 'Patria' 
(tyDeBreguet]6Bn2),DH9; 
blokrand met vliegroute 

\1 \C \l ^ 

O 

lllllglIfiMBj^-
28-4 - '99 . Serie 'levenswijzen'; 
waterdraagsters. 
1.-, 1.50,2.-, 2.50 P.Resp. vrouw 
draagt twee vierkante waterem
mers, bij pomp met emmers, baalt 
emmer uit put, bij kraan met em
mers. 

MARSHALLEILANDEN 
l -9 - ' 98 ! Auto's; Chevrolet. 
Vel met ocbtmoal 60 c. Resp. Clas
sic Six (1912), Sport Roadster 
(1931), Special Deluxe (194)), 
Cameo Carrier Fleetside (1955), 
Corvette (1957), Bel Air (1957), 
Camaro (1967), Chevelle SS 454 
(1970). 
14-9- '98! Alfabet (24 letters, 
zowel hoofdletters als kleine let
ters, en tooi van de eilanders). 
Vel met vierentwintigmaol 33 c. 
Resp letter Aa (president Amata 
Kobua, overleden in 1996), Aa 
(met liggend streepje op letter; 
mandenvlechtster), Bb (vlinder), 
Dd (jonge vrouw), Ee (vis), li (re
genboog), Jj (mat), Kk (regerings
zetel), Li ('Stern Capella'), LI (met 
cedille; tropische vogel), Mm 
(broodvrucht), Mm (met cedille; 
pijlwortel), Nn (kokospalm), Nn 
(met cedille; zeegolf), - (haaien-
land), Oo (visnet), Qq (tatoeage), 

(leeuwenvis). Pp (bezoekershut), 
Rr (potvis), Tt (kano). Uu (vuur). 
Uu (met liggend streepje op letter; 
zwaardwafvis), Ww (gevlochten 
zeil). 

12-10-'981 Nieuwe gebouwen. 
Strook met driemaal 33 c. Resp. 
gebouw trustmaatschappij, ambas-
ode Volksrepubliek China, minis
erie van buitenlandse zaken. 
26-10- '98! Kerstmis 1998. 
32 c. Engel 
29-10- '98! Tweede ruimtevaart 
/an John Glenn. 
^stzegelboekje met vijfmaal 60 
:. en $ 3. 
S-4-'99. Eerbetoon aan Elvis 
'resley als artist van de eeuw. 
33 c. Elvis met gitaar. 
27-4- '99. IBRA 99, internatio-
iale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg, zegel op zegel. 
Slokje met viermaal 60 c. Resp. 

Yvertnr. 22,23,24,25 ('Deut
sche Reichspost', 1901), logo 
1 - 5 - ' 9 9 . Twintig jaar grondwet. 
33 c. Grondwetcomité onder loep, 
vlaggen, jaartallen 1979-1999. 

2 -5 - ' 99 . Vijftien jaar posterijen. 
Blokje met viermaal 33 c. Doorlo
pend beeld. Collage van postze
gels, loep boven zegel met vlag 
Marshalleilanden. 

MAYOnE 
3 0 - 5 - ' 9 8 ! Kindercarnaval. 
3.- F. Gemaskerde kinderen. 
30 -5 - ' 98 ! Lokale veerboten. 
3.80 F. Veerboten 'Salomo Djemo 
II ' tussen Mamoudzou op Moyotte 
en Dzooudzi op Pamonazi. 
5-9 - '98 ! Moskee van Tsingoni. 
3.- F. Moskee. 
3 -10 - '98 ! Herdenking Moriamo 
Solim (1963-1996; presidente or
ganisatie voor vrouwenrechten 
van Moyotte en oprichtster hulp
verlening jeugdige delinquenten; 
melding 12/909/'98). 
2.70 F. Portret. 
5-11- '98 ! Uitgiftedatum mel
ding 12/909/'98'inheemse vis
serij'. 
7 - 1 1 - ' 9 8 ! Uitgiftedatum en oon-
vulhng melding 12/909/'98'vis
sen van de lagune'. 
3. F. Pomacanthus imperator. 
6-4 - ' 99 . Vissen van de lagune. 
2.70,3.-, 5.20,10.-F. Resp. 
Cephalopholis miniatus, Pterois 
volitans, Pygoplites diocanthus, 
Aconthurusleucosternon. 

MAYOril ,, jx 
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MONTSERRAT 
3 0 - 3 - ' 9 8 ! Geneeskrachtige 
planten. 
$ 1 . - , 1.15,1.50,3.45. Resp. 
Opuntia tuna, Momordica choron-
tia. Aloe vera. Capsicum frutes-
cens. 
28 -4 - ' 98 ! Bekende personen; 
portretten. 
28-4- '981 Uitgiftedatum en oon-
vulling melding 7/8/556/ '98 'be
langrijke personen 20ste eeuw'. 

$1.15 Twaalfmaol (7/8/556); 
blok van $ 3.-. John F. Kennedy. 
6-8- '98! Muziek; Amerikaanse 
zanger en gitarist Jerry Gorcia 
(1942-1995). 
Vel met negenmoal $1.15; blok 
van $ 5.-. Jerry Garcia met gitaar. 
6-8- '98! Muziek; Amerikaanse 
zanger en gitarist Bob Marley 
(1945-1981). 
$1.15. Achtmool met vignet (twee 
blokken). Portretten met en zon
der gitaar. 
2 1 - 9 - ' 9 8 ! Zonsverduistering. 
$1.15. Viermaal; blok van $ 6.-. 
Vier momenten zonsverduistering 
van heldere tot verduisterde zon. 
2 3 - 1 1 - ' 9 8 ! Eerste sterfdag Dia
na, prinses van Wales (1961-
1997). 
S 1.15,1.50,3.-; blok van $6.-. 
Portretten. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
30 -3 - ' 99 . China 99, wereldpost-
zegeltentoonstelling, Bejijng; Chi
nese zodiak***, jaar van het ko
nijn. 
75,225 c.; blok van 225 c. Resp. 
konijn met Chinese muur op ach
tergrond, konijn met 'Jade Pago
de'; konijn met landschap. 

NEPAL 
26 -6 - ' 98 ! Belangrijke personen. 
75 p., 1,2, (tweemaal), 5.40 R. 
Resp. vrijheidsstrijder Ram Prasad 
Raid 908-1951), filoloog Iman-
sing Chemjonq (1904-1975), soci
aal werker Tuïsi Meher Shrestho 
(1896-1978), dichter/geleerde 
Dadhi Ram MorasinK 1882-
1963), taalonderzoeker Maho-
nandaSopkota (1896-1978). 
18-9- '98! Eerste sterfdag politi
cus Gonesh Man Singh (1915-
1997). 
5 R. Portret. 
9-10- '98 ! Deelneming konink
lijk Napoleas leger aan vredesmis
sie Verenigde Naties. 
10 R. Blauwhelmsoldaten, wereld
kaart. 
29-11 - '98 ! Inheemse slangen. 
1.70,2,5,10 R. Resp. Ophiopha-
gus honnah, Chrysopeleo ornota. 
Python molurus molurus, Trimere-
surus koransbohi. 
29 -11 - ' 98 ! Campagne'ge
zichtsvermogen beschermen, 
blindheid voorkomen'. 
1 R. Oog met staar (cataract), 
ziende leidt blinde. 

NIEUW-CALEDONIË 
20 -3 - ' 99 . 'Le Mégalodon' (Pro-
corchorodin megolodon: reuze-
hooi, Agassiz, 1835). 
100 F. Tweemaal, driehoeksfor
maat. Hoaientond (gevonden op 
de zeebodem, 350 tot 650 meter 
diep). 
20 -3 - ' 99 . Australia 99,'Le Mé
galodon'; reconstructie. 

Blok met driemool 70 F Resp. 
Corchorodon megolodon; andere 
afbeelding met toelichting (15 
meter, 20 ton), flomo sapiens sa
piens met 'flippers': zwemvliezen 
(1.70meter, 70 kg.), Corchoro
don corchorias ( 7 meter, 5 ton); 
tond (zegel driehoekformaat); op 
blokrand beeldmerk 'Australia 99' 
en gereconstrueerd gebit. 
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HKJUVELLE-CALEOCNUiE 

2 0 - 3 - ' 9 9 . Spinochtigen (Arach 
nidae). 
70 F. Viermaal. Resp. Argiope 
aethereo, Borycheloides alluvio-
philus, Lotrodectus hosseltii, Cyrto-
phora moluccensis. 

2 4 - 4 - ' 9 9 . Meisjes von Néamo. 
105 F. 

NIEUW-ZEELAND 
7 -4 - ' 99 . Sport, rugby; zelfkle
vende zegels. 
Vijfmaal twee verschillende zegels 
von dezelfde club van 40 c. Resp. 
'Auckland Blues', Chiefs', 'Welling
ton Hurricanes', 'Canterbury Cru
saders', 'Otogo Highlanders'; vel 
met tien zegels; ook in postzegel
boekjes. 

7-4 - ' 99 . Honderd jaar Victoria 
universiteit. 
50 c. Universiteitsgebouw. 

« ^ w ^ ^ ^ r w v ^ 

New Zealand 

NORFOLKEILAND 
2 7 - 4 - ' 9 9 . IBRA 99, internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
Blok met S 2 50. Zegel met'Paci
fic black duck', blokrand met logo, 
veer. 

PAKISTAN 
14-8 - '98 ! Honderd iaor staats
college van Foisalobad. 
5 R. Collegegebouw 
14-8- '98! Frankeerzegels; por
tret Mohammed Ah Jinnah 'Qoid -
e Azam'(1876-1948, leider der 
nationale Indische moslim bewe
ging). 
2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 R. 
11 - 9 - ' 9 8 ! Eenentwintigste jaar
lijks congres maatschappij voor 
oogheelkunde, IslamoDoa. 
7 R. Oog, oogbol, vlinder en af
beelding vlinder op netvlies. 
l l - 9 - ' 9 8 ! Vijftigste sterfdag lei
der nationale Indische moslim be
weging M.A. Jinnah (zie 14-8-
'98). 
15 R.; blok van 15 R. Portret. 
l - 1 0 - ' 9 8 ! Honderdste geboorte
dag dichter/diplomaat Syed Ah
med Shoh Patrus Bukhori (1898-
1958). 
5 R. Portret, boek. 
4 -10 - ' 98 ! Vijftig jaar Pakistaan
se postzeaels; zegel op zegel. 
6 R Getal 50, landkaart, zegels. 
16-10-'98!Wereldvoedseldag; 
vrouwen voeden/onderhouden de 
wereld. 
6 R. Gestileerde afbeelding van 
moeder met kind. 

PITCAIRNEILANDEN 
20 -10 - ' 98 ! Correctie uitgifteda
tum en aanvulling melding 1/67 
'flora'. 
20,90 c., $1.80,3.-. Driehoekig 
formaat. Resp. Bidens mothewsii. 
Hibiscus, Osteomeles anthyllidifo-
lio, ipomoeo littoralis. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 5/388. 
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SAUDI ARABIE 
5 -1 - '98 ! Sociaal centrum'Prins 
Salman'. 
1 R. Beeldmerk. 
17 -1 - ' 98 ! Slag von Tabuk. 
1 R. Arabesk met Arabische tekst. 
22-2-'98!FA0*;wereldvoedsel-
dag. 
2 R Wereldbol afgebeeld op ge
bladerte, beeldmerk. 
8-3 - '98 ! Dag van de gehandi
capten. 
1 R. Symbolische voorstelling. 
2 0 - 3 - ' 9 8 ! Pelgrimage naar 
Mekka. 
2 R. Zwarte meteorietsteen bij in
gang van de Ko'aba. 
9-5 - ' 98 ! Inwijding stuwdam 'Ko
ning Fohd'. 
1 R. Stuwdam in Bishah-dal 
19-5-'98!Wereldgezondheids-
dog; veilig (zelfbewust?) moeder
schap. 
] T. Moeder met kind. 
6 -6 - ' 98 ! Isesco; algemene ver
gadering islamitische organisatie 
voor ontwikkeling, wetenschap en 
cultuur. 
1 R. Beeldmerk, vlag 
3 0 - 6 - ' 9 8 ! Fronkeerzegel; type 
'heilige ka'aba'. 
2R. 

SINGAPORE 
12-5-'99.Postzeaelboekjemet 
tweemaal vijf zelfklevende wens-
zegels met op omslag boekje 
beeldmerk SKM ('Singapore Kind-
ness Movement', twee gestileerde 
poppetjes vormen samen hort). 
NVI (No-Value Indicator, voor lo
kale postl-zegels Cartoons. Resp. 
'be generous' (mannetje passeert 
met bankbiljet ijscokar om dot in 
collectebus te gooien), 'be conside
rate' (televisie kijkende man ge
bruikt paraplu om man achter bu
reau niet te storen), 'think of 
others' (extra lange stok met was
goed om druipen op andermans 
was te voorkomen), 'do not litter' 
(man gooit rommel weg die een 
onder in afvalbak gooit), 'be kind 
to animals' (man schreeuwt tegen 
dieren, man fluit vrolijk tegen 
agressieve dieren). 

SOMALIË 
3 0 - 1 - ' 9 9 . Locomotieven. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 

Resp. Mogul (2-8-2), Consolida
tion (2-8-0), Ten-Wheel (4-6-0), 
Mikado (2-8-2), Ten-Wheel (4-6-
0), Twelve-Wheel (4-8-0); Six-
Coupled (2-6-2). 

SOMALI REPUBIIC | l . „ i i , , , w i 
poito', 1<599 ' ^f' 

IDO v:r 
20-3 - ' 99 . Chinese zodiak***; 
jaar von het konijn. 
100,200,300,400,500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. Ver
schillende konijnen. 

JU j >-!-^y„ 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
12-4 - '99 . Euro-zegel met op
druk 'Soint-Pierre-et-Miquelon'. 
10x3 F. Boekje. 

SURINAME 
17-3- '99 . Serie'bouwkundig 
erfgoed'; oude plantages. 
S/. 75,300,400,225. Resp. Kat
wijk, Sorpvliet, Peperpot, Spie-
ringshoek. 

SYRIË 
22 -7 - ' 98 ! Eerste sterfdag moe
der Teresa (1910-1997). 
£18. Portret. 
22-7 - '98 ! Internationale toeris-
medog. 
£ 17. Borstbeeld prinses van Ba-
nias. 
26-9 - '98 i Dag van de niet-ro-
ker. 
£15. Brandende sigaret door
boort hort. 
26-9 - ' 98 ! Vijfenveertigste inter
nationale jaarbeurs, Damascus. 
£ 18. Fontein voor de beurshal. 
26-9 - ' 98 ! Wereldkinderdag. 
£ 18. Op wereldbol staand meisje 
met duiven. 
26-9-'98!Wereldpostdag. 
£ 18. Luchtpostenvelop met we
reldkaart en postduiven. 
26 -9 - ' 98 ! Arabische dag van de 
posterijen. 
£ 10. Postkantoor in Wuweido. 
26-9 - ' 98 ! Begin Jom-Kippoer 
oorlog 25 jaar geleden. 
Blok van £ 25. Portret president 
Hafis ol-Assod in uniform (1973), 
oonvol met tanks, mobiele raket-
stelling, raketoonval vanaf motor-
torpecfoboot, artilleriestelling. 
3 -11 - ' 98 ! Week van de weten
schap. 
£ 10. Wiskundige Ibn ad-Duraihim 
(met tulband). 

16-11- '98! Achtentwintig jaar 
hervormingsbeweging. 
£10; blok van £25. Portret presi
dent Hafis al-Assad (geboren in 
1928, reg. vanaf 1971); presi
dent en vlag. 

TANZANIA 
10-11- '98! Toeristische attrac
ties van Zanzibar. 
100,150,250,300,400,500 
Sh.; blok van 600 Sh. Resp. 
'dhow' (boot) in haven, op reu-
zenschildpad zittend meisje, drie 
kinderen met schildpad, strootje in 
'Stone Town', 'The Old Port', rode 
Colobus-oop in boom; niet ontvan
gen. 

TOGO 
23 -2 - ' 99 . Paddestoelen. 
100,150,200,300,400,500 F.; 
blok van 1000 F. Resp. Ganoder-
mo lucidum, Conthareilus lutes-
cens, Loctorius deliciosus, Amanita 
caesarea, Cortinarius violaceus, 
Amanita rubescens; Clitopilus pru-
nuius. 

TOKELAU 
Aanvulling melding 5/389 'tropi
sche flora'. 
Wetenschappelijke namen. Resp. 
Ipomoea pos-caproe, Ipomoea 
littorolis, Scaevolo taccada, 
Thespesio populneo. 

TSJAAD 
Afbeelding melding 5/389. 

30 -12 - ' 98 . Uitgiftedatum mel
ding 4/309 'brandweerauto's. 

TUNESIË 
9-2- '98 i Gebeurtenissen in So-
kiet Sidi Yossef 40 jaor geleden. 
250 m. Poort, bloemen, getal 40. 

16-2- '98! Vijfde'moahrebini-
sche' week voor gezondheidsop
voeding (lichamelijke oefening?) 
op scholen. 
250 m. Landkaart, balspelende 
kinderen, schoolkinderen met tas
sen, bloemen. 
27-3 - ' 98 ! Honderd jaar orde 
van advocaten. 
250 m. Weegschaal, getal 100. 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
30 -7 - ' 98 ! Internationaal jaar 
van de oceaan. 
Vel met viermaal 50 c; twee blok
ken van $ 2.-. 

VENEZUELA 
30-l-'99.Honderdvijftigste ge
boortedag monseigneur Dr. Jesus 
Manuel Jóuregui Moreno. 
500 Bs Vijfmaal. Resp. portret op 
jonge leeftijd, op oudere leeftijd, 
crucifix 'Santo Cristo de la _Grita', 
Onze-Lieve-Vrouw 'de los Angeles' 
(van de engelen), kerk van Onze-
Lieve-Vrouw 'de los Angeles'. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
15-3 - '99 . Insecten. 
50,150,250,350filsResp.An-
thio duodecimguttato, Dapnnis ne-
rii, Acorypha gloucopsis, Androcto-
nus crossicaudo. 

Aeotyph» stewcapsfs 

ZSOas 
unitaa Arob smlratas 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 5/389. 

Endanyersd Specias 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
29 -7 - ' 99 . Herdruk zegel 'borst
kanker 1998'. 
Zegel 'first-closs'. Gestileerde 
vrouw met tekst op borst 'fund the 
fight, find o cure'. 

VIETNAM 
2-2- '98! Landschappen in Cen-
traol-Vietnom. 
400 (tweemaal), 10.000 D. Resp. 
strand van Co No, grot Phong 
Nho, oude stad van Hue. 
3-2- '98! Honderdvijftigste ver
jaardag van het communistisch 
manifest van Korl Marx (1818-
1883) en Friedrich Engels (1820-
1895). 
400 D. Portretten filosoof/histori
cus/journalist Korl Marx en filo
soof/politicus Friedrich Engels, ge
tal 150. 
2-3- '98! Bonsai. 
400 (driemaal), 4000,6000, 
10.000 D.; blok van 14.000 D. 
Resp. Limonia ocidissimo, Deerin-
gio polyspermo, Pinus merkussi, 
Borringtonia ocutongulo, Ficus 
elasticus, Wrightio religioso; Ade 
nium obesum. 
2-4- '98! 'De echtbreekster'. 
400,1000,2000,4000,6000, 
9000 D. Resp. de echtbreekster, 
gebed om vergeving, strijd tussen 
dochter en vader, bekentenis 
zwangerschap, gebed om een ge 
zond kind, moeder en zoon. 
30-4 - '98 ! Driehonderd jaar Sai-
gon/Ho-Chi-Minh-stod. 
400,5000 D.; blok van 14.000 D. 
Resp. portret politicus Ho Chi Minh 
(1890-1969); Ho-Chi-Minh-ge
denkteken van Diep Minh Chou, 
achtergrond met gebouwen uit 
Ho-Chi-Minh-stad, portret Nguyen 
HuuCanh (1650-1700, stichter 
van Gio Dinh: Saigon). 
4-5- '98! Roofvogels. 
400 (driemaal), 3000,5000, 
12.000 D. Resp Pernis apivorus, 
Accipiter gentifis, Spizoëtus orna-
tus, Buteo buteo. Circus melano-
leucus, Halioeëtus albicilla. 
18-5- '98! Flora, orchideeën. 
400,6000 D. Resp Pophiopedi-
lum appletonianum, Paphiopedi-
lum helenoe 

1 -6- '98l 'Voor de kinderen van 
Vietnam', kindertekeningen. 
400,50000. Resp. kinderen op 
weg naar school, kinderen op 
speelplaats. 

WALLIS EN FUTUNA 
Afbeelding melding 3/229. 



19-4-'99. 'Finemui'. 
900 F. 

ZUID-AFRIKA 
l-4-'99.Postzegelboek|e'Aids* 
Awareness'; handenarbeid (tradi
tioneel Nguni). 
Inhoud: tien zegels 'standard rate 
postage'. Speldje 'loveletter' met 
rood lint op witte achtergrond ge
maakt uit kroaltjes. 

27-4-'99.IBRA 99, internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
Miniatuurvel van 5 R. Zegel met 
olifant, blokrand met olifanten en 
ogo. 

30-4-'99.Sapda99,Zuid-Afri-
koanse postzegelbeurs van de 
'Philatelic Dealers Association', Jo
hannesburg; treinen. 
Miniatuurvel van 5 R. Stoomloco
motief klasse 19D; beeldmerk. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Aanvulling melding 3/229 'fran-
keerzegels, vogels'. 
Wetenschappelijke namen. Resp. 
Chionis alba, Pachyptila desolata, 
Pygoscelis adeliae, Aptenodytes 
forsteri, Sterna vittata, Freaatta 
tropica, Fulmarus glacioloiaes, 
Phalacrocorax atriceps, Catharacta 
maccomarmicki, Larus dominico-

nus, Oceanites oceanites, Catha
racta loennbergi. 

*: Gebruikte afkort ingen: 
AIDS Acquired Immune Defi

ciency Syndrome 
ASCAT Association Internatio

nale d'Editeurs de Cata
logues de timbres-poste 
et publications philaté-
liques 

FAO Food and Agriculture 
Organization 

NATO North Atlantic Treaty 
Organization (= NAVO) 

OAS Organization of the 
American States (=OEA) 

UPAEP Union Postal de las 
Americas y Espona y 
Portugal 

UPU Universal Postal 
Union/Union Postal 
Universelle/Universele 
Post Unie 

**: Beeldmerk van de Raad van 
Europa bestaat uit de letter C: 
Council met de twaalf Europese 
sterren. 

***: De Chinese zodiak (dieren
riem) bestaat uit twaalf tekens: 
rat, buffel/os, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, geit/schaap, 
aap, haan, hond, zwijn/varken. 
Het Chinese jaar von het konijn 
loopt van 16 februari 1999 tot 5 
februari 2000, soms sprake van 
konijn, dan weer van haas. De in 
dit jaar geboren mensen is een 
lang leven beschoren; veel ge
bruik van de kleur rood als sym
bool voor een nieuwe start, geluk 
en een long leven. Zie voor verde
re informatie pagina 390 van het 
meinummer. 

.IIClfnH>ST-
SAMENSTELLING: J . E . C M . DEKKER, 
POSTBUS 9 4 , 2 7 7 0 AB BOSKOOP 

KL 1212 
28 march 1999 

Torp - Amsterdam 

The Flying Dutchman 
P.O. Box 94 
2770 AB Boskoop 
The Netherlands 

De eerstevluchtenvelop Torp-Amsterdam (28 maart, vluchtnummer KLl 212]. 

KLM 
Zoals al eerder in 'Phila
telie' werd gemeld, is de 
KLM met ingang van 28 
maart gaan vliegen op 
de bestemmingen naar 
Torp (Noorwegen) en 
Shanghai (China). Een 

envelop van de terug
vlucht Torp-Amsterdam 
is hierbij afgebeeld. 

Ander KLAA-nieuws: onze 
nationale luchtvaart
maatschappij vliegt met 
ingang van 16 juni van 

KLM schrapt vluchten op Jemen 
AMSTELVEEN (ANP) - KLM 
schrapt zijn vluchten op de Je
menitische hoofdstad Sana's. 
Eerder al maakte KLM bekend 
de drie vluchten per week op 
Sana'a begin mei terug te bren
gen tot twee per week. Inmid
dels heeft de KLM-directie be
sloten Jemen per 16 juni hele
maal uit het routenetwerk te 
schrappen. Als reden voor dit 
besluit noemt een woordvoer
der van KLM de sterk teruglo
pende belangstelling voor 
vluchten naar Sana'a. De eco

nomie van Jemen staat er be
roerd voor en het toerisme 
heeft forse tikken gekregen 
door terroristische acties tegen 
buitenlanders. De vluchten 
naar Sana'a maken een tussen
stop-in het Saudische Jeddah. 
Tbt die bestemming zijn de 
vliegtuigen meestal behoorlijk 
gevuld. KLM blijft vliegen op 
Jeddah en vliegt daarna door 
naar de nieuwe bestemming 
Riyadh. Deze vlucht wordt van
af 16 juni tweemaal per week 
uitgevoerd. 

Nieuwsblad Transport, 8 april 1999. 

Amsterdam naar Riyad 
en vandaar naar Djed-
da; vervolgens gaat het 
dan naar Amsterdam. Er 
wordt gebruik gemaakt 
van een toestel van het 
type B767-300ER. PTT 
f'ost heeft toegezegd een 
speciaal stempel voor de 
eerste vlucht ter beschik
king te stellen. 

Tegelijkertijd is besloten 
om de KLM-vluchten op 
Jemen te schrappen. Vol
gens een bericht in het 
nieuwsblad Transport h 
de belangstelling voor de 
vluchten op Sana'a sterk 
teruggelopen. 

ALITALIA 
KLM-partner Alitalia 
heeft met ingang van 3 
juni jl. een verbinding 

Milaan-San Francisco 
geopend; er wordt ge
vlogen met de B76/-
300. Jammer genoeg 
bleek het uitgesloten om 
met de eerste vlucht post 
mee te geven. 

AIR N IUGIN I 
De maatschappij Air 
Niugini ging bijna twee 
jaar geleden - om pre
cies te zijn op 19 juli 
1997 - vliegen tussen 
Osaka en Port Moresby 
(Papua-New Guinea). 
Het daarvoor ingezette 
toestel is een A310. 

LUFTHANSA 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
heeftop 3 mei jl. een 
nieuwe dienst geope-
nend tussen Neurenberg 
(Duitsland) en Peking 
(China). 
Een dag later, op 4 mei, 
werd er gevlogen tussen 
Bonn en Frankfurt en 
Berlijn; op 12 mei werd 
het traject Berlijn-Frank-
furt afgelegd. E)eze laat
ste twee vluchten stonden 
in het teken van de her
denking van de Berlijnse 
luchtbrug van vijftig jaar 
geleden. 

SAS 
De laatste normale vlucht 
van het vliegveld Forne-
bu (nabij Oslo) werd ge
vlogen op 7 oktober 
1998. 

Op 23 november 1998 
werden er weer eerste 
vluchten gemaakt met 
de B737-800 van de 
SAS: van Stockholm 
naar Oslo en van Oslo 
naar Kopenhagen v.v. 
Nieuw in het routesche
ma van de Scandinavi
sche luchtvaartmaat
schappij is de route Ko-
Ï)enhagen-Haugesund 
toestel: F50, eerste 

vlucht: 15 januari 1999). 

LUFTSCHIFFPOST 
Het was de bedoeling 
om in Oostenrijk op 6 
maart van dit jaar de 
eenentwintigste Luftschiff
fahrt \e houden. Slecht 
zicht en een te sterke 
wind verhinderden dat 
echter. De voor de vlucht 
geprepareerde stukken 
werden voorzien van het 
stempel Eingeschränkte 
Sicht und zu hohe Wind-
geschwindiqkeit ließen 
einen Luftschiffaufstieg 
nicht zu. 

TU144 Z 
De tegenhanger van het ^ 
Brits/Franse supersoni- ™ 
sehe verkeerstoestel Con- ^ 
corde, de Tupolev 144, 2 
maakte ter gelegenheid ï 
van zijn dertigjarig be- "^ 
staan een 'rondje we- ICC 
reld' met als vertrekpunt ™ v 
de Russische hoofdstad 
Moskou. 
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VEILING 102 
3 juli 1999. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 2 juli van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 103, te houden op 18 september 1999. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

I N T F P F V ; * ; A V X F m^KT'/hflfl RC^FK'IF«^ 
ANGUILLA 10a met reclame 'Booklets International' 18,00 
ANGUILLA 10b met reclame 'Postaumaat 25 Jaar' 18,00 
BELGIË 1914 Fr 2.00 met reclame 'Energy Car' 225,00 
CANADA QUEBEC 1998 Wildlifeboekje met sneeuwgans 40,00 
FRANKRIJK 1999 Astérix 14,00 
GROENLAND 1999 Sneeuwuil 23,50 
GROOTBRITTANNIË 1999 Grootformaat: Profile on Print 37,00 
NEDERLAND 1985 31H, op Heleconpapier gedrukt 30,00 
NEDERLAND 1986 32, boekje met postfrisse inhoud 39,00 
NEDERLAND 1998 (privé) Postautomaat 25 Jaar 7,50 
NIEUWZEELAND 1999 Rugbyboekjes (5 stuks) 37,00 
NOORWEGEN 1999 Toeristenboekjes (3 stuks) 47,50 
UNO 1999 Erfdeel Australië (3 boekjes) 28,00 
USA 1998 Boekjes met Hzegels (4 boekjes) 67,50 
Bestellingen onder f 75,00 + ƒ 2,50 portokosten; tot ƒ 250,00 + ƒ 11,25. Boven ƒ 250 géén portokosten. 

[LITI STl^^ÄTD flAVfL POSTBUS 1061 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 
bookiets@telebyte.nl 

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

¥̂ÄN VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels v/elke 
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. 
Ugchelseweg 50 zat. 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoom) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

14.00-17.00 
10.00-16.00 (// 

w 

_ . . tel. 00 49 69 234131 
R u d o l f S t e l t z e r fax oo 49 69 233370 

Jaarlijks 3 poslzegelvellingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelvellinghuls 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

DENEMARKEN - GROENLAND - FAROE« 
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. 

Schrijf in het Nederlands naar: 
PZH B. Halling-S0rensen, Tyge Krabbes vej 11, 
DK-2300 Copenhagen S, Denemarken 

HET KARVEEL 
voor postzegels en munten 

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

Neringpassage 70 
Tel. 0320 248985 

internet: 
e-mail: 

8224 JN Lelystad 
Fax 0320 227687 

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

mailto:bookiets@telebyte.nl
http://hetkarveel.nl
http://hetkarveel.nl
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ZONSVERDUISTERING 
n een aantal Europese 
landen is op 11 augustus 
een totale zonsverduiste
ring te zien. Roemenië 
wees hier al op 17 de
cember 1998 op door 
middel van een zegel 
'/an 1100 I. met een vig
net. Op de zegel is links 
de verduisterde zon te 
zien en rechts een kaart
je met de 'baan' van de 
zonsverduistering boven 
Roemenië. 
Opmerkelijk is het blok 
dat Hongarije op 11 fe
Druari uitgaf. De zegel 
daarin heeft de waarde 
1.999 f., meteen oplage 
/an 200.000 exempla
'en een aardige finan
ciële opsteker voor de 
Hongaarse post. De 
Daan van de zonsver
duistering is aangegeven 
door een hologram 
schuin over het blok, 
:ompleet met de tijden. 
De zonsverduistering is 
3ok zichtbaar op de Ka
naaleilanden en daarom 
jaf Alderney op 27 april 
sen velletje uit met een 
strip van zes zegels en 
;en vignet op een onder
grond van een satellietfo
o van Europa. De totale 
nominale waarde be
draagt £ 2.21. De ver
schillende stadia van de 
lonsverduisterinq boven 
Je Kanaaleilanden zijn 
3p de zegels afgebeeld, 
n MeurtheetMoselle 
Frankrijk) wordt nog tot 
11 augustus een speciaal 
rachinestempel ge
bruikt. 

fCLIP5E TOTALE flf JOLEILi 

Dp 4 mei is in het Engel
,e Camborne een speci
aal handstempel in ge
sruik dat de merkwaar
Jige kop van een koe of 
tier toont; de betekenis 

niet bekend. 

REDDINGBOTEN OP 
HERHALING 
De Royal National Life
boat Institution (RNLI) be
staat dit jaar 175 jaar. 
Deze reddingmaat
schappij voor Engeland 
en de omringende eilan
den heeft meer dan 
tweehonderd reddingsta
tions met in totaal 250 
reddingboten. Guernsey 
en Man geven dit jubi
leum behoorlijk wat pos
tale aandacht; ze deden 
dat ook al bij het 150ja
rig bestaan van de RNLI 
in 1974. Man gaf in 
1991 ook een serie van 
vijf zegels met Manx' 
reddingboten uit, zij het 
met fouten in de om
schrijvingen op de zegels 
van 17 en 31 p. 

De jubileumseries van nu 
hebben verschillende in
valshoeken. Die van 
Guersney  die we in het 
volgende nummer hopen 
te belichten  is op histo
rische leest geschoeid, 
terwijl die van Man 'ac
tie op zee' als thema 
heeft. 
De serie van Man (uitgif
tedatum 4 maart) bestaat 
uit vijf zegels plus een 
blokje van £ 1.. Op de 
zegel in het blokje is Sir 
WHliam Hillary afge
beeld, die in 1824 de 
reddingmaatschappij 
oprichtte. De velrand 
heeft de toepasselijke 
tekst With courage, 
nothing is impossible. 
Op Man zijn reddingbo
ten gestationeerd in Dou
glas, Peel, Port Erin, Port 
St. Mary en Ramsey. 
De vijf zegels laten foto's 
van deze boten op zee 
zien. De zegels vermel
den verder geen infor
matie, ook niet over het 
jubileum. Reddingboten 
worden vaak vernoemd 
naar diegenen die met 
een legaat de bouw mo
gelijk nebben gemaakt; 
ook in ons land is dat ge
bruikelijk. 

De zegel van 21 p. toont 
de reddingbootvan 
Ramsay, de Ann and Ja
mes Ritchie. Dit was de 
eerste boot in de Mersey
klasse(1983). 
Op de zegel van 25 p. is 
de Sir William Hillary uit 
deTyneklasse(1982) 
afgebeeld. Dit is sinds 
1988 de reddingboot 
van Douglas. De vuurto
ren op de foto maakt de 
zegel ook bruikbaar 
voor de verzamelaars 
van dit thema. 
De Ruby Clery op de ze
gel van 37 p. is eveneens 
uit de Merseyklasse. 
Deze in 1991 in Peel in 
gebruik genomen red
dingboot draagt de 
naam van de achterach

terkleindochter van Sir 
William Hillary, die met 
een legaat de bouw mo
gelijk maakte. 
Op de zegel van 43 p. is 
de reddingbootvan Port 
Erin afgebeeld. Deze 
boot uit de Atlantic 21 
klasse werd in 1972 ge
bouwd. De boten uit 
deze klasse voeren meer 
dan 19.000 maal uit, 
waarbij de levens van 
meer dan vijfduizend 
mensen werden gered. 
Op de zegel van 56 p. 
zien we de Gough Rit
chie II (Trentklasse). 
Deze reddingboot van 
Port St. Mary kon dank
zij een legaat van me
vrouw J.B. Ritchie in 
1998 in gebruik worden 
genomen. De Trentklas
se kwam in de plaats van 
de Arunklasse. 
Het Presf/geboekje met 
een nominale waarde 
van £ 4,64 wordt onge
twijfeld in de rubriek 
Nieuwe postzegelboek
les behandeld. 

MILLENIUMUITGIFTEN 
Ook PTT Post heeft zich 
in de rij van postadmini
straties geschaard die de 
burgers om suggesties 
vragen voor hun millen
niumuitgiften. 
In Noorwegen werden 
uit 7.851 ingezonden fo
to's er een dozijn gese
lecteerd. Na telefonische 
stemming werden de drie 
favoriete gebruikt in een 
serie van acht zegels en 
een velletje, die op 9 
september worden uitge
geven. 
Duidelijk is dat de drie 
zegels een hoog nostal
gisch gehalte zullen heb
ben. De eerste prijs ging 
naar een foto van een 
open koets, bespannen 
met een wit paard; koets 
en paard worden op een 
veerboot overgezet. De 
foto werd omstreeks 
1900 genomen. 
Op de tweede zegel 
wordt een koe gemolken. 
Grappig is dat de boerin 
op een oude margarine
kist zit. 
De derde zegel toont 
drie mannen die bezig 
zijn met de aanleg van 
een spoorlijn die in 1906 
werd geopend. 
De Noorse Post geeft op 
oudejaarsdag nog twee 
millenniumzegels uit, 
waarvoor opnieuw een 
fotowedstrijd is uitge
schreven. 

ACTUEEL 
Elke dag opnieuw zien 
we de wrede gevolgen 
van de oorlog op de Bal
kan. Verzamelaars kun
nen er soms niet om heen 
al dit leed met zegels te 
illustreren, zeker bij the
matische verzamelingen 
waarin het onderwerp 
niet kan worden verme
den. Te denken valt aan 
een thema's als 'vrede en 
veiligheid', maar ook 
aan net onderwerp 
'Rondom de dood'. Een 
afbeelding van de identi
ficatie van de dodelijke 
slachtoffers, zoals op een 
zegel van Tanzania, is 
dan opeens hoogst actu
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9 ge 
bekende vluchtelingenze
gel van TurksCyprus, 
een verplichte bijplokze
gel, waarvan jaarlijks 
een nieuwe druk ver
schijnt. De zegels zijn 
sinds 1995 wat kleiner 
en lichter dan die uit 
1994. 

1 

Tegen de achtergrond 
van de ernstige conflicten 
op Ambon en andere In
donesische eilanden is 
de serie van drie (gelijke) 
zegels die Singapore op 
15 januari uitgaf ter ge
legenheid van het 50ja
rig bestaan van InterRe
ligious Organisation in 
dat land al even actueel. 

Deze organisatie streeft 2 
naar meer begrip, vrede ïë 
en inschikkelijkheid tus —— 
sen de verschillende ge ICT 
loofsgroepen in Singa " • 
pore. Daarom staat op 
de zegels de tekst Unity 
in D;Vers/(y ('eenheid in 
verscheidenheid') en 



worden de namen van 
negen godsdiensten ver

meld. 

als de zegel ter gelegen
heid van 50 Jahre 
Grundgezetz[2] mei, 

RO'.« .\h.tli^|SiNES 

GROOT EN MOOI 
(BLOKKEN/VELLETJES) 
Het grote aanbod blok
ken en velletjes maakt 
het voor thematische ver
zamelaars steeds moeilij
ker een keuze te maken. 
Frankrijk liet voor het 
tweede velletje ter gele
genheid van 
Philexfrance 99 (verschij
ningsdatum 25 maart) 
zijn oog vallen op het 
thema kunst (Chefs
d'Oeuvredel'Art). Dat 
velletje met bekende 
meesterwerken meet 
maar liefst zestien bi| elf 
centimeter! 

Het Franse velletje 'klas
sieke rozen', dat op 28 
mei werd uitgegeven ter 
gelegenheid van een we
reldcongres in Lyon toont 
behalve drie zegels met 
klassieke rozen ook as
pecten van de rozen
kweek, zoals snoeien, 
enten en het herkennen 
van bloeiwijzen Ook dit 
velletje is fors uitgeval
len, elf bij zestien centi
meter. 
Deutsche Post'strooide' 
de afgelopen maanden 
ook met velletjes Voor 
IBRA 99 in Neurenberg 
werd op 27 april een 
velletje van 14 bij 10 
centimeter met een zegel 
van 3 0 0  H I 10 p. in de 
strijd geworpen De jaar
lijkse Europazegel (4 
mei) zit ook al in een vel
letje (1 1 bij 6.5 cm.), net 

13.7 bij 9.7 cm.) Het 
velletje 50 Jahre Bundes
republik Deutschland (21 
mei) heeft hetzelfde for
maat als het Grondwet
blokje 
Hongarije gaf op 24 
maart een blokje uit ter 
gelegenheid van het we
reldkampioenschap vijf
kamp (pentatlon) in 
Boedapest; dat heeft een 
bescheiden formaat 8.5 
bij 7 O cm 

Europese postadministra
ties geven zelfs combina
ties in velletjes uit die 
duidelijk voor verzame

laars zijn bedoeld. Het 
Vatikaan beeldde op 27 
april de op 2 mei zalig 
verklaarde Padre Rio da 
Pietrelcina (18871968) 
op een zegel van 800 I. 
ar De zegel zit ook in 
een velletje van 9 bij 10 
centimeter, samen met 
twee andere zegels, 
waarop de handen van 
de Padre zijn afgebeeld. 
Portugal gaf op 19 
maart twee zegels van 
140 e. uit. gewijd aan 
de ontdekkingsreizen 
van Portugezen naar 
Australië. Het beeld van 
beide zegels werd ver
enigd op een zegel van 
350 e. in een velletje met 
een informatieve tekst 
Hetzelfde 'trucje' werd 
op 19 april toegepast 
voor de twee zegels, ge
wijd aan het 75jarig oe
staan van de vliegverbin
ding tussen Portugal en 
Macau. 

Dat de postadministraties 
tegenwoordig eigenlijk 
niets 'te gek' is om toch 
maar de aandacht van 
de verzamelaar te trek
ken, laat de Zwitserse 
envelop zien met twee 
zegels (70 en 20 c.) die 
op 27 april werd uitge
geven ter gelegenheid 
van het 125jarig be
staan van de Wereld
postvereniging (UPU). 

DE WINDMOLEN VAN 
STARAGORA 
In de Sloveense reeks 
'Europa in het klein' (zie 
ook het overzicht in het 
februarinummer) kwam 
op 5 februari een molen
zegel uit met daarop de 
windmolen van Stara 
Gora. De molen werd 
met hulp van de plaatse
lijke \ A A / gerenoveerd. 

Padre Pio da Pietrelcina 
1887  1968 
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NACHTZANGERS 
Na op 4 september 
1998 uilen in het zonne
tje te hebben gezet koos 
Finland ervoor, het vol
gende vogelvelletje te 
wijden aan het thema 
Birds in the Summer 
Night De vijf zegels 
die ook nu weer door 
Erik Bruun werden ont
worpen  zijn wat 'ge
woner'; ditmaal geen 
vleugelstukken, maar ze
gels die ook los te ge
bruiken zijn. 
Linksboven is de nachte
gaal {Luscinia luscinia) 
afgebeeld. Deze zanger 
horen we in Finland in 
de maanden mei en juni. 
Rechts is een bekende 
vogel te zien: de koekoek 
Cuculus canorus) De 
coekoek is vooral be
bend omdat hij zijn ei
eren in het nest van een 
andere vogel legt. De 
roep van de vogel klinkt 
in Finland van eind mei 
tot en met juli. 

vriend is een kwartelko
ning [Crex crex), die net 
als de nachtegaal van 
begin mei tot en met juni 
's nachts kan worden 
gehoord De kwartel ko
ning is overal in de we
reld een bedreigde dier
soort. 

SLANGEN 
Turks Cyprus gaf op 26 
maart een serie van vier 
zegels met slangen uit. 
Op de zegel van 
50 000 t zien we de ha
gedisslang {Malpolon 
monspessulanus), een 
slang die ongeveer twee 
meter lang kan worden 
De soort komt op geheel 
Cyprus voor 
De langste slang op het 
eiland is waarschijnlijk 
Hierophis iugularis 
(75.000 t.) 
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Op de liggende zegel 
(met eem uitloop van 
een vleugel op het vig
net) vliegt een schuwe 
vogel, de in ZuidFin
land nestelende roer
domp {Botaurus stella
ris). 
De nachtzwaluw {Capri
mulgus europaeus), in 
beeld gebracht op de ze
gel linksonder, begint 
ongeveer een uur na 
zonsondergang met zijn 
gezang en noudt dit vol 
tot zonsopgang. De vo
gel nestelt in het zuiden 
en het midden van Fin
land. 
De vijfde gevederde 

De Levanti|nse adder (V;
pera lebetina], afgebeeld 
op de zegel van 
195 000 t., is heel ge
vaarlijk Deze op Cyprus 
levende soort krijgt le
vende jongen. 
Op de zegel van 
220.00 t. is de ringslang 
(Matrix natrix) te zien; 
een afbeelding van deze 
zegel vindt u in de ru
briek Nieuwe uitgiften. 

MINERALEN 
Slovenië gaf op 23 
maart een zegel van 
80 s uit met mineralen 
uit dit land: cinnaber en 
kwikzilver. Cinnaber 



(wiksulfide: HgS) is een 
oort kleurstof (vermil
)en). Kwikzilver [Hg) 
fgekort tot kwik  is 
en fieel bekend ele
lent. Het wordt gebruikt 
T meetapparatuur en 
lis katalysator in de 
hemische industrie. 

:en belangrijke vind
ilaats voor deze minera
2n  hij werd in 1490 
)ij toeval ontdekt  is de 
nijn bij Idrija, die deze 
tad welvarend maakte. 
)e bij de emissie beho
ende eerstedaqenvelop 
aat een dwarsdoorsnede 
'on de mijn zien. 

lAODE 
Het is een breed thema 
net veel interessante on
Jerdelen: mode. Wie 
;ieraden verzamelt moet 
3ens kijken naar de 
Roemeense serie van vier 
regels die in maart werd 
jitgegeven (zie ook de 
"ubriek Nieuwe uitgif
ten). De sieraden hebben 
/aak een folkloristische 
achtergrond, zoals de 
metalen gordels met 
Jeutels en ringen op de 
iurken van de Hune
doara en de munten
lalskettingen en de krui
zen die de kostuums van 
de Bonof sierden. Ook 
de beroemde Dac/osie
raden (kettingen in de 
vorm van slangen) en de 
middeleeuwse Roemeen
se sieraden dienen als 
inspiratiebron. 

Een voorbeeld: de vijfde 
serie in de reeks 'Beroe
pen' van Portugal (26 fe
bruari), waarop vooral 
de man op de zegel van 
95 e. de moeite waard 

KOMISCHE ZEGELS UIT 
JAPAN 
Het land van de rijzende 
zon geeft vrij veel kunst
zinnige series uit, die 
door de soms 'exclusie
ve' thema's niet zo vaak 
aan bod komen in deze 
rubriek. Een uitzonde
ring maak ik voor de se
rie Japanse zegels die op 
12 mei werden uitgege
ven: 1999Shomon
raifuku Rakugo. 

De eerste zegel gaat 
over KaenDaiko en laat 
een man zien die op zijn 
rug een grote Japanse 
ta;KOtrommel draagt. 
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In de reeks 'De pracht 
van ons vaderland' gaf 
Slowakije op 12 maart 
een serie van drie zegels 
uit over nationale kos
tuums, waarop hoofdbe
dekkingen van vrouwen 
uit drie landstreken zijn 
afgebeeld. 
Vaker nog zitten er heel 
bruikbare zegels in se
ries die met een ander 
doel worden uitgegeven. 

Het verhaal daarbij 
luidt: een straathande
laar gaat op weg, terwijl 
zijn vrouw hem naroept 
'Zo'n smerige trommel 
raak je nooit kwijt'. Een 
andere venter ontdekt 
evenwel dat de trommel 
een zeldzaam stuk van 
een beroemde maker is 
en dat het dus eigenlijk 
om een nationale schat 
gaat. 
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Op de tweede zegel is 
Funatoku (Toku de boots
man) afgebeeld. De jon
ge Toku is onterfd en be
sluit roeier te worden. 
Toku is zó ongeschikt 
voor dit beroep, dat de 
golven met zijn boot spe
len alsof het een blad in 
een storm is; aan de 
angstkreten van de pas
sagiers aan boord komt 
geen einde. 

De derde zegel heeft 
meer thematische moge
lijkheden. Hoofdpersoon 
is KogotoKobee (de vit
ter/mopperaar Kobee). 
Deze Kobee, huisbaas 
van verschillende Na
ga/awoonhuizen, was 
een notoire mopperaar 
die van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat op zijn 
huurders, zijn bejaarde 
vrouw, kortom op ieder
een zat te vitten. Dot 
muggenzifterig gedrag 
gaat zelfs zo ver dat hij 
op de lengte van een kat
testaart commentaar 
heeft. 
Een listig figuur die bij 
het afrekenen in een res
taurant een teltruc toe
past is op de vierde ze
gel te zien. Hij telt de 
muntstukken uit: '...vijf, 
zes, zeven, acht...  trou
wens, hoe laat is het? 
...o ja, dat is negen, 
tien.' Op deze geraffi
neerde wijze spaart hij 
een munt uit. De slimme
rik is Tokisoba (letterlijk 
tijdmie). De zegel laat 
een man zien die iets eet 
in een soborestaurant, 
waar men gerechten met 
mie kan krijgen; de af
beelding van deze zegel 
vindt u in de rubriek 
Nieuwe uitgihen. 
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De laatste zegel is van
wege het boek op het 
bureau van de restau
rantmanager mogelijk 
bruikbaar voor grafische 
thema's. Het onderwerp 
is Huakunenme ('eens in 
de honderd jaar'). De als 
bekrompen bekend 
staande manager  wel 
een slimme zakenman 
vit van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat op zijn 
medewerkers. Maar op 
een dag gaat zelfs deze 
manager compleet 'uit 
zijn bol'. Hij pakt uit met 
een Honam/'party (om 
van de kersenbloesems 
te genieten), maar wordt 
door de eigenaar ont
dekt. Maar dan, net als u 
denkt dat hij_een uitbran
der krijgt... Een verhaal 
met een open eind dus. 

CACTUSSEN 
Aruba gaf op 31 mei 
een serie van vier zegels 
uit met afbeeldingen van 
cactussen Op het eiland 
groeien verschillende 
soorten cactussen in het 
wild Ze worden ver
deeld in twee groepen: 
de Opunf/aacntigen en 
de Cerei/sachtigen. 
Opuntia zijn schijfcactus
sen, waarvan de 'Tuna' 
(Opuntia wentiana), af

§ebeeld op de zegel van 
O c , de bekendste is. 

De stengel bestaat uit af
geplatte schijven vol met 
kleine doornenvelden, 
die op hun beurt uit forse 
doornen, korte stijve bor
stelharen en fijne wolha
ren bestaan. 
Tot de Cereusachtigen 
behoren onder andere 
de 'Cadushi' en de 'Bre
ba', die wel tien meter 
hoog of nog langer kun
nen worden. Deze soort 
komt alleen voor op de 
Benedenwindse eilan
den. De 'Breba' groeit 

kaarsrecht zonder aftak
kingen. De vrucht is ge
liefd bij menige vogel
soort. Van de jonge 
scheuten maakt men de 
'cadushisoep', een ty
pisch Arubaans gerecht. 
Op de zegel van 60 c. is 
Lemaireocereus griseus 
afgebeeld (zie Nieuwe 
uitgiften). 
De 'Cadushi' zien we op 
de zegels van 70 en 
75 c. Oude exemplaren 
hebben meestal een kor
te, tamelijk dikke stam en 
heel lange, ingesnoerde 
stengels met ribben. De 
vrucht is bolvormig en 
wordt donkerrood! De 
'Cadushi' wordt ook veel 
gebruikt voor omheinin
gen. 
Op de zegel van 75 c. 
staat Cepnalocereus la
nuginosus. Aan de top 
van de 'Cadushi' is soms 
een abnormale waaier
vormige uitgroei te zien, 
die op een kroon lijkt. 
Op Aruba kreeg de uit
groei een toepasselijke 
naam gekregen. Cadushi 
di corona De kroon is 
afgebeeld op de zegel 
van 70 c. 

IN KORT BESTEK 
Net als Wenen staat 
MonteCario bekend om 
zijn talrijke congressen, 
festivals en tentoonstel
lingen, mèt de daaraan 
gewijde postzegels. Zo 
zijn de verzamelaars 
van het thema honden al 
dertig jaar verzekerd 
van een jaarlijkse uitgifte 
gewijd aan een bepaald 
rionaenras. Ook de bij
behorende machine
stempels zijn de moeite 
waard. 

MONTECARIO   3  9 9 
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Verzamelaars van het 
thema schilderijen heb
ben aan zegels geen ge
brek. Stempels zijn heel 
wat lastiger te krijgen. 
Daarom de melding een 
Belgische propaganda ^ 
stempelvlag, die van °~ 
1 maart tot 31 augustus ~ 
wordt gebruikt in = 
Wingene; dit naar aan T. 
leiding van de Brueghel ^ 
stoet in die plaats. In het ^ 
stempel zien we een 5 
zelfportret van de beken i 
de schilder. °"

m 
WINGENt 
bruegelstoet, 
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Aiiiii lOIIICES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAlJ 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE NAM 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Te koop tegen elk aannemelijk af-
haalbod Jaargangen Philatelie 
1958-1998 D Noot-Huizinga Go-
rechtkade 1^5C, Groningen Tel 
050-31^6509 

Rusland verzamelingen 1974/ '78 
c w D M 1300 / 2 b O r 1981/ '91 
ƒ275 , - 1982/ '89 cw D M 1100 
y 2 2 0 , - 1 9 6 3 / ' 7 0 c w 1 6 4 0 / 2 7 5 , -
197I / ' 80 cw 1125 ƒ195 , - C v 
Beveren, tel 010-4229820 

700 verschillend Europa ƒ 10,- in 
bnef of giro 3330084 Boetzkes, 
Baroniehof 100, 5709 HB Hel
m o n d 

400 versch Duitsland grf ƒ 35,- of 
2000 wereld voor ƒ 2 5 , - Giro 
413922 A Snoed, Dordrecht 

N.O.R. PF tot '40 v a 50% v a 
'40-'60 -40% ( m u v o a enface 
O R na '60 -40% Oost Eur.-
Ver.Eur.-Indonesie-Zwitserland 
V a 35% H Sundquest, Jacq 
Perkstr 39, 3351 CF Papen 
drecht Tel 078-6I5S386 

Collecties, partijen, restanten. 
Pzh Centre Filatelico, Havenstr 
43, Woerden 0S48423885 Ook 
grote voorraad Europese landen 

Grote partij pop. postzegels gebo
den voor schakelbromfiets R 
Binnendijk, 026-3621447 

Partij machinestempels t e a b H 
v.d Voort, 035-5251935 

Te koop poststukken, brieven van 
vele landen, effecten, rekenin
gen, papier, noodgeld Duits en 
Oostenrijks, enz Mw A N Brig-
geman v / d Schelde, Kantelenweg 
70, 3233 RD Oostvoorne Tel/fax 
0181-485036 

Voor 25 treinen, voetbal of Suri
name stuur ik 100 wereld of in
dien voorradig 50 land naar keu
ze re tour Ot ten, van Panhuys-
straat 22, 9721 GD Groningen 

100 Griekenland grf © ƒ 20,- veel 
H W en KPL series 100 Aanget 
strookjes ƒ 5,- 200 wereld grf 
ƒ10 , - 50% W E kilowaar Grie-
kenl 125 gr veel H W franco 
huis ƒ 15,- Postgiro 486409 M Jo-
achimsthal, Ru sten burgers tr 404-
HS, 1072 HH Amsterdam 

Duitsland, Finland, Noorwegen te 

koop, 30% Michel H Bons 0475-
482904 Kerkveldsweg O 13,6101 
NM Echt 

275 versch gest Engeland vanaf 
1879 tot 1979 Gibbca t waarde 
125 pond Voor ƒ 25,- P Vel, tel 
0251-251039 

Nederland 1867-1940 gest cat w 
ƒ800,- pr ƒ225 , ' , 1940-1965 pf 
met pi r bijna compl gest. cat w 
ƒ l 6 3 0 , - p r ƒ420,-, D Zelle, Ber-
kenl 339, 7204 EM Zutphen Tel 
0575-514090 

Handboek Postwaarden Ned 
t / m 1 Ie aanvulling, 2 banden 
(ƒ400,-) bod Hertel, 036-
5344650 

Ned. Postz. Pfr/gest I-age prij
zen Prijslijst tel 015-2567137 J v 
Os, Mijnbouwplein 2A. 2628 RT 
Delft 

Duitsland (vanaf 1964) Engeland 
(vanaf 1980) Frankrijk (van.if 
1975) Zwitserland (vanaf 1963) 
\oor nominaal min 15% Enkele 
series uitgezonderd J Rotmans, 
Bredevoorde lOb S085 TD Rot
terdam 

Partijtjes postz , munten en div 
andere verzamelobjecten J J Es-
kes Tel 0S41-351823 

Australië per kg ƒ70 , - 100 gest 
grf ƒ10 , - idem 200 grf ƒ20 , -
idem 300 grf ƒ 35,- Austr 250 
gram grf '98-'99 J 40,- Engeland-
greetmgs 250 gram ƒ 45,- P An-
tonisse, Runmolen 16, 5404 KT 
Uden Tel 0413-26833S Postgiro 
3423666 

Wie biedt op Max k Liechten
stein no 1 t / m heden (167)> H 
Jacobs Tel 0343-453089 

Duitsland 500 versch grf ƒ 50,-
Giro 2956619 mv M Kuipers, Ca
sinoweg 3C, Venlo 

1000 Versch Wereld veel ouder 
materiaal, betere Bank 260777811 
J Schoenmaker ƒ 37,50 Meer en 
Boslaan 47, 2103 VN Heemstede 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20,- in 
een brief of op g i ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran
co thuis Correspond m Englisch 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norkoping, Zweden 

Nederland en Ver. Europa***, 

0 v a no 1 Stuur uw no 's, ont
vang mijn pnjs, F Ghyben, Zon-
egge 1916, 6903 GV Zevenaar 
T e l / f a x 0316-529241 

100 Versch. telefoonkaarten 
ƒ50, - Giro 1537084 H Garrelds, 
Hengelo 

Ierland Hebt u wensen voor Ier
land, dan uw mancohjst naar, 
Henry Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo Tel 0546-
532155 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje 
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard T e l / f a x 0464512751 Ook 
rariteiten 

Duitsland: Jaargang 1998 cpl. pfr 
alle hoofdnummers & bloks 
ƒ150 , - idem gest ƒ100, - Bank 
304810398 Giro 5312882 Verse-
veld-B(ïschman, De Olmen 80 
6903 BP Zevenaar 

Gratis prijslijst Ned.&OG scher
pe prij/en Dirk N Sluis, Philate
lie Hooi n Tel 0229-261611, fax 
264013 

Poststukken hele wereld Gratis 
fotokopie tegen retourpoi to Ter 
Vrugt, I Pad 108, 7232 AI 
Warnsveld 

DDR 25%* O Ned + geb Bund, 
Berlin Reich + geb France 35%* 
pf + gest I Romkens, 045-
5462894 

Te koop Indonesië volgens Zon
nebloem 1999 Complete jaargan
gen, series, blokken, mmisheets, 
vellen en posL^egelboekjes Jaar
gang 1995 ƒ95 , - Gratis prijslijst 
B Veenhof, Posikade 53, 9648 JT 
Wildervank 

Gratis prijslijst voor kleine kavels, 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BI Zoetermeer, tel 079-
3610229 

100 Tel.k ƒ75 , - 200 st ƒ135, -
Texel ƒ 1 5 , - 3 series ruimtevaart 
ƒ10, - 1 kg afgew Europa ƒ80,-
300 wereld ƒ 22.50 H v d Pols, 
Aak 56, 2991 DA Barendrecht 

GEVRAAGD 
Ik /oek duurdere boekjes \an de 
6, 8, 9 en 10 serie Wie wil ruilen^ 

4?l 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 

'Kleine annonces'. Een advertentie in deze rubriek kost tien 
gulden voor de eerste drie regels en vijf gulden voor elke 

volgende regel. 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 
(spaties, punten, komma's en andere leestekens tellen ook meel). 
Vermelding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is ver

plicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalcheque of girobetaalkaart aan; 

ABN AMRO bank 
rek. nr. 401 30 3632 
t.n.v. Brouv^er Media 

Postbus 345 
3740 AH Baarn 

H Rikken, tel 024-S450267 

Ik zoek gest kaarten/enveloppen 
van binten Europa Tel 0519-
531Wi 

Env Met stempel zuidpoolexp. 
99 (pnigmn) ne phil 4 /99 blz 
279 Bestebreurtje, tel 043-
3643887 

Betere /egels en verzamelingen 
Australische Staten P Bakker 
Schut, 055-5222973 

Ge/ocht telegramzegel nr 7 25 et 
gebruikt Aanbieding aan H Jan 
sen, tel 0168-464137 

Lucifersmerken (oud Nederland, 
Weerters) A Gaasbeek, Enkstein 
7, 6714 BN Ede Tel 0318-620813 

Gestopt met verzamelen? Postze
gelverzamelaar komt bij u langs 
J Dekker, 0299-621339 of 06-
2244129 

Firmaperforaties gezocht. Verza
melaar koopt of ruilt W J Mans-
sen. Laan der V N 31, 3844 AD 
Harderwijk Tel 0341-417980 

Bosnie-Herzegowina, Montene
gro en Oostenrijks-Hongaarse 
Feldpost. Tandingeii , t )pcn, kleu 
ren los © of op Brief(stuk) Coe-
nen , tc l 0168-472029 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland P J Rotgers, tel 010-
4205276, tax 010-4552991 

Telefoonkaarten postzegelverza
melingen. L Cruyssen, IJsvogel-
hoek 6, Spijkernisse, 0181-
624635 

DIVERSEN 
Int'l Bulletin Netherl. Philat Engl 
language quarterly News 8c arti
cles Info F Rummens, Boutens-
straat 14, 3771 GR Barneveld 

1 Kg afgew zegels Wereld voor 
ƒ55 , - C van Moll, Tolhuis 12-88, 
Nijmegen Tel 024-3446513 

Postzegelvereniging 'Telstar' Put
ten Gld Grote jaarlijkse nationale 
postzegelbeurs 3 j uh a s " t Voor-
huys' Voorthuizerstraat 14, Put
ten Taf eire serve ring (ƒ15,- per 

tafel) alleen na schriftelijke toi 
wij/ing t e m 15 juni 1999 
033-2452484 

Verzamelaars gezocht motief ol 
fanten op postzegels om te ruile: 
evt koop G V Leeuwen, tel OK 
4424341 bgg pb 67 Gap a / d V 
sei 

Offer Taiwan mint 70s-90s, usei 
90s, m & u Fr Pacif, Hongkom 
(before 30-6-97), Greenland i 
Faror Wanted Germany m or vi i 
Air and semi-postal, (esp Berin 
DDR 50-58) Maurice Wang PC 
Box 117-973, Taipei 106, Taiwan 
Fax 886-2-2706 6536 

Zegels NI in- verkoop (\ a 10 
of ruil 100 kf v a ƒ 1 , - Stock 
mann, Zevenaar Tel 0316 
526265 

www.filasoft.nl - De mooiste < 
meest verrassende website var 
Rene v Dijk, Pb 9519, Amster 
dam 

Israel: gratis prijslijst en ver/or 
ging \ an abonnementen Inl A 
Bouwense Tel 0113-212762 

Postzegels/munten ruilbeun 
Fidei et Arti te Oudenbosch, /on 
dag 10-13 uur 27 juni, 0165 
314898 

Filitalia, contactgroep Itahe eii 
gebieden, Vaticaan en S Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzending ïnl L v d Brun, v, 
Kinsbergenstr 33, 2518 GV Den 
Haag, tel 070-3460328 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://www.filasoft.nl


THEO PETERS 
N U M I S M A T I EK & Fl L A T E L I E B V 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 «1012 RR Amsterdam 
Tel. (020) 622 25 30 • Fax (020) 622 24 54 

VOORJAARSKOOPIES 
VOOR ELK WAT WILS! 
Bestel per telefoon ' S (020) 622 25 30 

fax M (020) 622 24 54 

Nederland 
1 Automaatbol 

HAF 
Mooie 
Calw 

Ikje 8AF 9AF lOAF

■fosforboekies' 

135,

VK42 
onze prijs ƒ 54,50 

VK43 

ß t/i. 'tS^ 
VK44 

Nederland 
1 e dag-envelop 
E 25 Rembrandt 

Met uitgevlakt adres vniwel blanko» 
Catw (400-) 
onze prijs ƒ 1 4 9 , -

Nederland 
1 e dag-envelop 
E 39-48 59 
3 luxe blanko covers 
Catw 50,50 
onze prijs ƒ 3 2 , 5 0 

Suriname 
Van Heemstra-sticM.ng 1928 

nrs 37-140 
luxe postfri 
catw 135,-

onze prijs ƒ 92,50 
VK45 

??? SURPRISE-SURPRISE ??? 
Laat u verrassen met een pakket van maar liefst 
100 verschillende nederlandse onbeschreven 
Ie dag enveloppen 
Cat w tussen 300,- en 500,-
beperkt leverbaar-

VK 46 onze prijs ƒ 9 9 , -

Kwaliteitsgarantie ' Wij garanderen zowel de juiste 
cataloguswaarde als de omschreven kwaliteit Mocht iets 

met aan uw wensen voldoen wordt e e a omgeruild 

Bestelformulier sturen aan: 

jßSS 1WLO PETERS 
^ ^ ^ ^ r a i NUMISMATIEK & FILATELIE B V 

Nieuweïijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amslerdam 

Stuurt u mi| 
X VK 24 a 
X VK 25 ä 
X VK 25 ä 
X V K 2 7 i 
X VK 28 a 
X VK 29 11 
X VK 30 ä 
X VK31 a 
xVK32ä 
X VK 33 a 
X VK 34 ä 
xVK35a 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Handteken! 

O Ik ben re 
dagen 

□ Ikbetaa 

de volgende aanbiedingen 
f 129,50 = f xVK36ä 
(1175, = f xVK37ä 
f 299  = f X VK 38 a 
f 31, = f xVK39a 
f 279, = ( X VK4Da 
f 695, = ( X VK 41 a 
f 95, = ( xVK42è 
f 58 50 = f X VK 43 a 
f 195, = f X VK44è 
f 525, = ( X VK45a 
f 23,50 = f X VK 46 ä 
f 16,95 = f 

, 

f 18,95 = f 
f 33, = f 
f 33, = ( 
f 95, = f 
f 99, = f 
f 79, = f 
f 54 50 = f 
f 149, = f 
f 32,50 = f 
( 92,50 = ( 
f 99, = f 
Totaal = f 

Kosten onder ƒ 200 - = f 3,50 

^ß 

eds klant bi) Theo Peters en betaal binnen 14 

vooruit d m v bijgevoegde cheq ues/ contanten 
□ Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt 



De Importa Verzamelband 
voor duizend en één toppresentaties! 

•VI 
218x314mm 

1 » a a a 
Bacaa 

a a a a 
a a a x 
■■■■ 
xmmm 

'  X W B » 

• V 6 
218 X 51 mm 

•V3x3 
71 X 103 mm 

■ = *4;| 
1 1 
■ am 

• V 2 
218 X 156 mm 

^ H ^ 1 
■ ■■■■ 
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• V 7 
218 X 43 mm 

m m 
•V4x2 
108x76 mm 

D f KROON OP UW VERZAMELING 

• V 3 
218 X 103 mm 

• V 4 
218 X 76 mm 

• V 5 
218x60 mm 

■ ■■1 
■ ■lil 
■llill 
BBIll 

BDESOi^HI 

il II 
PAMMA 
» l i s ^ 

• V 8 
218 X 37 mm 

•V 4 verf. 
54 X 314 mm 

•V2x2 
108 X 156 mm 

III 
f 

lllil 

Hl Ä« 
•V 10x4 
52 X 29 mm 

•V5x2 
95 X 60 mm 

•V 1 + zwart 
insteekblad 

Of u nu sigarenbandjes, postzegels, briefkaarten 
of speelkaarten verzamelt, in deze Verzamel

band is het allemaal mogelijk. De transparante, week

makervrije Vbladen zijn verkrijgbaar met vakken in 
verschillende formaten. Los verkrijgbaar zijn ook de 
rode of zwarte schutbladen en opbergcassette. 

Verzamelband 
Bijpassende opbergcassette 
Verzamelband + cassette 
V 1 + zwart insteekblad (set a 5 st.) 
Overige Vbladen (sets a 10 st.) 
Rode/zwarte schutbladen (per 10 st.) 

f 13,75 
f 13,75 
f25,75 
f 12,75 
f 12,75 
f 6,50 

•Importa B V  Postbus 301 5400 AH Uden »Tel (0413) 26 59 73 »Fax (0413) 26 67 20 »E mail importa@worldonline nl 
(pri|swi|2igmgen voorbehouden) 




